
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨР 

Улсын Их Хурлын ээлжит 7 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнд шинээр 
байгуулагдсан Монгол Улсын Засгийн газар нь Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал-2030, 2016 оны Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцсон Монгол 
Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, иргэний нийгмийн байгууллагууд, 
иргэд сонгогчдын санал, олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдэд үндэслэн 2016-2020 
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө тодорхойлж байна. 

Монгол Улсад бий болсон эдийн засаг, санхүүгийн хүнд нөхцөлд Засгийн газрын 
гол зорилт нь улс орныхоо эдийн засгийг богино хугацаанд сэргээж, өсөлтийг бий 
болгон нийгмийн салбаруудыг дэмжиж, иргэдийнхээ аж амьдралыг эрс 
сайжруулахад оршино. Мөн төрийн албыг чадавхжуулах, бүх шатанд мэргэшсэн 
албан хаагчидтай байж, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй бөгөөд ил 
тод, нээлттэй үзүүлэх, нийгмийн итгэлцлийг бэхжүүлэн, улс үндэстний аюулгүй 
байдлыг баталгаажуулахад чиглэсэн тодорхой зорилтуудыг дэвшүүллээ. 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ОНЦГОЙ БОДЛОГО 

Эдийн засагт үүссэн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулж, макро эдийн 
засгийн тэнцвэрийг хангах, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, түүхий эдийн үнээс 
хэт хамааралтай байдлыг бууруулж, төлбөрийн тэнцлийн эрсдэлийг багасгах, дунд 
хугацаанд учирч буй өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгийг дархлаатай болгох, 
улмаар эдийн засаг дунд хугацаанд тогтвортой тэлэх бодлогыг баримтална. 

1. Эдийн засгийн хүндрэлийг богино хугацаанд даван туулах, тогтворжуулах 
хөтөлбөр боловсруулна. 

2. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

3. Төсвийн нэгдмэл байдлыг ханган, төсвөөс гадуурх санхүүжилтийг зогсоож, 
хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох замаар үр 
ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

4. Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн 
горимд шилжүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг бууруулна. 

5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд 
нээлттэй, ил тод болгоно. 

6. Ард иргэд, аж ахуйн нэгж, улс орноо өрийн дарамтаас гаргаж, иргэдийн 
тогтвортой амьжиргааг дэмжин орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

7. Төрөөс захиалгаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний хөлсөө авч чадахгүй 
байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлбөрийг барагдуулна. 

8. Өр зээлийн нөхцөлийг хөнгөвчилж, үндсэн төлбөрийн хугацааг хойшлуулах 
чиглэлээр яриа хэлэлцээ хийж, улсын төсөвт тулгарч буй өрийн дарамтыг үе 
шаттайгаар бууруулна. 

9. “Үнэ тогтворжуулах” хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээлийн ашиглалтад 
үнэлэлт, дүгнэлт өгч, үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. 



10. Хөгжлийн банкны бонд, зээлийн зарцуулалтыг дүгнэж, төсөл, хөтөлбөрт 
үнэлгээ хийж, зориулалтын бусаар ашигласан, хугацаа хэтэрсэн зээлийг 
буцаан төлүүлнэ. 

11. Шинэ төрлийн татвар бий болгохгүй ба үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих 
бодлогын хүрээнд тодорхой салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1.5 
тэрбум төгрөгөөс бага жилийн орлоготой аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 
татварыг 1 хувь болгон бууруулна. 

12. Аж ахуйн нэгжийн болон хувь хүний орлогын албан татварыг орлогын 
түвшингээс хамаарсан шатлалтай болгоно. 

13. Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлтийг хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээтэй уялдуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

14. Үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг бүхий л талаар дэмжиж, эхний хөрөнгө 
оруулалтаа нөхөх хүртэл орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

15. Эрх бүхий байгууллагуудаас үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд тавигдсан 
татварын актын хүү, торгууль, алданги, үндсэн татварын нөхөн төлбөр төлөх 
хугацааг сунгах, хаалгасан дансыг нь нээх зэргээр бизнес эрхлэгчдээ 
дэмжинэ. 

16. Эдийн засгийн хүндрэлээс улбаалан ажил, орлого нь хумигдан, зээлээ төлж 
чадахгүйд хүрч, “Найдваргүй зээлдэгчдийн жагсаалт”-д бүртгэгдсэн аж ахуй 
нэгж, иргэдэд зээлээ эргэн төлж, зээлийн түүхээ сайжруулах боломж олгоно. 

17. 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, байнгын ажлын байр 
шинээр бий болгосон хөнгөн, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт 
хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжинэ. 

18. Төрийн үйлчилгээний шимтгэл, төлбөрийн хэмжээг бууруулна. 
19. Төрөөс бизнес эрхлэгчдэд олгож байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоог гурав 

дахин цөөрүүлж, хүчинтэй байх хугацааг уртасган, давхардсан хяналт 
шалгалт, хүнд суртлыг арилгана. 

20. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, эмзэг байдлыг бууруулах, 
эрсдэлийг багасгах чиглэлээр олон улсын болон бүс нутгийн банк, 
санхүүгийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана. 

21. Түншлэгч улс орон, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагуудтай 
зөвшилцөх уулзалтуудыг сэргээн зохион байгуулна. 

22. Эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд болон Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг 
сайжруулж, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээнэ. 

23. “Монголд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл, 
худалдаа, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ. 

24. “Эрдэнэс Монгол” компани болон Оюутолгой төслийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлж, Тавантолгой, стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордуудыг 
эдийн засгийн эргэлтэд оруулна. 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 

1. Монгол Улсын үндэсний нийт орлогыг нэмэгдүүлж, дундаж-дээгүүр 
орлоготой орнуудын эгнээнд буцаан оруулна. 



2. Монгол Улсын Үйлдвэржилтийн газрын зургийг гаргаж, хүнд аж үйлдвэрийн 
хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

3. Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн уул уурхайгаас бусад салбарын бүтээгдэхүүний 
50-аас дээш хувийг экспортод гаргаж буй аж ахуйн нэгжийг татварын 
бодлогоор дэмжинэ. 

4. Иргэн бүрийн эзэмшиж буй 1072 хувьцааг амь оруулж, үнэ цэнэтэй болгоно. 
5. Оюутолгой, Тавантолгой, Эрдэнэт зэрэг томоохон компаниудын үр ашгийг 

иргэн бүрд хүртээмжтэй байлгах бололцоог бүрдүүлнэ. 
6. Томоохон төслийг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийн 

хугацааг уртасгаж, хүүг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
7. Иргэндээ ээлтэй, эдийн засагтаа үр өгөөжтэй банк санхүү, хөрөнгийн зах 

зээлийг хөгжүүлнэ. 
8. Стандартчилал, хэмжил зүйн талаарх хууль тогтоомжийг олон улсын 

нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчилж, “Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлнэ. 

9. Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, худалдаан 
дахь техникийн саад тотгорыг багасгахад Стандартчилал, тохирлын 
үнэлгээний үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх, хэрэглэх, ашиглах механизмыг 
оновчтой болгоно. 

10. Үйлдвэрлэлд ашиглагддаг уур, ус, дулаан, цахилгааны тарифыг тогтвортой 
байлгаж, аажмаар бууруулах бодлого баримтална. 

11. Малын гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, тээвэрлэх, боловсруулах 
нийлүүлэлтийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

12. Чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллана. 

13. Зах зээл дэх шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулна. 

14. Дотоодын үйлдвэрлэлийг гааль, татварын бодлогоор дэмжинэ. 
15. Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлж, гааль, татвар, мэргэжлийн 

хяналт зэрэг төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр, эсхүл нэг цэгт үзүүлж, 
чирэгдлийг багасгана. 

16. “Итгэлийн зээл”-ийг олгож, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, өрхийн аж ахуй, бичил 
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

17. Хөдөө орон нутаг, алслагдсан бүс нутагт бизнес эрхлэлтийг дэмжих “Бүсийн 
хөнгөлөлт”-ийн бодлого хэрэгжүүлнэ. 

18. Шатахууны үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй уялдуулан үнийн дарамтыг 
бууруулна. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ: 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой хөгжлийг 
хангах зорилгоор “ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН” үндэсний хөтөлбөр, 
“ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН 21:100” хөтөлбөр, “ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” хөтөлбөр, 
“МАХ, СҮҮНИЙ АНХДУГААР АЯН”-ыг тус тус шинээр эхлүүлж, “АТРЫН-III 
АЯН”-ыг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ. 



Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1. Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, стратегийн хүнсний 
нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг бууруулах зорилгоор “Мах, сүүний 
анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүнээр хангана. 

2. Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, 
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломжийг бүрдүүлнэ. 

3. Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, 
энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санхүү, хөрөнгө оруулалт, татварын 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

4. Аймаг, нийслэл, сум, суурин газруудын хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн 
дэвшилтэт технологи бүхий бага, дунд оврын хүнсний боловсруулах жишиг 
загвар үйлдвэрийг байгуулахыг дэмжинэ. 

5. Хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бий 
болгоно. 

6. Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, 
хүнсний бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, 
тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог бий болгож, хүнсний аюулгүй 
байдлыг сайжруулна. 

7. Дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулж, тахиа, гахай, 
зөгий, загасны аж ахуй зэрэг дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн, 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

   Мал аж ахуйн чиглэлээр: 

1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн 
эргэлтийг сайжруулах, дэвшилтэт техник, технологийн шинэчлэлийг хийх, 
инновацийг нэвтрүүлэх зорилгоор “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ. 

2. “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, “Монгол малчин”, “Малжуулах” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

3. Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистой 
хослуулснаар мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж, жилд 
экспортлох хэмжээг 50 мянган тоннд хүргэж, малчин өрхийн орлогыг 
нэмэгдүүлнэ. 

4. Мал аж ахуйн мэргэжилтнийг бэлтгэх, давтан сургах, мал аж ахуйн хөгжлийн 
талаарх олон улсын туршлагыг судлах, нэвтрүүлэх, “Малчдыг мэдлэгжүүлэх, 
мэдээллээр хангах” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

5. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл, хөрөнгө оруулалт, 
даатгал, татварын уян хатан бодлогоор дэмжих, малын гаралтай түүхий 
эдийн үнэ ханшийн уналтаас хамгаалах, малчдад ирж буй хүндрэлийг 
багасгахад чиглэгдсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих тусгай санг өргөжүүлж, 
малчин өрхийн орлого, амьжиргааны баталгааг хангана. 



6. Малыг бүртгэлжүүлж, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар 
стандартыг дээшлүүлж, гарал үүслийг тодорхой болгох системийг 
бүрдүүлнэ. 

7. Малчдыг орон сууцны хөтөлбөрт хамруулах, нийгмийн асуудлыг шийдэх 
арга хэмжээ авна. 

8. Мал эмнэлгийн албаны тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлж, үйл 
ажиллагааны шуурхай, нэгдмэл байдлыг ханган, мал, амьтны гоц халдварт, 
халдварт, зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг хяналтад авах, 
тэмцэх стратегийг хилийн боомтуудыг түшиглэн бүсчлэн хэрэгжүүлж, мал аж 
ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

9. Малын тоог чанарт шилжүүлж ашиг шим, хүртээмжийг сайжруулах, 
генетикийн нөөцийг хамгаалах, үржил селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй явуулах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх, шинэ үүлдэр, 
омгийг бий болгох, орон нутгийн мал үржлийн нэгжүүдийг чадавхжуулна. 

10. Малын тэжээлийн үйлдвэрийг бүсчлэн байгуулах үйл ажиллагаанд зээлийн 
дэмжлэг үзүүлж, өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 

11. Хөдөөгийн хүн ам болон мал аж ахуйн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор бэлчээрт худаг, хөв цөөрөм барьж байгуулан ашиглалт, хяналтыг 
сайжруулна. 

12. Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, нөхөн сэргээх, талхагдал, цөлжилтийг 
бууруулах, бэлчээрт хөнөөл учруулж буй мэрэгч амьтан, шавжтай байгаль 
орчинд халгүй, дэвшилтэт аргаар тэмцэнэ. 

13. Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэгдсэн Малын 
генетик нөөцийн тухай, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай, Мал аж ахуйн 
хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг тус тус боловсруулж, эрх зүйн таатай орчинг 
бүрдүүлнэ. 

14. Мал аж ахуй эрхлэх уламжлалт хэв маяг, мэдлэгийг хадгалах, баяжуулах, 
малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохист харьцааг баримтлах, эрчимжсэн 
аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

“АТРЫН-III аян”-ыг үргэлжлүүлэх хүрээнд: 

1. Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, газар тариалан, эрчимжсэн мал 
аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоон үр тариа, төмс, гол нэрийн хүнсний 
ногоог 100 хувь, таримал тэжээлийн 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр 
хангана. 

2. Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, чацарганы 
үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сүлжээ байгуулан, хүн амыг амин дэм бүхий жимс 
жимсгэнээр ханган, экспортын орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

3. Газрын үржил шим, үр өгөөж, таримал ургамлын үр үржүүлгийн аж ахуйг 
цогцолбор байдлаар хөгжүүлж, үрийн сорт чанарыг сайжруулах замаар га-
аас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

4. Ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг төлөвшүүлж, тариалангийн талбайн 
хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, үржил шимийг сайжруулах, таримлын 
зохистой сэлгээ, тэг элдэншүүлгийн технологийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ. 



5. Усны хайгуул, судалгаанд үндэслэн услалтын систем шинээр барьж, сэргээн 
засварлах, усалгааны дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэхийг дэмжиж, 
усалгаатай талбайн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлнэ. 

6. Өвөл, зуны хүлэмжийн загвар, цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлж, хот суурингийн 
хүн амыг шинэ ургацын ногоогоор тогтвортой хангана. 

7. Газар тариалангийн зориулалттай дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж, 
бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг татварын бодлого, санхүүгийн 
лизингийн арга хэрэгслээр дэмжинэ. 

8. Зоорь, агуулах, элеватор, үтрэмийн техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх, хадгалалт борлуулалтын нэгдсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

9. Тариалангийн даатгалын эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

“ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

1. Үйлдвэржилтийн 21:100 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, импортыг орлох 
экспортын чиглэлийн тэргүүлэх болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршоо, 
худалдаа, үйлчилгээний салбарын татвар, эрх зүй, бизнесийн таатай орчинг 
бүрдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

2. Хөдөө аж ахуйн бараа, бүтээгдэхүүний үнийн зохицуулалтын эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлнэ. 

3. Хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны салбарт урт хугацаат хөрөнгө 
оруулалтын болон санхүү, зээлийн уян хатан бодлого хэрэгжүүлнэ. 

4. Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үндэсний 
үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлж, түүхий эдийн санг бий 
болгоно. 

5. Олон улсын худалдааны болон хөрш орнуудын боомтын бүсэд үйлдвэрлэл, 
худалдаа хөгжүүлэхийг дэмжинэ. 

6. Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, 
давтан сургах тогтолцоог хөгжүүлж “Мэргэжилтэй ажилтан” хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

7. Хөнгөн үйлдвэрийн салбаруудыг хөгжүүлэх зорилгоор зөвлөгөө, мэдээлэл, 
сургалт явуулах мэдээллийн болон инкубатор төвийг тухайн салбарын 
мэргэжлийн холбоодыг түшиглэн байгуулахыг дэмжинэ. 

8. Гадаад орны өндөр болон дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийг 
франчайзаар оруулж нутагшуулан, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт 
“Хөгжлийн загвар” үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. 

9. Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр дэлхийн тэргүүлэх, дэвшилтэт техник 
технологийн үзэсгэлэнг Монгол Улсад тогтмол зохион байгуулж, гадаад 
оронд зохион байгуулагдаж буй үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, бараа, 
бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнд үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж хамруулна. 

10. Хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулж, салбарын үйлдвэрүүдийн хамтын 
ажиллагааг дэмжин, кластерыг бүртгэлжүүлэн бодлогоор дэмжинэ. 

11. Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжаалах бараа, түүхий эдийн нэр төрөл, тоо 
хэмжээг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно. 



Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ: 

Геологи, уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг 
бүрдүүлэх, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, олон улсын 
эрдсийн зах зээл дэх Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ. 

1. Монгол орны геологийн зураглал, ерөнхий эрэл, агаарын геофизик, геохими, 
гидрогеологи, геоэкологийн судалгааны ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар 
уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжинэ. 

2. Олон улсын жишгийн дагуу Үндэсний геологийн алба, Үндэсний 
геомэдээллийн санг байгуулан, мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулна. 

3. Геологи, уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн таатай 
орчинг бүрдүүлж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 

4. Уул уурхайн үйлдвэрлэл дэх төрийн оролцоог зохистой хэмжээнд байлгаж, 
Кадастрын бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгож, тусгай зөвшөөрөл 
олгох үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгоно. 

5. Газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлж, нөөцийг 
өсгөнө. 

6. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого”-ын 3.1.2-т заасан 
иргэд бичил уурхайн салбарт хууль ёсны бүтцээр хоршиж ажиллах 
чиглэлийг хэрэгжүүлэн холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгоно. 

7. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлт боловсруулж, 
салбар хоорондын уялдааг сайжруулна. 

8. Уул уурхайн судалгааны нэгж байгуулж, эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө 
оруулалтын таатай орчинг бий болгоно. 

9. Хоёрдогч ашигт малтмал ашиглах эрх зүйн орчинг бий болгож, уурхайн 
нөхөн сэргээлт, хаалтыг олон улсын жишигт хүргэнэ. 

10. “Алт-2” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг 
Монголбанктай хамтран шийдвэрлэнэ. 

11. Алтны олборлолтыг нэмэгдүүлж, бичил уурхай эрхлэгчдийн олборлосон 
алтыг худалдан авах эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

12. Газрын тосны олборлолтыг тогтвортой нэмэгдүүлэн, газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр байгуулна. 

13. Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг дэмжиж 
ажиллана. 

14. Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

15. Нүүрс угаах, гүн боловсруулах үйлдвэр болон нүүрсний нийлэг хийн үйлдвэр 
байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. 

16. Шингэрүүлсэн түлш, шатах тослох материалын үйлдвэр байгуулах ажлыг 
бодлогоор дэмжинэ. 

17. Метал хийц, угсралтын үйлдвэрийг хөгжүүлнэ. 



Дэд бүтцийн салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр: 

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангасан хот, 
суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн 
шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, аюулгүй, 
хүртээмжтэй орон сууцаар хангах төрийн бодлогыг боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ. 

1. Ипотекийн зээлийн нөхцөлийг хөнгөвчилж, зээлийн хөтөлбөрийг олон 
хувилбарт хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бодлого баримталж, зээлийн цар хүрээ, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

2. Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг хангах зорилгоор нэгдсэн бодлого 
боловсруулж, “Хямд өртөгтэй орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

3. Норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоог олон улсын жишигт 
нийцүүлэн шинэчилж, олон улсын норм, нормативын баримт бичгийг 
хэрэглэх орчинг бүрдүүлнэ. 

4. Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг 
бүс нутаг, бүлэг суурингийн тогтолцоог оновчтой тогтоох чиглэлээр үе 
шаттайгаар боловсруулна. 

5. Газрын нэгдсэн бодлого, тогтолцоог бүрдүүлж, газар ашиглах, эзэмших, 
өмчлөх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно. 

6. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн зурагжуулах, шинэчлэх, геодезийн 
нэгдсэн сүлжээг бий болгох замаар орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг нийтийн 
хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. 

7. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 
8. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан “Гудамж”, 

“Дугуйн зам” дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. 
9. Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдийн ногоон байгууламжийг 3 дахин 

нэмэгдүүлэх бодлого баримтална. 
10. Улаанбаатар хот болон томоохон хотуудыг дахин төлөвлөж, хөгжүүлэх 

бодлогын хүрээнд барилга байгууламжийг шинэчлэх, гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, агаарын бохирдлыг 
бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

11. Хот, суурин газруудад шинээр баригдах орон сууцны хорооллын 
инженерийн хангамжийн шугам сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын 
системээр төлөвлөн, үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

12. Барилга байгууламжийн өөрийн өртгийг бууруулах, барилгын 
үйлдвэрлэлийн хугацааг уртасгах, барилгын жинг хөнгөрүүлэх, дулаан 
алдагдлыг бууруулах, галд тэсвэрлэлтийг сайжруулахад чиглэсэн барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

13. Хот, суурин газруудын газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн давтамж, эрчмийг 
шинэчлэн тогтоож, барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд тусгах, ашиглагдаж 
буй барилга байгууламжуудын бат бэх, найдвартай байдлыг сайжруулах 
арга хэмжээг төлөвлөж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 



14. Нийтийн аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах нэгдсэн бодлогыг хот, суурин 
газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

15. Улаанбаатар хотод шинээр төлөвлөж байгаа орон сууцны хорооллын унд-
ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг тусад нь төлөвлөх, гарсан бохир усыг саарал 
усны стандартын шаардлагад нийцүүлэн дахин боловсруулж, ариутгах 
татуургын системд технологийн зориулалтаар болон ногоон байгууламжийн 
усалгаанд ашиглах зэрэг техникийн шийдлийг зураг төсөлд тусгаж, 
хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

16. Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан гадаад, 
дотоодын хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот болон бусад томоохон хот, 
суурин газрын цэвэрлэх байгууламжийг үе шаттай шинэчлэх ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

17. Цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэсэн ус болон хөрсний усыг үйлдвэрийн 
технологийн хэрэгцээнд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ. 

18. Утасгүй интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, амралт, зугаалгын бүс, 
номын санд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ. 

19. Улаанбаатар хотын цэвэр усны хангамжийг сайжруулах ажлын хүрээнд Туул, 
Сэлбэ, Дунд голын урсацыг нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон нийтийн соёл, 
амралтад зориулсан тохилог орчныг бүрдүүлнэ. 

20. Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол, нийтийн үйлчилгээний 
төвүүдийн дэргэд газар доорх болон давхар зогсоол барьж, авто зогсоолыг 
хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. 

21. Улаанбаатар хотын Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн инженерийн шугам 
сүлжээг барьж байгуулах ажлыг дуусгана. 

Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр: 

Улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлын үндэс болсон эрчим хүчний 
тогтвортой, найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж, экспортын 
чадамжтай болох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

1. Улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийн үндэс болсон 
суурь салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 
ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудын хүчин чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх 
ажлыг хэрэгжүүлнэ. /Чойбалсангийн ДЦС, Улаанбаатарын Гуравдугаар 
ДЦС/ 

2. Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийн найдвартай байдал, өсөн нэмэгдэж 
байгаа хэрэглээг бүрэн хангах шинэ эх үүсвэрийг барих, Өмнөд говийн уул 
уурхайн цахилгааны хэрэглээг хангах Тавантолгойн уурхайн нүүрсээр 
ажиллах цахилгаан станцыг барих асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. 

3. Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь болон бусад нүүрсний ордыг түшиглэн 
экспортын зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн 
цахилгаан дамжуулах шугам барих төслийг эхлүүлнэ. 

4. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. 



5. Бүс нутгийн эрчим хүчний систем, хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим 
хүчний эх үүсвэрүүдийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 
станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

6. Аймгийн төвүүд болон томоохон хот, суурин газарт дулааны станц, шугам 
сүлжээг шинээр барих, өргөтгөх, эрчим хүчээр бүрэн хангах ажлыг үе 
шаттай хэрэгжүүлнэ. 

7. Сумын төвүүдийг төвлөрсөн цахилгаан системд бүрэн холбож дуусган 
сэргээгдэх эрчим хүч болон цэвэр технологид суурилсан төвлөрсөн 
инженерийн байгууламж буюу дулаан хангамж, цэвэр бохир усны сүлжээтэй 
болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

8. Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах, 
инновацын түвшний шинэ техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр тодорхой 
арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

9. Дулаан, цахилгааны үнийг тогтвортой байлгаж, цаашид үе шаттайгаар 
бууруулах бодлого баримтална. 

10. Тавантолгой болон төвийн бүсийн нүүрсний ордуудад давхаргын хийн 
нарийвчилсан судалгааг хийж, ашиглах боломжтой нөөцийг тогтоох, орон 
нутгийн хийн хангамжид ашиглах загвар төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ техник 
технологид үндэслэсэн нүүрсийг хийжүүлэх, утаагүй түлш үйлдвэрлэх дунд 
чадлын үйлдвэр барьж, хэрэглэгчдийг утаагүй түлшээр хангах төслийг 
эхлүүлж, агаарын бохирдлыг бууруулна. 

Зам тээврийн салбарын чиглэлээр: 

Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр, 
ложистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ. 

1. Олон улс, хот хоорондын болон орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээн 
дэх хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөтгөж, бүх аймгийн төвийг 
нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбож дуусгах, Мянганы 
замын хэвтээ тэнхлэгийн хэсгийг үргэлжлүүлнэ. 

2. “Тавантолгой-Гашуун сухайт”, “Хөөт-Бичигт” чиглэлийн төмөр замыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

3. “Тавантолгой-Гашуун сухайт” чиглэлийн төмөр замаас Оюутолгойн салбар 
төмөр зам, “Шивээ хүрэн-Сэхэ” чиглэлийн боомтын төмөр замыг барьж 
дуусгана. 

4. “Зүүнбаян-Ханги” чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. 
5. Улаанбаатар төмөр замын техникийн шинэчлэлт хийж нэвтрүүлэх чадварыг 

нэмэгдүүлж, “Богд Хан” төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 
6. “Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 
7. Үндэсний болон олон улсын тээвэр, ложистикийн сүлжээг хөгжүүлж, 

“Хөшиг”-ийн хөндийд холимог тээвэр ложистикийн төв байгуулна. 
8. Төрөөс агаарын тээврийн салбарт баримтлах бодлогод тулгуурлан орон 

нутгийн болон олон улсын нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнийг 
дэмжих замаар тус салбарт үнэ тарифыг бууруулна. 



9. Жижиг нисэх онгоц, нисдэг тэрэгний зах зээлийг хөгжүүлж, гамшгаас 
хамгаалах, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэндийн түргэн тусламжийн 
үйлчилгээ, иргэний агаарын тээвэр, аялал жуулчлалын чиглэлээр ашиглана. 

10. Тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, бүс нутгийн 
дэд бүтэц, тээврийн интеграцид нэгдэн орох замаар дамжин өнгөрөх 
тээврийг хөгжүүлнэ. 

11. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын гурван талт хамтын ажиллагааны механизмын 
хүрээнд Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийн төв байгуулж, дэд 
бүтцийн чиглэлээр урьдчилан тохиролцсон төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулж, зарим ажлыг эхлүүлнэ. 

12. Далайн тээвэр, хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 
дотоодын гол, мөрөн нууруудад байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлалын 
аюулгүй усан замын тээврийг хөгжүүлнэ. 

13. БНХАУ-ын Тяньжин хотын Дунзяны чөлөөт боомт бүсэд тээвэр ложистикийн 
төвийг байгуулна. 

14. Эрэлтэд нийцсэн, хүрээлэн орчинд нээлтэй тээврийн ухаалаг систем 
нэвтрүүлнэ. 

15. Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан автозамын 
сүлжээг сайжруулах зорилгоор Баянзүрх, Яармаг, Сонсголонгийн гүүр болон 
Улаанбаатар-Налайх чиглэлийн автозамыг шинээр барина. 

16. Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг бууруулах, түгжрэлийг багасгах 
зорилгоор гүүрэн гарцуудыг шинээр байгуулан, тусгай замын автобус /BRT/-
ыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлнэ. 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

Гэр бүлийг дэмжин тэтгэх, иргэн бүр эрүүл, боловсролтой, ажилтай, 
орлоготой байх нөхцөл бүрдүүлэхэд бүх талаар анхаарч, ажилгүйдэл, 
ядуурлыг бууруулан, хүн амын дундаж орлоготой хэсгийг нэмэгдүүлж, 
иргэдийнхээ амьжиргааг сайжруулна. 

1. Эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж, хүн 
амыг аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх оношилох, эмчилэхэд 
чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх эдийн засгийн тооцооллыг бий болгож, 
хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлнэ. 

Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадал, хандлагад 
төлөвшүүлж нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн тусламж үйлчилгээг эрс 
сайжруулах Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бодлого төлөвлөлтөд урт 
болон дунд хугацааны хөтөлбөр боловсруулж, чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлнэ. 



Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, нийгмийн 
хамгааллыг сайжруулна. 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанартай уялдсан эрүүл 
мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

1. Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар 
дундын хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ. 

2. Иргэн бүрийг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх эрт 
илрүүлгийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулах, алслагдсан орон нутагт 
явуулын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ. 

3. Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Монгол” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

4. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг үе шаттайгаар 2 дахин 
нэмэгдүүлнэ. 

5. Эрүүл мэндийг дэмжих санг байгуулна. 
6. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний 

дархлал хомсдлын вирүс, дархлалын олдмол хомсдол, сүрьеэ, бэлгийн 
замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг 
авна. 

7. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр “Нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэн эх нялхасын 
эндэгдлийг бууруулна. 

8. Хүүхдийн эмнэлгүүдийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг 
сайжруулахад эхний ээлжид анхаарна. 

9. Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогыг шинэчлэн боловсруулж, иргэдэд 
эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

10. Анхан болон лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээний чанарыг эрс 
сайжруулж, нэгдсэн эмнэлгүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, төрөх, хүүхэд, 
мэс заслын тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлж чирэгдлийг бууруулна. 

11. Олон улсын жишигт нийцсэн оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулж, эрүүл 
мэндийн салбарт дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар гадаадад гарах 
мөнгөн урсгалыг бууруулна. 

12. Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, ялангуяа улаан бурхан, 
улаанууд зэрэг өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг 
бууруулна. 

13. Төр, хувийн хэвшлийн магадлан итгэмжлэгдсэн бүх эмнэлэг, 
лабораториудын шинжилгээ, рентген, томографийн зураг зэргийн хариуг 
харилцан бие биедээ хүлээн зөвшөөрдөг болгох тогтолцоог бий болгоно. 

14. Эрүүл мэндийн салбарын цахим тогтолцоог хөгжүүлж, өвчний түүхийг 
цахимжуулан, эмнэлгүүдийн мэдээллийн технологийг боловсронгуй болгох, 
чирэгдлийг эрс бууруулж, цогц арга хэмжээг авна. 

15. Эрүүл мэндийн салбарт баригдаж буй дуусаагүй барилгуудыг үе шаттайгаар 
ашиглалтад оруулах, ашиглалтад орсон барилгуудын ашиглалтын 
бүтээмжийг сайжруулна. 



16. Иргэн хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлэхэд эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлөх 
зардлын хэмжээг нэмэгдүүлж, иргэнд учрах төлбөрийн дарамтыг бууруулна. 

17. Өндөр өртөгтэй компьютер томограф, MRI зэрэг оношилгоо, зарим мэс 
заслын төлбөр зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх 
хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. 

18. Хөдөөгийн суманд ажиллахаар очсон эмч, мэргэжилтнүүдийг тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах үүднээс хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй байр орон 
сууцаар хангах асуудлыг дэмжинэ. 

19. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын 
ажлын ачааллыг тооцож, норм, нормативтай болгон, илүү цагийн хөлсийг 
тухай бүрд нь тооцож олгодог болно. 

20. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлогыг шинэчилэн боловсруулна. 
21. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэжил, боловсролоо тасралтгүй 

дээшлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын дэмжлэгт орчинг сайжруулах “Эмч 
хүн жаргалын ээж” нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

22. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн эмнэлэг болон аймаг, 
дүүрэг бүрээс эмч, сувилагч, мэргэжилтнийг өндөр хөгжилтэй улс оронд 
сурган, дадлагажуулахын зэрэгцээ өндөр ур чадвартай, гадаадын 
мэргэжлийн эмч, мэргэжилтний багийг урилгаар ажиллуулж, тэдний 
туршлагаас суралцана. 

23. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх, нотолгоонд 
суурилсан шийдвэр гаргах ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн үндэсний 
тооцооллын тогтолцоог олон улсын стандартын дагуу тооцож нэвтрүүлнэ. 

1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын хүрээнд авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Боловсролын чиглэлээр: 

Боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, амьдралд нийцтэй 
болгоно. Хот суурин газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт суралцах боломжтой 
болж, сурагчид гэр сургуулийнхаа хооронд нийтийн тээвэрт үнэгүй 
зорчиж, сургууль 3 ээлжгүй болно. Хөдөөд малчны хүүхэд 6-8 
насандаа сонголттойгоор суралцах боломжтой болж, дотуур байрны 
орчин нөхцөлийг сайжруулна. 

Сургуулийг хүн хөгжлийн төв болгоно. Сургууль хүүхдэд мэдлэг, 
боловсрол, чадвар олгодог төдийгүй эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, 
хүмүүжил, төлөвшилтэй, амьдрах ухаантай, эх оронч, үндэсний 
бахархалтай хүн болоход нь тусалдаг болно.  

Бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх 
боломжтой болгож стандартад суурилсан боловсролын тогтолцоог 
бүрдүүлнэ.  



Их, дээд сургууль, коллежийн оюутны суралцах эрхийн баталгааг 
хангаж, өрхийн боловсролын зардлыг бууруулж, дээд боловсролын 
сургалтын чанарыг дэмжинэ. Оюутанд үндэсний тэтгэлгийг 
үргэлжлүүлэн олгоно. Оюутан сургалтын төлбөрийн дарамтгүй, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээтэй, суралцах хугацаандаа цагийн ажил эрхлэх, 
дотуур байранд амьдрах боломжтой болно.  

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

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

1. Малчны хүүхдийг 6-8 насны сонголттойгоор сургуульд элсэн суралцах 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

2. “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд 
бүр цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгоно. 

3. Анги дүүргэлт хэт өндөртэй сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж, 3 
ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлнэ. 

4. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтэрсэн хот, суурин газрын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчид гэр, сургуулийнхаа хооронд нийтийн 
тээврээр үнэгүй зорчдог болно. 

5. “Байгууллагын цэцэрлэг”-ийн хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, татварын 
бодлогоор дэмжинэ. 

6. Сурагчид дотуур байрандаа эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг 
сайжруулж, бага ангийн 6-8 настай хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж, 
хөгжлийн үйлчилгээтэй болгоно. 

7. Цэцэрлэг, сургуулийн орчин гэрэлтүүлэг, гарц, гэрлэн дохио, камер, 
автомашины хурд сааруулагчтай болгоно. 

8. Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний 
бүрэн ур чадвартай болгох хэрэгцээнд нийцүүлэн монгол хэлний сургалтын 
цогц шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ. 

9. Боловсролын түвшин, чиглэл тус бүрээр үнэлгээний систем, шалгуур, 
аргачлалыг хянан сайжруулж үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх 
боломжтой болгоно. 

10. Сургалтын стандарт, хөтөлбөр, сурах бичгийн агуулга, чанарыг дэлхий 
нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны түүх, соёл, өв уламжлалд 
тулгуурлан шинэчилнэ. 

11. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт эх орныхоо түүх 
соёлыг судлах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох хичээлийг оруулна. 



12. Хүүхдийг амьдрах ухаанд сургаж, харилцааны зөв хэвшилтэй, бусдыг 
хүндлэх, хариуцлагатай, итгэл даах чадвартай болгон төлөвшүүлэх цогц 
бодлого хэрэгжүүлнэ. 

13. Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйланг хичээллүүлэх, үр дүнд 
суурилсан санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлж, хүүхдийн авьяас чадварыг 
нээн хөгжүүлнэ. 

14. Ерөнхий боловсролын сургуульд сурагчдын амьдрах ур ухааныг хөгжүүлэх, 
аюулгүй байдлын сургалтыг нэвтрүүлж, хүүхдийг эрсдэлгүй, осол эндэлгүй, 
эрүүл, аюулгүй амьдрах чадварт сургана. 

15. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хүүхдийг хүнлэг, эх оронч, үндэсний 
ухамсар, бахархалтай иргэн болж төлөвшүүлэхэд чиглэсэн агуулгыг тусган 
хэрэгжүүлнэ. 

16. Сурагчдад эх орноо хайрлах, хүрээлэн буй орчноо хамгаалах мэдлэг, 
хүмүүжил олгоно. 

17. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч ажил, мэргэжлээ сонгох, суралцах 
сургуулиа сонгох, элсэн суралцах бэлтгэлийг хангах талаар ажил 
мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлдэг үйлчилгээг бий болгоно. 

18. Төрийн өмчит их, дээд сургууль, коллежийг хувьчлахгүй. Дээд боловсролын 
эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, төрийн их, дээд суургуулийн бие 
даасан байдлыг нь хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг 
баримжаалсан мэргэжилтэн бэлтгэх, стандартад суурилсан чанарын 
хяналтын бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, судалгаанд суурилсан их 
сургуулийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

19. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс зарцуулах 
санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. 

20. “Боловсролын зээлийн сан” шинээр байгуулж, оюутан, суралцагчид 
үндэсний тэтгэлэг, зээл, буцалтгүй тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх 
тогтолцоог ил тод, нээлттэй болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

21. Өрхийн 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь их, дээд сургуульд зэрэг суралцаж 
байгаа бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

22. Үндэсний тэтгэлэг 70200 төгрөгийг олгоно. 
23. Оюутны дотуур байрны хүртээмжийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. 
24. Оюутнууд харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авдаг 

болно. 
25. Өндөр хөгжилтэй орнуудын их, дээд сургуулиудад бакалавр, магистр, 

докторын сургалтад элсэгчдийг ил тод, нээлттэй сонгон шалгаруулж, 
суралцагчдын тоог 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 

26. Оюутанд суралцах хугацаандаа цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
бий болгох “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

27. Нээлттэй мэдлэг, боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлж, орчин үеийн мэдээлэл, технологийн ололтод тулгуурласан 
насан туршийн боловсролын тогтолцоог эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

Шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи, инновацийн хөгжлийн чиглэлээр: 



Шинжлэх ухааны удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоог олон 
улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгож, үр 
дүнд суурилсан санхүүжилтийн системийг нэвтрүүлж, мэдлэгт 
суурилсан инноваци, технологи, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, шинжлэх 
ухааны үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ.           

1. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын хууль, эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгож, Инновацийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 
боловсруулан гаргана. 

2. Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх бодлогыг тууштай баримталж, 
инноваци, гарааны бизнес, оюуны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, экспортыг 
нэмэгдүүлнэ. 

3. Шинжлэх ухааны салбар, эрдэмтэд, хүрээлэнгүүдтэй хамтран шинэ 
технологи нэвтрүүлсэн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг урамшуулах механизм 
бий болгоно. 

4. Оюуны өмчийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлж, монгол хүний эзэмшиж буй 
зохиогчийн эрх, патентыг хамгаах асуудлыг олон улсын түвшинд хүргэж, 
сурталчлах чиглэлээр идэвхжүүлнэ. 

5. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн барилга, байгууламж, лабораторын орчин нөхцөл бүхий дэд 
бүтцийг бий болгохыг дэмжинэ. 

6. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд үндэслэн хувийн хэвшлийн 
оролцоонд тулгуурласан Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг байгуулж, 
инновацийн төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх тааламжтай бүтцийг 
бүрдүүлнэ. 

7. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх 
бодлого баримтална. 

8. Салбарын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх өндөр технологийн 
судалгаа ба хөгжил, инновацийн болон зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээний 
үйл ажиллагааны суурь бүтцийг хөгжүүлэх, эрх зүйн таатай орчинг 
бүрдүүлнэ. 

9. Нээлттэй лабораторид суурилсан био, нанотехнологийг хөгжүүлж, оюуны 
багтаамж өндөртэй, экспортын чиг баримжаатай бүтээгдэхүүний нэр төрөл, 
тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

10. Монгол Улсад Ази, Европыг холбосон мэдээлэл дамжуулах өндөр хурдны 
сүлжээ бүхий өгөгдлийн төв (Data center) байгуулах боломж бүрдүүлж, 
Төрийн хамгаалалтанд авч, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган олон 
улсын компаниуд чөлөөтэй транзит ашиглах боломж бүрдүүлнэ. 

11. “Монгол контент” бүтээгчдийг дэмжих бодлого баримтална. 

           Соёл урлаг, спортын салбарын чиглэлээр: 

Соёл урлагийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож 
соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлого, санхүүжилт, удирдлага зохион 
байгуулалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.  



Үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн 
ивээлд байлгаж, бүх нийтийн соёл урлагийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, соёл урлагийн аялал жуулчлал, гадаадад 
монголын үндэсний соёл урлагийг сурталчлах үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгож, монгол контентийг хөгжүүлнэ.  

Нийтийн биеийн тамирын нийгмийн орчин, үйлчилгээг боловсронгуй 
болгох, үндэсний спортын өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, 
спортын эрдэм шинжилгээ, спортын анагаах ухааныг хөгжүүлэх, 
тамирчдын бэлтгэл сургуулилт хийх таатай орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, спортыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, тэмцээн, 
наадмын тогтолцоог боловсронгуй болгох, тамирчин 
дасгалжуулагчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах бодлого, эрх 
зүйн орчинг боловсронгуй болгож, биеийн тамир, спортын дэд бүтцийг 
сайжруулан нийтийн биеийн тамир, спортын үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

1. Соёлын тухай хуулийг шинэчлэн баталж, киноны тухай, музейн тухай 
хуулийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

2. Орчин үеийн музейн стандарт шаардлагыг хангасан байгалийн түүхийн 
музейг шинээр барина. 

3. Үндэсний болон сонгодог урлаг, нүүдлийн соёл иргэншлийг төрийн ивээлд 
байлгаж, хүний нөөцийг бэлтгэх, хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, 
мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах, уран бүтээл туурвих, уран 
бүтээлчдийг урамшуулах санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, 
монгол өв соёлын дархлааг бий болгох талаар цогц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

4. Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
соёл урлагийн зориулалттай театр, соёлын төвүүдийн барилгын нөхцөл 
байдлыг үнэлж, мэргэжлийн соёл, урлагийн байгууллагуудыг уран бүтээл 
туурвих, тоглолт зохион байгуулах боломжийг судалж, хэрэгжүүлнэ. 

5. Жил бүр үндэсний бахархал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
түүхэн кино, дэлгэцийн томоохон хэмжээний мэргэжлийн түвшний 1 бүтээл 
туурвихад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

6. Соёл урлагийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх, гадаадад монголын үндэсний 
соёл урлагийг сурталчлах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий 
болгох талаар тусгайлсан бодлого хэрэгжүүлнэ. 

7. Музейн хадгалалт, хамгаалалтын шаардлагыг олон улсын стандартад 
хүргэж, хэрэгжилтийг хангана. 

8. Хөдөө орон нутагт хэрэгцээ, шаардлага, үйлчилгээний чанар, үр дүнтэй 
уялдуулан соёл урлагийн барилга байгууламжийг барих ажлыг үе шаттай 
зохион байгуулна. 

9. Соёл, урлагийг дэмжих сан байгуулна. 
10. Чойжин ламын сүм музейг шинэчлэн засварлаж, Тоньюкукын цогцолборыг 

хамгаалах, музей байгуулах, Шороон бумбагарын бунхант булш, ханын 



зургийг хамгаалах, сэргээн засварлах, Эзэнт гүрэн музей байгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

11. Биеийн тамир, спортын тухай эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх, үндэсний спортын өв соёлыг хөгжүүлэх, 
өвлөн уламжлах бодлого, тогтолцооны шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ. 

12. Спортын төв ордныг шинэчилж, олон улсын стандартад нийцсэн хөнгөн 
атлетикийн тартанан зам, өвлийн спортын ордон барина. 

13. Спортын эрдэм шинжилгээ, спортын анагаах ухааныг хөгжүүлэх, тамирчдын 
бэлтгэл сургуулилт хийх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

14. “Спортыг дэмжих сан” байгуулна. 
15. Нийтийн биеийн тамир, иог, бясалгал, зохистой хөдөлгөөн /фитнес/-ээр 

хичээллэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас урамшуулна. 

16. Үндэсний соёл, урлагийг шинэ шатанд гаргах зорилгоор “Үндэсний 
байгалийн музей, театр, урлагийн цогцолборууд”-ыг байгуулж, соёлын үнэт 
зүйлс, биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулна. 

17. Соёл, шинжлэх ухааны салбарын ажиллагчдын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг 
дээшлүүлнэ. 

18. Үндэсний урлагийг дэмжих бодлогын хүрээнд Үндэсний урлагийн Их театр 
барих ажлыг эхлүүлнэ. 

1. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй 
ажилтны тоог нэмэгдүүлэх замаар хүн амын орлогыг дээшлүүлэн 
дундаж давхаргын хүрээг нэмэгдүүлж, иргэдийн нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулна. 

1. Монгол хүний үнэ цэнэ, үнэлэмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх бодлогыг 
бүх салбарт баримтална. 

2. Өрхийн орлого, зарлага, ядуурлын түвшинг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, 
аргачлалыг сайжруулж, бодит амьдралд нийцүүлнэ. 

3. Хүн амын төвлөрлийг сааруулж, бүсчилсэн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого хэрэгжүүлж, орон нутгийн санаачилгыг 
дэмжинэ. 

4. Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанд үндэслэн хөдөлмөрийн эрэлт, ур 
чадвар, мэргэшлийн хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэх 
тогтолцоог хөгжүүлнэ. 

5. Ажил олгогчийг ажлын байраа хадгалах, өндөр техник, технологи ашигладаг 
ажлын байраа нэмэгдүүлэхэд төрөөс бодлогоор дэмжинэ. 

6. Монгол залуусаа сургаж дадлагажуулан ажлын байраар хангаж, гадаадаас 
авдаг ажиллагчдын тоог 50-аас дээш хувиар бууруулна. 

7. Өндөр технологийн 2000 энтрепренёр мэргэжилтнийг бэлтгэнэ. 
8. Үйлдвэрлэлийн салбарын ажиллах хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах 

тогтолцоог хөгжүүлнэ. 



9. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын төвүүдийг хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

10. Мэргэжлийн боловсролын салбарын удирдах ажилтан, багш сурган 
хүмүүжүүлэгчдийг чадваржуулах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад тогтмол 
хамруулна. 

11. Багш, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ажлын ачаалал, ур чадвар, мэргэшил, 
ажлын үр дүн, ажилласан жил зэргээс хамаарсан цалин хөлс, урамшууллын 
тогтолцоог бий болгоно. 

12. Хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрд олгоно. 
13. 3 хүртэл насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/ болон орлого багатай 

өрхийг төрөөс дэмжих эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно. 
14. 3 хүртэл насны хүүхэдтэй ээжүүдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах 

“Цалинтай ээж” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацаа нь тасрахгүй байх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

15. Малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулна. 
16. Малчид, хувиараа аж ахуй эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нэг 

удаа нөхөн төлөх эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. 
17. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, тэтгэврийн даатгалын 

тогтолцоог шинэчилнэ. 
18. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн нэр төрлийг багцлан оновчтой 

тогтоож, халамжийг зорилтот бүлэгт чиглүүлнэ. 
19. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, эрх зүйн орчин, санхүүжилтийн механизмыг оновчтой 
болгоно. 

20. Эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний салбарт төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлд суурилсан хамтын ажиллагааг өрнүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын 
үйлчилгээний төрөл, хэлбэрийг олшруулан дотооддоо өндөр үнэтэй 
эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд даатгалд хамруулдаг болно. 

21. Эрүүл мэндийн даатгалын бие даасан байгууллагыг бүрдүүлж, даатгуулагч 
төвтэй, орчин үеийн менежмент бүхий стратегийн идэвхтэй худалдан авагч 
болгон хөгжүүлнэ. 

22. “Төрөөс ахмадын талаар баримтлах бодлого” гаргаж, “Ач санах” хуулийг 
батлуулж, азай буурлууддаа “Насны хишиг” тэтгэвэр олгох эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлнэ. 

23. Тэтгэвэр, тэтгэмж, цалинг үе шаттай нэмэгдүүлнэ. 
24. Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах бодлого баримтална. 
25. “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ”-г бий болгож, хүүхэд, залууст ажлын дадлага, 

туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг нь өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 
26. Ахмад настны асаргаа үйлчилгээ, сэргээн засах болон сувилахуйн 

үйлчилгээг өргөжүүлж, хувийн хэвшлийн асрамжийн газар байгуулахыг 
дэмжинэ. 

27. Жендерийн тэгш байдлыг хангаж, шийдвэр гаргах түвшин дэх 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

28. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох 
боломжийг бүрдүүлэх бодлого баримтална. 



29. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг үеийн найзуудтайгаа хамт суралцах 
нөхцөлийг бүрдүүлж, шаардлагатай дэд бүтцийг сайжруулна. 

30. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сурах, хөгжих үйлчилгээ үзүүлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад дэмжлэг үзүүлнэ. 

31. Өрх толгойлсон болон бага орлоготой өрхийн гишүүдэд үзүүлэх дэмжлэг, 
боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого 
баримтална. 

32. Өрх толгойлсон эх /эцэг/-ийн нийгмийн хамгааллын хуулийг батлан 
хэрэгжүүлнэ. 

33. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эмийн зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын 
сангаас санхүүжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

34. Хүүхэд төрүүлсэн ээжүүдэд даатгуулсан хэлбэрээс нь үл хамааран 
хөдөлмөрийн хөлснөөс адил хувиар тооцон тэтгэмж олгох эрх зүйн орчин 
бүрдүүлнэ. 

35. Төрүүлж, өсгөсөн хүүхдийн тоогоор эхийн ажилласан хугацааг нэмэгдүүлэн 
тооцдог болно. 

36. Хүүхдийг хувийн даатгалд хамруулж, боловсрол эзэмших, эмнэлгийн 
тусламж авах, тэжээгчээ алдсан үед тэтгэмж авах санхүүгийн нэмэлт 
баталгааг бүрдүүлнэ. 

1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ: 

Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, бат бөх хариуцлагатай гэр 
бүлийг дэмжин, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг хөгжих, 
суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангана. 

1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллагын 
бүтцийг бий болгоно. 

2. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүчирхийллийг бууруулах, 
хүчирхийлэлд өртөгчдийг хамгаалах, гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж, хүүхэд төрсөн цагаасаа эхлэн өмчийн эзэн байх эрх зүйн 
таатай орчинг бүрдүүлнэ. 

3. Залуу гэр бүл, 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй гэр бүлийг 
тэргүүн ээлжид орон сууцжуулах, орон сууцны түрээсээ урьдчилгаанд 
шилжүүлэн тооцуулдаг арга хэмжээг үе шаттай нэвтрүүлнэ. 

4. Хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудлыг чухалчлан үзэж “Хүүхдийн хөгжлийн 
ордон”, “Хүүхэд хамгааллын төв”-үүдийг дэмжинэ. 

5. Хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшилд үндэсний өв уламжлал, урлаг соёлоор 
дамжуулан эерэгээр нөлөөлөх бодлого хэрэгжүүлнэ. 

6. Бага насны хүүхдийг осол, гэмтлээс сэргийлэх, эцэг эхийн хариуцлагыг 
өндөржүүлж, хүүхдийн осол, эндэгдлийн түвшинг 2 дахин бууруулна. 

7. Хараа хяналтгүй хүүхдийн бүртгэл, хяналтыг сайжруулж, насанд хүртэл нь 
хамгаалах, амьдралд хөлөө олоход нь туслах бодлого хэрэгжүүлнэ. 



8. Шинээр сургууль төгссөн залуучуудыг байнгын ажлын байраар хангасан аж 
ахуйн нэгжүүдийг дэмжинэ. 

9. “Мэргэжилтэй ажилтан” бодлогын хүрээнд жилд 20.000-аас доошгүй 
залуучуудыг Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд сурган мэргэжил, ур 
чадвар эзэмшүүлнэ. 

10. Залуучуудад бизнесийн гарааны дэмжлэг үзүүлж, их, дээд сургууль, 
мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчдийг тоног 
төхөөрөмжийн лизинг, жижиг зээлд хамруулах арга хэмжээ авна. 

11. Өсвөр үе, залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгож, 
халдварт өвчлөлийн тархалтыг бууруулна. 

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, 
хомсдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг 
бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, 
нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно. 

1. Байгаль, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй ногоон хөгжлийн чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

1. Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай, 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, 
хаягдлыг дахин боловсруулан ашиглах ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

2. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нүүрс боловсруулж 
ашиглах шинэ технологи нэвтрүүлэн, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан 
үйлдвэрлэл, бизнесийг олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээний дэмжлэгт 
хамруулах ажлыг зохион байгуулна. 

3. Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээ авч, байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон 
байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна. 

4. Ой, түүний дагалт баялаг, байгалийн бусад нөөц баялгийн ашиглалтын 
нөөцийг бий болгож, зохистой ашиглах, эко цэвэр түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ. 

5. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох стратеги 
боловсруулан хэрэгжүүлэх, байгаль орчин, уур амьсгалын санг байгуулж, 
үндэсний чадавхыг бэхжүүлнэ. 

6. Хот, суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хог хаягдлын 
зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ. 

7. “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, олон 
нийтэд эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх мэдлэг олгож, 
байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлнэ. 



1. Экосистем, унаган байгалийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

1. Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан газар, цэнгэг усны нөөц, томоохон гол 
мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 50-аас доошгүй хувийг улсын тусгай 
хамгаалалтад авна. 

2. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсийн хилийн зааг, 
менежментийн эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчилж, байгальд ээлтэй аялал 
жуулчлал, ногоон хөгжлийн түшиц газар болгон хөгжүүлнэ. 

3. Усны нөөцийг хамгаалж, хомсдлоос сэргийлэх нэгдсэн менежментийг 
хэрэгжүүлж, хаягдал бохир усыг цэвэрлэн дахин ашиглах технологи 
нэвтрүүлэхийг дэмжинэ. 

4. Гол, горхи, булаг, шанд, рашааны ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг 
эрчимжүүлж, гол мөрний болон хур бороо, цас, мөсний усыг хуримтлуулах, 
усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж ус хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

5. Нийслэл, хот суурин газрын ундны эх үүсвэрийг хамгаалах, хүн амыг эрүүл 
ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах арга хэмжээг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлнэ. 

6. Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлж, уул 
уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн 
сэргээнэ. 

7. Ойн нөөцийг хамгаалах, үр өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх менежментийг 
сайжруулах ойн талаар баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

8. Байгаль орчинг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах 
чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, ашиглалтын үр 
өгөөжийг сайжруулна. 

9. Устах аюулд орсон болон аж ахуйн гоц ашигт амьтан, ургамлыг зориудаар 
өсгөн үржүүлэх, сэргээн нутагшуулах, тарьж ургуулах ажлыг хөрөнгө, санхүү, 
татварын бодлогоор дэмжинэ. 

1. Байгаль хамгаалах ажилд бүх нийтийн хамтын оролцоог хангах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

1. Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг арвижуулах, нөхөн сэргээх 
ажил эрхэлж байгаа иргэн, нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих эрх зүй, эдийн засгийн орчинг 
бүрдүүлж, орон нутагт ажлын байр, орлогын нэмэлт эх үүсвэр бий болгох 
ажлыг зохион байгуулна. 

2. Иргэн, иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага тарьж ургуулсан ой, 
ургамал, өсгөж үржүүлсэн ан амьтан болон хурын усыг хуримтлуулах 
замаар нуур, цөөрөм, усан санг бий болгосон тохиолдолд урамшуулах эрх 
зүйн орчинг бий болгоно. 

3. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчин, менежментийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгож, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах, эртнээс сэрэмжлүүлэх үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны 



үндэслэлтэй зохион байгуулж, бүх нийтийн оролцоог сайжруулан, гамшигтай 
тэмцэх чадавхыг бэхжүүлнэ. 

4. Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээний төвийг эмхлэн зохион байгуулж, 
орчны хяналт-шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлж, байгаль орчны 
мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүрэх мэдээллийн чанар, 
хүртээмжийг сайжруулна. 

1. Аялал жуулчлалын салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, 
эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. 

1. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, олон улсын аялал 
жуулчлалын сүлжээнд нэгдэх, бүтээгдэхүүн, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах цогц бодлого хэрэгжүүлнэ. 

2. Үндэсний зан заншил, уламжлал, түүх, соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин 
ахуйг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлж, нийслэл, аймаг, 
бүс нутгийн онцлогт тохирсон аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

3. “Бурхан халдун”, “Хорго-Тэрх”, “Хамарын хийд”, “Отгонтэнгэр”, “Хар-Ус”, 
“Хөвсгөл”, “Хархорин” зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий 
газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн болон төрөлжсөн аялал жуучлалын төв, 
цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар 
байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. 

4. Монгол Улсын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг гадаад улс оронд 
сурталчлах, маркетингийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжиж, жуулчин хүлээн 
авах хүчин чадлыг сайжруулж, гадаад жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. 

5. Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу байгальд ээлтэй зогсоол, 
үйлчилгээний төвүүдийг олон улсын стандартад нийцүүлэн байгуулахыг 
дэмжинэ. 

6. Олон улсын аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, туршлага, 
стандартыг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, олон талт төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий судалгаа шинжилгээний орон тооны бус зөвлөл, 
нэгжийг байгуулна. 

                                                 ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 

Тогтвортой, хариуцлагатай, эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх чиглэлээр: 

Тогтвортой, хариуцлагатай улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж, хүчтэй, 
чадамжтай, хууль дээдэлсэн төрт ёсыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.  

1. Эрх мэдлийн харилцан хяналт, тогтвортой, хариуцлагатай төрийг бий 
болгохын төлөө Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг өнөөгийн хэрэгцээ, 
шаардлагыг харгалзан ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэнэ. 



2. Парламентын засаглалыг бэхжүүлж, улс төрийн намуудын төлөвшлийг 
хангах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно. 

3. Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах хүрээнд салбар бүрд 
батлагдан хэрэгжиж буй бодлогын уялдаа холбоог хангаж, боловсронгуй 
болгон үргэлжлүүлнэ. 

4. Зөвлөлдөх ардчилал, иргэдийн оролцоог дэмжих “Ардын засаглал” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

5. Төрийн байгууллагуудын ажил, үүргийн давхардлыг арилгах, нэгтгэх замаар 
яам, агентлаг, төсвийн байгууллагуудын тоог цөөлж, оновчтой бүтцийг бий 
болгоно. 

6. Төрийн албан хаагчдыг урт хугацааны цогц даатгалд хамруулах замаар 
тэдгээрийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулна. 

7. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулж, 
шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

8. Төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хууль тогтоомж, төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин бусдад хохирол учруулсан албан 
тушаалтан хохирлыг өөрөө хариуцан төлж барагдуулах хуулийн 
зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангана. 

9. Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хувьд шаардлага хангахгүй, 
хариуцлага алдаж, ёс зүйн алдаа гаргасан төрийн бүхий л албан 
тушаалтныг танил тал, нам эвслийн эрх ашгийг харгалзахгүйгээр 
хуулийн дагуу хариуцлага тооцож, төрийн албаны нэр хүндийг өсгөнө. 

10. Төрийн байгууллагыг удирдаж байгаа хүмүүс ах дүү, хамаатан саднаа 
ажилд авахыг хориглоно. 

11. Төрийн албаны тогтвортой байдлыг баталгаажуулж, “Төрийн албан хаагчийн 
дархлааны тухай хууль”-ийг санаачлан батлуулна. 

12. Төрийн албан хаагчийн орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нөхцөлийг 
сайжруулах бодлого баримтална. 

13. Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн үнэлгээний картын системийг нэвтрүүлэх эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

14. Төрөөс олгодог шагналын нэр хүндийг өсгөн, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
шагнал олгох тогтолцоог бий болгоно. 

15. Хууль тогтоомжоос үүдэлтэй иргэдийг хохироосон хууль сахиулах 
байгууллагуудын алдаа гажуудлыг засч, эрх зүйн орчинг нь иргэндээ 
ойртсон, тогтвортой болгоно. 

16. Улс төрөөс хараат бус, шударга, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг 
төлөвшүүлж, захиргааны зардал, орон тоог улсын төсөв, дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнтэй уялдуулан тогтоох механизмыг бүрдүүлнэ. 

17. Төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх танхимын 
болон зайн сургалтын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, төрийн албаны мэргэшсэн, 
чадварлаг байх нөхцөлийг дэмжинэ. 

18. Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын үсгийг үе шаттай нэвтрүүлж, цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, 
цаасгүй, хүнд сурталгүй хүргэж цахим засгийг бодитой хэрэгжүүлнэ. 



19. Хөдөөгийн иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах малчдыг мэдээллээр хангах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сум, багийнхаа үйл ажиллагаанд орон зайн тэгш бус 
байдлаас үл хамааран жигд оролцох боломжоор хангана. 

20. Төрийн зарим чиг үүргийг иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн 
холбоодоор гүйцэтгүүлэх бодлого баримталж, хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн 
орчинг цогцоор бүрдүүлнэ. 

21. Төрийн захиргааны албан тушаалтан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 
шийдвэрлэх хугацааг хоёр дахин бууруулж, хөнгөн шуурхай болгоно. 

22. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тогтолцоо, эрх хэмжээ, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны зарчим, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгоно. 

23. Хууль зүйн судалгааны чанарыг шинэ түвшинд гаргаж, хууль тогтоомжийн 
боловсруулалт, хэрэгжилтийг судалгаанд суурилан хөгжүүлэх боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

1. Эдийн засаг, бизнес, өмчийн харилцааны эрх зүйн үндсийг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр: 

Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн орчны тогтвортой байдлыг 
чухалчилж, шаардлагатай өөрчлөлт хийхдээ эрх ашиг нь хөндөгдөх 
этгээдээс заавал асууж, саналыг нь авах соёлыг хэвшүүлэх зарчмыг 
баримтална. 

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хяналтыг сайжруулж, үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

2. Төсөл, тендерийн шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод болгож “Шилэн 
тендер шалгаруулалт” бодлого хэрэгжүүлнэ. 

3. Эдийн засаг, бизнес, худалдаа, өмч, санхүүгийн эрх зүйн үндсийг 
боловсронгуй болгож, өмчлөх эрхийн баталгааг алдагдуулсан хууль 
тогтоомж, шийдвэрийг засч сайжруулна. 

4. Газрын харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулж, газрыг эдийн 
засгийн эргэлтэд бодитой оруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

5. Иргэн, хуулийн этгээдийн оюуны болон хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
өмчлөх эрхийн баталгааг сайжруулж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгоно.     

6. Монгол Улсаас гадаад улстай байгуулсан худалдаа, хөрөнгө оруулалт, 
давхар татварын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг 
сайжруулж, Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

7. Төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хүнд суртлаас ангид байх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлж, иргэдийн эрхийг баталгаажуулна. 

8. Улсын бүртгэлийг ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, үндэсний цахим 
баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

9. Улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд нь цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн 
системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгоно. 



10. “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтолцоог 
үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн болон цахим бизнес, онлайн банкны 
үйлчилгээг жигд, тэгш авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

11. Хууль, эрх зүйн актуудын давхардал, зөрчилтэй заалтуудыг илрүүлэх, 
арилгах, шинэ хуулийн төсөл боловсруулахад эрх зүйн цахим мэдээллийн 
нэгдсэн санг ашиглах замаар хууль, эрх зүйн баримт бичгийн агуулга, 
уялдаа холбоог дээшлүүлнэ. 

1. Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын тогтолцоог боловсронгуй болгож, 
хүний эрх, эрх чөлөөний баталгааг хангах чиглэлээр: 

Хууль заавал хэрэгждэг, хүн бүрд эрх тэгш, алагчлалгүй, шударга 
үйлчилдэг, итгэл хүлээсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй, шударга ёсны 
засаглалыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална. 

1. Үндсэн хуулийн цэцийн болон Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийг боловсронгуй болгож, Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих баталгааг бэхжүүлнэ. 

2. Шүүгчийг сонгон шалгаруулах тогтолцоог боловсронгуй болгож, Шүүхийн 
захиргааны болон Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийг шинэчлэн сайжруулна. 

3. Шүүгч бүр дээр хувийн хэрэг нээж, шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан нь дээд 
шатны шүүхээр өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрд зөрчлийн оноо тооцон 
хариуцлагыг дээшлүүлнэ. 

4. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай болон Арбитрын тухай 
хуулийг шинэчлэн, иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын хооронд 
үүссэн эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх 
эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно. 

5. Гэр бүл, хүүхэдтэй холбоотой болон хүрээлэн байгаа орчин, газрын 
асуудалтай холбоотой хэрэг, маргааныг тухайн чиглэлээр мэргэшсэн шүүгч, 
прокурор, хууль сахиулах байгууллагын алба хаагч шийдвэрлэх механизмыг 
бүрдүүлнэ. 

6. Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдал, нууцлалыг хамгаалах чиглэлээр эрх 
зүйн орчинг боловсронгуй болгож, гэрч, хохирогчийн хамгааллын цогц 
механизмыг бүрдүүлнэ. 

7. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 
8. Хэвлэлийн эрх чөлөөг хангах эрх зүйн орчинг сайжруулж, иргэдийн үзэл 

бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл хайх, 
хүлээн авах эрхийн баталгааг хангана. 

9. Иргэний хувийн болон гэр бүлийн нууц, захидал харилцаа, мэдээллийн нууц, 
нэр төрөө хамгаалах эрх, эрх чөлөөнд халдахыг хориглосон эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулна. 

10. Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

11. Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог сайжруулж, хүний эрхийн 
стандартыг нэвтрүүлнэ. 



12. Гадаадын иргэнд үзүүлэх зарим үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлж, 
бүртгэл, хяналтыг сайжруулна. 

13. Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, захиргааны 
байгууллагаас иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг 
хангана. 

1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

Чанд сахилга бат, дэг журамд суурилсан хүнлэг, иргэндээ ээлтэй, 
улсдаа түшигтэй, хууль хэлбэрэлтгүй мөрдөгдсөн хуулийн 
байгууллагыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална. 

1. Хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгож, иргэдэд 
чирэгдэлгүй, ялгаваргүй, тэгш, шударгаар үйлчлэх эрх зүйн орчинг цогцоор 
нь бүрдүүлнэ. 

2. Хууль алагчлалгүй үйлчлэх зарчмыг чанд баримтална. Хэн нэгэнд 
ялгавартай хандах, давуу байдал олгосон хуулийн байгууллагын албан 
тушаалтанд оногдуулах сахилгын, захиргааны болон эрүүгийн хариуцлагыг 
чангатгана. 

3. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ял шийтгэлийг чангатгахын 
зэрэгцээ авлигын хэргээр ял шийтгэгдсэн этгээдийг дахин төрийн албанд 
томилохгүй байх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 

4. Мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхины болон цахим гэмт хэрэг зэрэг шинэ 
төрлийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

5. Цагдаагийн албаны тухай хуулийг шинэчлэн, цагдаагийн байгууллагын 
дотоод холбоо, мэдээллийн нэгдсэн систем болон бэлэн бус торгуулийн 
системийг цагдаагийн үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлж, цагдаагийн 
байгууллагын түргэн шуурхай, иргэдэд чирэгдэлгүй ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

6. Монгол цагдааг хөгжүүлэх, цагдаа иргэдтэйгээ хамтарч гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

7. Шүүхийн шинжилгээний чанарыг дээшлүүлж, бүртгэл, мэдээлэл, 
лавлагааны үндэсний нэгдсэн систем, дижитал судлал, инженер техникийн 
болон гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн шинжилгээний лабораторийг шинээр 
байгуулна. 

8. Төрөөс гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх бодлогын баримт бичгийг баталж, гэмт 
хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 
үр нөлөөг дээшлүүлнэ. 

9. Улаанбаатар хот, аймгийн төв, томоохон суурин газрын гудамж, 
талбайг камержуулж, иргэдийг гэмт халдлага, зөрчлөөс хамгаалах 
нөхцөлийг сайжруулна. 

10. Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг нээлттэй, хаалттай тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлэх, цагдан хорих байрны нөхцөлийг хүний жам ёсны эрхэд 
нийцүүлэх, ял эдлүүлэх ажиллагаанд цахим болон теле хяналтын системийг 
нэвтрүүлэх, ялтныг хөдөлмөрт бүрэн хамруулах, иргэний хэргийн талаарх 



шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн зарим ажиллагааг онлайн хэлбэрт 
шилжүүлэх замаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг шинэтгэнэ. 

11. Архивын баримт бичгийн 30 хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, төрийн албан 
хэрэг хөтлөлтөд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн систем 
бүрдүүлэх замаар төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 
сайжруулна. 

12. Хууль сахиулагч бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог олон улсын жишигт 
нийцүүлж, хууль сахиулах ажиллагааг зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу хэрэгжих нөхцөлийг хангана. 

13. Хууль зүйн салбарын байгууллагуудын хүний нөөц, техник тоног төхөөрөмж, 
дэд бүтцийг шинэчлэн, хуульд заасан үүргээ стандартын дагуу хэрэгжүүлэх 
боломжийг бүрдүүлнэ. 

14. Улсын хил хамгаалалтын холбооны техник хангамжийг шинэчлэх, хилийн 
боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, боомтуудыг холбосон 
өргөн зурвасын сүлжээнд суурилсан цогц, удирдлага хяналтын систем бий 
болгох, тал хээрийн бүсийн хил хамгаалалтыг гэрээт хилчний зохион 
байгуулалтад шилжүүлэх, хилийн ангиудын зэрэглэл, хилчдийн хангамж, 
нийгмийн баталгааг бүсчлэн зохион байгуулах замаар улсын хилийн 
аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, чадавхыг сайжруулна. 

1. Батлан хамгаалах салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Монгол Улсын батлан хамгаалах эрх зүйн орчинг төгөлдөржүүлж, улс 
орныг батлан хамгаалах чадавхыг бэхжүүлж, Зэвсэгт хүчний хөгжлийг 
эрчимжүүлэн батлан хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

1. “Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс”-т нийцүүлэн, батлан 
хамгаалах тогтолцооны хууль тогтоомжийг шинэчилж, батлан хамгаалах үйл 
ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлнэ. 

2. Зэвсэгт хүчнийг мэргэжлийн цэрэгт суурилсан, чадварлаг болгох бодлого, 
зорилтын хүрээнд түүний бүтэц, зохион байгуулалтыг төгөлдөржүүлэх, 
хөгжлийн төлөвлөлтийг шинэчлэн тодорхойлох, зэвсэглэл, цэргийн 
техникийг шинэчлэх, сэргээн сайжруулах замаар бэлэн байдал, үүрэг 
гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлнэ. 

3. Агаарын цэргийн зэвсэглэл, техникийн шинэчлэлийг эрчимжүүлж, улс орны 
агаарын хил, орон зайг найдвартай хянах, халхлах чадавх бүхий 
хамгаалалтын нэгдсэн тогтолцооны суурийг тавина. 

4. Орон нутгийн хамгаалалтын эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, хэрэгжилтийг үе 
шаттайгаар зохион байгуулж, нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт бүхий 
дайчилгааны тогтолцоог төгөлдөржүүлнэ. 

5. НҮБ-ын мандаттай энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох Зэвсэгт хүчний 
чадавхыг нэмэгдүүлнэ. 

6. Батлан хамгаалах зориулалт бүхий материаллаг нөөцийг шинэчлэх, 
бүрдүүлэх, оновчтой байршуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

7. Батлан хамгаалах гадаад харилцаа, олон талт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлнэ. 



8. Цэргийн алба хаагчдын эрх зүй, нийгмийн баталгааг сайжруулж, аливаа 
нөхцөлд үүргээ биелүүлэх боломжоор хангах тогтолцоог төлөвшүүлнэ. 

9. Төрийн цэргийн байгууллагуудын нэгдмэл үйл ажиллагааг хангаж, цэргийн 
захиргааны удирдлагыг төлөвшүүлнэ. 

10. Цэргийн албыг иргэний төлөвшил, эх оронч үзэл, хүмүүжлийн үндэс байх 
бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэн, иргэдэд эх орноо 
хамгаалахад оролцох, цэргийн боловсрол, бэлтгэл эзэмшүүлэх боломжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Гадаад харилцааны салбарт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 

Монгол Улс энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт 
гадаад бодлого хэрэгжүүлж, гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, залгамж 
чанарыг хадгалж, дэлхийн улсуудтай найрсаг харилцаа, улс төр, 
худалдаа, эдийн засаг, соёлын болон бусад салбарын хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлж, олон улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа 
бэхжүүлж, бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд оновчтой оролцож, 
хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгжийн эрх ашгийг 
тууштай хамгаалж, иргэд гадаадад зорчих нөхцөлийг улам сайжруулж, 
эх орноо гадаадад сурталчилан таниулах ажлыг эрчимжүүлнэ.  

1. Монгол Улс, ОХУ-ын стратегийн түншлэл болон Монгол Улс, БНХАУ-ын иж 
бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг гүнзгийрүүлж, худалдаа, эдийн 
засгийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж, хоёр 
хөршийн далайн боомтыг ашиглах, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрээр дамжин 
өнгөрөх зам, тээврийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. АНУ, Япон, Европын 
холбоо, Энэтхэг, БНСУ зэрэг гуравдагч хөрш болон бусад улстай уламжлалт 
харилцаа, хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, худалдаа, эдийн 
засгийн харилцааны хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө. 

2. НҮБ, түүний системийн болон төрөлжсөн байгууллагууд, олон улсын болон 
бүс нутгийн бусад байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг идэвхтэй 
үргэлжлүүлнэ. 

3. Худалдааны гол түнш болон бусад улстай худалдааг улам хөнгөвчлөхөд 
чиглэсэн хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр холбогдох судалгааг эхлүүлж, 
худалдааны тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг бууруулна. 

4. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдад бодлогын, хамтын ажиллагааны болон 
хууль, эрх зүйн тогтвортой байдал, тааламжтай орчинг бүрдүүлж, 
тэдгээрийн эрх ашигт хамаарах олон улсын гэрээ, үндэсний хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж, дэд бүтэц, уул уурхай, эрчим хүч, 
хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын болон бусад бүх салбарт гадаадын 
хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогыг тууштай хэрэгжүүлнэ. 

5. Гадаад худалдааг эдийн засгийн өсөлт, хүн амын эрэлт хэрэгцээг хангахад 
чиглүүлэн үр ашгийг нь дээшлүүлж, хил орчмын худалдааг хөнгөвчлөх 
зорилгоор хилийн боомт, хил орчмын дэд бүтцийг сайжруулж, хил орчмын 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор иргэд зорчих нөхцөлийг сайжруулж, 
олон улс, бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн интеграци болон дэд 



бүтцийн сүлжээнд хамрагдах үйл явцыг эрчимжүүлж, гадаад худалдааны 
тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

6. Гадаадын зах зээлд экспортлох боломжтой тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 
бараа бүтээгдэхүүний судалгаа, маркетингийг төрөөс дэмжих “Монгол 
экспорт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Монгол-Экспо үзэсгэлэн яармаг арга 
хэмжээг зохион байгуулан, гадаад зах зээлд гарах нөхцөлийг сайжруулж, 
үндэсний аж ахуйн нэгж гадаадад хөрөнгө оруулах, дэлхийн санхүү, 
хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

7. Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч, сурч буй иргэдийнхээ хууль ёсны эрх, 
ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж, эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд хууль, 
эрх зүйн туслалцааг шуурхай үзүүлж, иргэний бүртгэл, нотариатын болон 
консулын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулна. Энэ хүрээнд 
“Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан”-ийн хөрөнгө, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

8. Монгол Улсын түүх, соёлын өв уламжлал, эдийн засаг, нийгмийн салбарын 
ололт амжилт, хөгжил дэвшил, гадаад бодлого, харилцаа, хамтын 
ажиллагааг дэлхий нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг эрчимжүүлж, 
Монгол Улсыг сурталчилсан үзэсгэлэн, яармаг, кино, соёл, урлагийн тоглолт, 
өдрүүд, уулзалт, ярилцлага зэрэг арга хэмжээнүүдийг хилийн чанадад 
зохион байгуулна. Монгол судлалын хүрээг тэлэх, тогтвортой хөгжлийг 
хангах үндсийг бүрдүүлнэ. 

9. Хилийн чанадад байгуулагдсан “Монгол сургууль, цэцэрлэг”-ийн үйл 
ажиллагааг сурах бичиг, сургалтын арга зүйгээр дэмжинэ. Монгол иргэдийн 
үүсгэл санаачлагаар байгуулагдсан монголчуудын холбоодод дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

10. “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, гадаадад сурч, 
ажиллаж өндөр мэдлэг, боловсрол, технологи, ур чадвар эзэмшсэн 
залуучуудыг эх орондоо тогтвор суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

11. Нарийн мэргэжлээр сурч, хилийн чанадад өндөр мэргэжлийн, академик 
ажил эрхэлж байгаа монголчуудад эх орныхоо хөгжилд алсаас хувь нэмэр 
оруулах боломж бүрдүүлж, Монгол Улс дахь эрдэм шинжилгээний 
байгууллага, их дээд сургууль, лабораторитой холбож өгнө.                    

 


