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FOUR. GOVERNANCE POLICY

Strengthen a professional and sustainable civil 
service by building the capacity of the human 
resources of the civil service, and improve the 
efficiency and effectiveness of public services 
through the gradual introduction of electronic 
technology in public services and ensure 
peaceful living conditions for citizens.

ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

Төрийн албаны хүний нөөцийг чадавхжуулах замаар мэргэшсэн, тогтвортой төрийн 
албыг бэхжүүлж, цахим технологид суурилсан төрийн үйлчилгээг үе шаттай нэвтрүүлж,  
төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлж, иргэдийн амар тайван амьдрах 
нөхцөлийг хангахыг зорино.

ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

МЭРГЭШСЭН, ЁС ЗҮЙТЭЙ
ТӨРИЙН АЛБА-ХҮНД СУРТАЛГҮЙ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, БАТЛАН
ХАМГААЛАХ ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ

АМАР ТАЙВАН БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.

“ЦАХИМ МОНГОЛ” ТӨРИЙН
 ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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"ЦАХИМ 
МОНГОЛ" 
ТӨРИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ОРОН НУТАГТ 
ҮР ДҮНТЭЙ 
ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

Төр, иргэний 
нийгмийн 
байгууллагын 
түншлэлийг 
бэхжүүлж, 
шийдвэр гаргах 
түвшинд 
иргэдийн 
оролцоог 
нэмэгдүүлж, эрх 
ашгийг дээдэлсэн 
зөв бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ.

Төрийн албаны 
хүний нөөцийг үе 
шаттай сургаж, 
мэргэшүүлэн 
төрийн албан 
хаагчдын ажиллах 
нөхцөл боломжийг 
сайжруулж, төрийн 
үйлчилгээний үр 
дүн, үр нөлөөг 
дээшлүүлнэ.
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АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН
ДЭРГЭД ТӨРИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
НЭГДСЭН ТӨВИЙГ 
ШИНЭЭР БАЙГУУЛНА.



БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Цахим хөгжлийн бодлогыг орон 
нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлж, төрийн 
үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, 
хүртээмжтэй  хүргэх нөхцөлийг 
бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа 
зардлыг хэмнэнэ.
4.1.1.“Цахим Монгол" төрийн үйлчилгээг 
орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.
4.1.2 .Төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны мэдээллийн ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд олон 
нийтийн оролцоог хангана.
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“ЦАХИМ МОНГОЛ” ТӨРИЙН
ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“ЦАХИМ МОНГОЛ” 

“E-Mongolia” government emergency 
service

Effective implementation of e-
development policy at the local level and 
creation of conditions for prompt, 
responsible and accessible delivery of 
public services will save citizens' time and 
spendings.
4.1.1.  Effectively implement "E-Mongolia" 
public services at the local level.
4.1.2. Increase the transparency of 
information on government activities and 
ensure public participation.
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100 төрийн албан 
хаагчийг тоон 
гарын үсэгтэй 

болгоно.

               2.0 

150 төрийн албан 
хаагчийг тоон 
гарын үсэгтэй 

болгоно.

            2.0 
200 төрийн албан 

хаагчийг тоон гарын 
үсэгтэй болгоно.

             2.0 АЗДТГ

Харилцаа 
холбоо, 

мэдээлэл, 
технологийн 

газар

Үндэсний дата 
төв

              -   

2 шатлалт 
үйлчилгээг цахим 

үйлчилгээнд 
шилжүүлнэ.

                 -    -              -    -                -   АЗДТГ

              -   
Аппликейшнийг 
боловсруулж, 
нэвтрүүлнэ.

             30.0  -              -    -                -   АЗДТГ
Сум, 

байгууллагууд
Хувийн 
хэвшил

              -   

Тэтгэвэр 
тэтгэмжийн 
үйлчилгээг  

endaatgal-аар үе 
шаттай 

цахимжуулах 
Нийгмийн 
халамжийн 

үйлчилгээг е-
халамжийн 

үйлчилгээнд 
бүрэн хамруулна.

                 -   

Тэтгэвэр 
тэтгэмжийн 
үйлчилгээг  

endaatgal-аар үе 
шаттай 

цахимжуулах 
Нийгмийн 
халамжийн 

үйлчилгээг е-
халамжийн 

үйлчилгээнд 
бүрэн хамруулна.

             -   

Тэтгэвэр тэтгэмжийн 
үйлчилгээг  endaatgal-

аар үе шаттай 
цахимжуулах Нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээг 

е-халамжийн 
үйлчилгээнд бүрэн 

хамруулна.

               -   
НДХ, 
ХХҮГ

 -  -

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
4.1. “Цахим Монгол” төрийн шуурхай үйлчилгээ. Цахим хөгжлийн бодлогыг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлж,                                                                                                                                          төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй  хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэнэ.

Цахим хуудастай 
болгох ажлыг 90 
хувьд хүргэнэ.

-
Цахим хуудастай 
болгох ажлыг 100 

хувьд хүргэнэ.
             -    -                -   АЗДТГ

Засаг даргын 
дэргэдэх 

хэлтэс, төсөвт 
байгууллага

Сумын ЗДТГ

32.0 2.0

           

2.0

             

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

1
Тоон гарын үсгийг хэрэглээнд
нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ               8.0 
17 төрийн албан 
хаагч тоон гарын 
үсэгтэй болсон.

50 төрийн албан 
хаагчийг тоон 
гарын үсэгтэй 

болгоно.

            2.0 

2

Төрийн үйлчилгээний цахим
системд нэг шатлалт үйлчилгээг
нэмэгдүүлж, хоёр шатлалт
үйлчилгээг нэвтрүүлэх

2021-2025 УТ, ОНТ                 -   

Нэг шатлалт 181 
үйлчилгээний 52 

үйлчилгээ цахимд 
шилжсэн.

Нэг шатлалт 
181 үйлчилгээг 

бүрэн 
цахимжуулна.

3
'SMART BULGAN' гар утасны
аппликэйшнийг боловсруулж,
хөгжүүлэх

2021-2022 ОНТ              30.0 -
Судалгааны 

ажлыг хийнэ.

4

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж,
даатгалын үйлчилгээг үе
шаттайгаар цахимжуулж, иргэдэд
үзүүлэх үйлчилгээг ил тод,
шуурхай, хүртээмжтэй болгох

2021-2024 УТ                 -   

Архив, тоон гарын 
үсэг, сайн дурын 

даатгалын 
үйлчилгээ цахим 

хэлбэрт ороод 
байна. Нийгмийн 

халамжийн 
чиглэлээр 6 

төрлийн үйлчилгээ 
цахим хэлбэрт 

шилжсэн. 
Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн хувьд 
е-бирж ажиллаж 

байна.

Тэтгэвэр 
тэтгэмжийн 
үйлчилгээг  

endaatgal-аар үе 
шаттай 

цахимжуулах 
Нийгмийн 
халамжийн 

үйлчилгээг е-
халамжийн 

үйлчилгээнд 
бүрэн 

хамруулна.

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
4.1. “Цахим Монгол” төрийн шуурхай үйлчилгээ. Цахим хөгжлийн бодлогыг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлж,                                                                                                                                          төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй  хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлж, иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэнэ.

4.1.1."Цахим Монгол"
төрийн үйлчилгээг орон
нутагт үр дүнтэй
хэрэгжүүлнэ.

4.1.2.Төрийн байгууллагын
үйл ажиллагааны ил тод
байдлыг нэмэгдүүлж,
иргэд олон нийтийн
оролцоог хангана.

1

Аймаг, сумдын ЗДТГ, аймгийн
Засаг даргын дэргэдэх агентлаг,
байгууллагуудыг цахим
хуудастай болгох, шинэчлэх, үйл
ажиллагааг жигдрүүлэх

2021-2023 УТ, ОНТ              75.0 

Аймгийн ЗД-ын 
дэргэдэх 

агентлагууд, 
Сумдын ЗДТГ-ын 
70 хувь нь цахим 

хаягтай байна.

Цахим 
хуудастай 

болгох ажлыг 80 
хувьд хүргэнэ.

75.0

                        

113.0

          

77.0

                       

Цахим Монгол төрийн шуурхай үйлчилгээ зорилтын дүн

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, 
тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн 
үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
4.2.1.Төр, иргэний нийгмийн байгууллагын 
түншлэлийг бэхжүүлж, шийдвэр гаргах түвшинд 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, эрх ашгийг 
дээдэлсэн зөв бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
4.2.2.Төрийн албаны хүний нөөцийг үе шаттай 
сургаж, мэргэшүүлэн төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл боломжийг сайжруулж, төрийн 
үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.
4.2.3.Төрийн байгууллагад хандсан иргэдийн 
өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч 
шуурхай шийдвэрлэнэ.
4.2.4.Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын 
мэдээллийн санг цалингийн нэгдсэн системтэй 
холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, хяналтыг сайжруулна.
4.2.5.Төрийн бүх шатанд байгаа авлигыг таслан 
зогсоох, авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон талт 
арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, төр иргэдийн 
энэ төрлийн мэдээлэл солилцох боломжийг 
бүрдүүлнэ. 
4.2.6.Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэд Төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийг шинээр байгуулна.
4.2.7.“Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 
9001:2016” олон улсын             стандарт”-ыг төрийн 
байгууллагуудад нэвтрүүлнэ.
4.2.8.Уламжлалт харилцаат ОХУ, БНХАУ болон 
өндөр хөгжилтэй Япон, БНСУ, АНУ, БНТУ, 
БНБеларусь, Чех зэрэг улстай эдийн засгийн үр ашиг 
бүхий гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.

МЭРГЭШСЭН, ЁС 
ЗҮЙТЭЙ ТӨРИЙН 

АЛБА, ХҮНД СУРТАЛГҮЙ 
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

4.2. Professional and ethical civil service - non-bureaucratic public service.
Strengthen a professional and sustainable civil service based on the principle of competence 
and improve the efficiency and effectiveness of public services.
4.2.1. Strengthen the partnership between government and civil society organizations, increase 
citizen participation in decision-making, and implement sound policies that respect their 
interests.
4.2.2. Improve the efficiency and effectiveness of public services by improving the human 
resource capacity and professional skills of the civil service and improve the working conditions 
of civil servants.
4.2.3. Citizens' petitions, complaints and requests to government organizations will be received 
electronically and resolved promptly.
4.2.4. By connecting the civil service human resource management database to the unified 
salary system the planning, implementation and monitoring of staffing and salary costs will be 
improved.
4.2.5. To fight and prevent corruption at all levels of government, anti-corruption measures shall 
be taken and provide opportunities for citizens to exchange this type of information.
4.2.6. A new Integrated Public Service Center will be established under the Aimag Governor's 
Office.
4.2.7. Introduce international standard "Quality management system MNS ISO 9001: 2016” to 
government organizations.
4.2.8. Develop effective economic cooperation with Russia, China and Japan, South Korea, the 
United States, the Republic of Belarus, the Republic of Turkey and the Czech Republic.
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Иргэдийн 
оролцоог 

нэмэгдүүлнэ.
                 -   

Иргэдийн 
оролцоог 

нэмэгдүүлнэ.
             -   

Иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлнэ.

               -   
ИТХ, 

АЗДТГ

Иргэний 
нийгмийн 

байгууллагууд
Иргэд

14 төрийн бус 
байгууллагатай 

хамтын 
ажиллагаа 

сайжирсан байна.

16 төрийн бус 
байгууллагатай 

хамтын ажиллагаа 
сайжирсан байна.

20 төрийн бус 
байгууллагатай хамтын 
ажиллагаа сайжирсан 

байна.

ИТХ, 
АЗДТГ

Иргэний 
нийгмийн 

байгууллагууд
Иргэд

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

Төрийн албаны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангана.

АЗДТГ
Төрийн 

албаны салбар 
зөвлөл

Төрийн 
байгууллагууд

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

Төрийн албаны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангана.

               -   

АЗДТГ, 
Төрийн 
албаны 
салбар 
зөвлөл

Төрийн 
байгууллагууд

Удирдлагын 
академи

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

                 -   

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

             -   
Төрийн албаны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангана.

               -   АЗДТГ Сумын ЗДТГ
Төрийн 

байгууллагууд

 Бугат сумын 
ЗДТГ-ын 
барилгыг 

ашиглалтад 
оруулна.

        1,000.0 -  -  -                -   АЗДТГ Сумын ЗДТГ ЗГХЭГ

Сайхан,  Хутаг-
Өндөр сумын 

ЗДТГ-ын 
барилгад их 

засвар хийнэ.

           800.0 

 Хишиг-Өндөр, 
Гурванбулаг 

сумын барилгад 
их засвар хийнэ.

        800.0 
 Орхон, Рашаант сумын 
ЗДТГ-ын барилгад их 

засвар хийнэ.
         800.0 АЗДТГ Сумдын ЗДТГ ЗГХЭГ

Сумдын ЗДТГ-ыг 
шаардлагатай 

техник, 
төхөөрөмжөөр 

хангана.

170.0
Сумдын ЗДТГ-ыг 

шаардлагатай техник, 
төхөөрөмжөөр хангана.

170.0

         

АЗДТГ Сумын ЗДТГ

Барилгыг барьж 
ашиглалтад 

оруулна.
        1,500.0  -              -    -                -   МХГ АЗДТГ МХЕГ

 -                  -    -              -    -                -   МХГ АЗДТГ

Өргөдөл гомдлыг 
цахим хэлбэрт 

оруулах ажлыг 75 
хувьд хүргэнэ.

             10.0 

Өргөдөл гомдлыг 
цахим хэлбэрт 

оруулах ажлыг 100 
хувьд хүргэнэ.

          10.0  -                -   АЗДТГ
Төрийн 

байгууллагууд, 
сумдын ЗДТГ

Системийн 
хөгжүүлэлтийг үе 

шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

Системийн 
хөгжүүлэлтийг үе 

шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

Системийн 
хөгжүүлэлтийг үе 

шаттай хэрэгжүүлнэ.
               -   АЗДТГ

Төрийн 
байгууллагууд

ТАЗ, Сангийн 
яам

95%                4.0 100%             2.0  -                -   
ИТХ, 

АЗДТГ
Төрийн 

байгууллагууд
ИНБ, ТАСЗ

80%                8.0  -              -    -                -   АЗДТГ
Төрийн 

байгууллагууд
АТГ

Төрийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийг 

ашиглалтад 
оруулна.

           360.0  -              -    -                -   
ИТХ, 

АЗДТГ
Төрийн 

байгууллагууд

4.2. Мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн алба-хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээ. Чадахуйн зарчимд суурилсан                                                                                                                                          мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

1

Захиргааны хэм хэмжээ
тогтоосон эрх зүйн актад иргэд
олон нийтийн санал бодлыг
тусгаж, иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ                 -   

Аймгийн Иргэний 
танхим, аймгийн 
цахим сайтаар 

санал авч байна.

Иргэдийн 
оролцоог 

нэмэгдүүлнэ.

-

           

2

Төрийн зарим үйлчилчилгээг
төрийн бус байгууллагаар
гүйцэтгүүлж, хамтын ажиллагааг
сайжруулах

2021-2024 УТ, ОНТ                 -   
9 төрийн бус 

байгууллага байна.

11 төрийн бус 
байгууллагатай 

хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан 

байна.

1

Төрийн жинхэнэ албан хаагч
сонгуулийн үр дүнгээс үл
хамааран чадахуйн болон шатлан
дэвших зарчмын дагуу төрийн
албанд тогтвортой ажиллах
нөхцөлийг бодитоор хэрэгжүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ                 -   

2020 оны байдлаар 
Булган аймагт 

3900 төрийн албан 
хаагч ажиллаж 

байна.

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

2

Төрийн албанд шинээр
томилогдсон иргэнийг орон нутаг,
төрийн албаны анхан шатны
нэгжид ажиллуулан,
дадлагажуулах замаар мэдлэг
чадвар, туршлагыг нэмэгдүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ                 -    -

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

3

Төрийн албанд иргэнийг авах,
албан тушаал дэвшүүлэх,
чөлөөлөх, шилжүүлэх, сэлгэн
ажиллуулах, түр томилох, сургаж
хөгжүүлэх бодлого,
зохицуулалтыг чадахуйн зарчимд
нийцүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ                 -    -

Төрийн албаны 
хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангана.

              -   

4
Баян-Агт сумын ЗДТГ-ын шинэ
барилгыг дуусгаж, Бугат сумын
ЗДТГ-ын барилга шинээр барих

2021 УТ         1,606.8 
Барилгын ажлын 

гүйцэтгэл 20 
хувьтай байна.

Барилгын ажлыг 
ашиглалтад 
хүлээж авна.

        606.8 

5
Сумдын ЗДТГ-ын барилгын их
засварыг үе шаттайгаар хийх

2021-2024 УТ, ОНТ         2,400.0  -

6

Аймаг сумын ЗДТГ-ын албан
хаагчдын техник, тоног
төхөөрөмжийг үе шаттайгаар
шинэчлэх

2021-2024 УТ, ОНТ            340.0 

2019 онд сумдын 
ЗДТГ-ын 30 хувийг 
шинэ техник, тоног 

төхөөрөмжөөр 
хангасан.

           

7

Мэргэжлийн хяналтын газрын
лабораторийн барилгыг шинээр
барих хөрөнгийн асуудлыг
шийдвэрлэх

2021-2024 УТ         1,500.0  -  -               -   

8

Мэргэжлийн хяналтын газрын
хяналт шалгалтын үйл
ажиллагаанд ашиглагдах
автомашинаар хангах

2021 ОНТ              40.0  -
Автомашинтай 

болгоно.
          40.0 

4.2.3. Төрийн байгууллагад
хандсан иргэдийн өргөдөл,
гомдол, хүсэлтийг
цахимаар хүлээн авч
шуурхай шийдвэрлэнэ.

1
Иргэдийн өргөдөл, гомдол,
хүсэлтийг цахимжуулж, хяналт
тавих

2021-2024 УТ, ОНТ              30.0 -

Өргөдөл 
гомдлыг цахим 

хэлбэрт оруулах 
ажлыг 50 хувьд 

хүргэнэ.

          10.0 

4.2.4. Төрийн албаны
хүний нөөцийн удирдлагын
мэдээллийн санг
цалингийн нэгдсэн
системтэй холбож, орон
тоо, цалин хөлсний
зардлын төлөвлөлт,
хэрэгжилт, хяналтыг
сайжруулна.

1

Төрийн албан хаагчдын
цалингийн мэдээллийн санг
төрийн албаны зөвлөл, Сангийн
яамны нэгдсэн системд холбож,
удирдлагын зардлын төлөвлөлт,
гүйцэтгэлийг хянадаг болох

2021-2022 УТ, ОНТ                 -   

Аймгийн төрийн 
146 байгууллага 

Payroll.mn 
системээр 

дамжуулж, цалин 
олгож эхэлсэн.

Системийн 
хөгжүүлэлтийг 

үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

1
Авлига албан тушаалын гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх,
хуулийн хэрэгжилтийг хангах

2021-2023 УТ, ОНТ              10.0 80% 90%             4.0 

2
Төрийн байгууллагуудын шударга 
байдлын түвшин тогтоож, дүнг
ахиулах 

2022 УТ, ОНТ               8.0 75%

4.2.6. Аймгийн ЗДТГ-ын
дэргэд Төрийн
үйлчилгээний нэгдсэн
төвийг шинээр байгуулна.

1

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн
төвийн засварын зураг төсвийг
хийлгэж, хөрөнгийн асуудлыг
шийдвэрлэх

2021-2022 УТ, ОНТ            400.0  -

Төрийн 
үйлчилгээний 

нэгдсэн төвийн 
зураг төсвийг 

хийлгэнэ.

          40.0 

4.2. Мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн алба-хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээ. Чадахуйн зарчимд суурилсан                                                                                                                                          мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

4.2.1. Төр, иргэний
нийгмийн байгууллагын
түншлэлийг бэхжүүлж,
шийдвэр гаргах түвшинд
иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлж, эрх ашгийг
дээдэлсэн зөв бодлогыг
хэрэгжүүлнэ.

4.2.2. Төрийн албаны
хүний нөөцийг үе шаттай
сургаж, мэргэшүүлэн
төрийн албан хаагчдын
ажиллах нөхцөл боломжийг
сайжруулж, төрийн
үйлчилгээний үр дүн, үр
нөлөөг дээшлүүлнэ.

4.2.5. Төрийн бүх шатанд
байгаа авлигыг таслан
зогсоох, авлигаас
урьдчилан сэргийлэх олон
талт арга хэмжээнүүдийг
зохион байгуулж, төр 

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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2-оос доошгүй 
төрийн 

байгууллагад арга 
зүйн зөвлөгөө өгч 
дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

               0.5 

2-оос доошгүй 
төрийн 

байгууллагад арга 
зүйн зөвлөгөө өгч 
дэмжлэг үзүүлсэн 

байна.

            0.5 

2-оос доошгүй төрийн 
байгууллагад арга зүйн 
зөвлөгөө өгч дэмжлэг 

үзүүлсэн байна.

             0.5 АЗДТГ СХХ
Төрийн 

байгууллагууд

Найрсаг хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

               6.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг 
хөгжүүлнэ

            9.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг хөгжүүлнэ.
           12.0 

ИТХ, 
АЗДТГ

Сумын ЗДТГ
Төрийн болон 

төрийн бус 
байгууллагууд

Найрсаг хамтын 
ажиллагааг 
эхлүүлнэ.

             15.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

          20.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлнэ.
           20.0 

ИТХ, 
АЗДТГ

Сумын ЗДТГ
Төрийн болон 

төрийн бус 
байгууллагууд

ЗХАНЗХ-ноос 
хэрэгжүүлж 
байгаа үйл 

ажиллагаанд 
идэвхтэй 

оролцож, гишүүн 
орон нутгуудтай 

шинээр харилцаа 
тогтооно.

             30.0 

ЗХАНЗХ-ноос 
хэрэгжүүлж 
байгаа үйл 

ажиллагаанд 
идэвхтэй 

оролцож, гишүүн 
орон нутгуудтай 

шинээр харилцаа 
тогтооно.

          30.0 

ЗХАНЗХ-ноос 
хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцож, гишүүн орон 

нутгуудтай шинээр 
харилцаа тогтооно.

           45.0  АЗДТГ Сумын ЗДТГ
Төрийн болон 

төрийн бус 
байгууллагууд

Найрсаг хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

             25.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

          40.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлнэ.
           50.0 АЗДТГ Сумын ЗДТГ

Төрийн болон 
төрийн бус 

байгууллагууд

Найрсаг хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

             60.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

          75.0 
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлнэ.
           90.0 АЗДТГ Сумын ЗДТГ

Төрийн болон 
төрийн бус 

байгууллагууд

Харилцаа, 
хамтын 

ажиллагааг 
хөгжүүлнэ.

             20.0 
Харилцаа, хамтын 

ажиллагааг 
хөгжүүлнэ.

          20.0 
Харилцаа, хамтын 

ажиллагааг хөгжүүлнэ.
           20.0 АЗДТГ Сумын ЗДТГ

Төрийн болон 
төрийн бус 

байгууллагууд

        4,008.5      1,006.5        1,207.5 

4.2.7. MNS ISO 9001:2016
"Чанарын менежментийн
тогтолцоо - шаардлагатай
стандарт” төрийн
байгууллагуудад 
нэвтрүүлнэ.

1

Чанарын менежментийн
тогтолцоо MNS ISO 9001:2016
олон улсын стандартыг төрийн
байгууллагуудад нэвтрүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх

2021-2024 ОНТ               2.0 
СХХ стандарт 
нэвтрүүлсэн.

2-оос доошгүй 
төрийн 

байгууллагад 
арга зүйн 

зөвлөгөө өгч 
дэмжлэг 

үзүүлсэн байна.

            0.5 

1

ОХУ болон тус улсын Буриад
улс, Закамень аймагтай
уламжлалт сайн хөршийн
харилцааг хөгжүүлж хамтран
ажиллах

2021-2024 ОНТ              30.0 
Албан ёсны 6 

удаагийн ажлын 
айлчлал хийсэн.

Закамень 
аймагтай 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээг 

шинэчлэн 
байгуулна.

            3.0 

2

БНХАУ-ын муж, хотуудтай хөдөө
аж ахуй, байгаль орчин,
боловсрол, эрүүл мэнд, слорт
салбарын чиглэлээр харилцаа
тогтоож, хөрөнгө оруулалт татах
ажлыг эхлүүлэх

2021-2024
УТ, ОНТ, 
Хандив

             65.0 

2019 онд ХАА, 
бизнес, үзэсгэлэн 

худалдааны 
чиглэлээр 25 хүн 

олон улсын 
үзэсгэлэн яармаг, 

сургалтад 
хамрагдсан.

Найрсаг 
харилцаа 
тогтооно.

          10.0 

3

Зүүн хойд Азийн нутгийн
захиргаадын холбоо (NEAR)-той
хамтран ажиллаж, гишүүн улсын
орон нутгуудтай харилцаа,
хамтын ажиллагаа тогтоох (ОХУ,
БНСУ, БНАСАУ, БНХАУ, Япон
улсын 56 орон нутаг)

2021-2024
УТ, ОНТ, 
Хандив

           120.0 

2019 онд 3 
ажилтан БНСУ-д 

холбооны 
шугамаар 
туршлага 
судалсан.

ЗХАНЗХ-ноос 
хэрэгжүүлж 
байгаа үйл 

ажиллагаанд 
идэвхтэй 
оролцож, 

гишүүн орон 
нутгуудтай 

шинээр 
харилцаа 
тогтооно.

          15.0 

4

Өндөр хөгжилтэй АНУ-тай
боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж
ахуйн чиглэлээр хамтран
ажиллах

2021-2024
УТ, ОНТ, 
Хандив

           135.0 
2019 онд АНУ-д 4 
ажилтан туршлага 

судалсан.

Найрсаг 
харилцаа, 

хамтын 
ажиллагааг 
эхлүүлнэ.

          20.0 

5

БНТУ, БНБУ, БНЧУ-тай хөдөө аж
ахуй, техник, технологи,
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
чиглэлээр хамтран ажиллах

2021-2024
УТ, ОНТ, 
Хандив

           255.0  -
Найрсаг хамтын 

ажиллагааг 
өргөжүүлнэ.

          30.0 

6
Олон улсын байгууллагуудтай
харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх

2021-2025
УТ, ОНТ, 
Хандив

             70.0 

Олон улсын 
байгууллагуудта

й харилцаа 
тогтооно.

          10.0 

        7,011.8         789.3 Мэргэшсэн, ёс зүйтэй төрийн алба-хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээ зорилтын дүн

4.2.8. Уламжлалт
харилцаат ОХУ, БНХАУ
болон өндөр хөгжилтэй
Япон, БНСУ, АНУ, БНТУ,
БНБеларусь, Чех зэрэг
улстай эдийн засгийн үр
ашиг бүхий гадаад хамтын
ажиллагааг хөгжүүлнэ.

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

4.3.1.Аймгийн төв болон сумдын төвийн камержуулалтын нэгдсэн системийг шинэчлэн 
засварлаж, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох арга 
хэмжээг авч, гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулж, нийтийн хэв журам, аюулгүй 
байдлыг хангана.
4.3.2.Мансууруулах бодис хэрэглэгч, архинд донтогчдод эрүүл мэндийн болон сэтгэл 
зүйн засал, нийгмийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
4.3.3.Зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, зам 
тээврийн осол, түүнээс үүдэх хор уршгийг бууруулна.
4.3.4.Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөж 
хохирохоос урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийн арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлд тулгуурлан өргөжүүлнэ.
4.3.5.Стандартын шаардлагад нийцсэн цагдан хорих, баривчлах байрыг шинээр барьж 
ашиглалтад оруулна.
4.3.6.Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөлийг сайжруулна.
4.3.7.Хуулийн салбарын байгууллагуудын автомашин, тусгай зориулалтын техник 
хэрэгслийн хангалтыг үе шаттайгаар шинэчилж, ажиллах орчныг сайжруулан 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
4.3.8.Иргэдэд эрх зүйн албан бус боловсрол олгох чиглэлээр хөтөлбөр батлуулан 
хэрэгжүүлнэ.
4.3.9.Аймаг, сумын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, тойм судалгаа хийж, гамшиг аюулт 
үзэгдлийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч, техник тоног төхөөрөмжөөр үе шаттай 
хангана.
4.3.10.Хутаг-Өндөр суманд эрэн хайх, аврах бүлгийг байгуулж, бэлэн байдлыг хангана.
4.3.11.Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, орон нутгийн хамгаалах 
тогтолцоог бэхжүүлнэ.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ
ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ  АМАР ТАЙВАН
БАЙДЛЫГ ХАНГАНА.
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4.3. Legal and defense
Ensure the safety and security of citizens.

4.3.1. Renovate the integrated camera system in aimag centers and soums, and take measures to 
prevent, detect and suppress crime, and reduce violation of order and ensure public order and 
security.
4.3.2. Provide medical and psychological treatment and social services to drug users and 
alcoholics, and develop and implement a prevention program.
4.3.3. Ensure traffic safety and reduce traffic accidents and their consequences by implementing 
effective policies to prevent traffic accidents, crimes and violations. 
4.3.4. Prevent children and women from being victims of sexual violence and human 
trafficking, and expand advocacy measures based on public-private partnerships.
4.3.5. A new detention center that meets the requirements of the standard will be built and put 
into operation.
4.3.6. Improve the storage condition and protection of archival documents.
4.3.7. Gradually upgrade the supply of vehicles and special equipment for law enforcement 
agencies, and improve the working environment and increase access to services.
4.3.8. Approve and implement a program to provide non-formal legal education to citizens.
4.3.9. Assessment of aimag and soum disaster risks, and disaster risk reduction measures will be 
implemented, and supply related equipment in stages.
4.3.10. Establish a search and rescue team  in Khutag-Undur soum to ensure readiness.
4.3.11. Implement defense legislation and strengthen local defense systems.
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Камерыг 
шинэчилнэ.  

           250.0 
Камерыг 

шинэчилнэ.  
        250.0 ЦГ ХЭЗХ АЗДТГ

Камерыг 
шинэчилнэ.  

           179.2 
Камерыг 

шинэчилнэ.  
        179.2 Камерыг шинэчилнэ.           179.2 ЦГ ХЭЗХ СЗДТГ

Гэмт хэргийн 
гаралтыг 

бууруулах, 
илрүүлэлтийг 50 

хувьд хүргэнэ.  

               0.6 

Гэмт хэргийн 
гаралтыг 

бууруулах, 
илрүүлэлтийг 60 

хувьд хүргэнэ.  

            0.6 

Гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулах, 

илрүүлэлтийг 70 хувьд 
хүргэнэ.  

             0.6 ЦГ ХЭЗХ
АЗД, 

ГХУСАЗСЗ, 
СЗДТГ  

Энэ төрлийн гэмт 
хэргийг гаргахгүй 
байх, ургамлыг 

устгана.

               6.8 

Энэ төрлийн гэмт 
хэргийг гаргахгүй 
байх, ургамлыг 

устгана.

            6.8 
Энэ төрлийн гэмт 

хэргийг гаргахгүй байх, 
ургамлыг устгана.

             6.8 ЦГ
 МХГ, ХХААГ, 

Хорих 0439

АЗД, 
ГХУСАЗСЗ, 

СЗДТГ  

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 
холбоотой гэмт 
хэрэг, зөрчил 

буурсан байна.

             20.0 

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 
холбоотой гэмт 
хэрэг, зөрчил 

буурсан байна.

          20.0 

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй 

холбоотой гэмт хэрэг, 
зөрчил буурсан байна.

           20.0 ХЭЗХ ЦГ
ЭМГ, ГБХЗХГ, 

төрийн бус 
байгууллагууд

4.3. Хууль, эрх зүй, батлан хамгаалах. Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангана.

Тухайн төрлийн 
гэмт хэргийн 
гаралт буурч, 

ялангуяа насанд 
хүрээгүй хүүхэд 
хохирсон хэргийг 

бууруулсан 
байна.

               2.0 

Тухайн төрлийн 
гэмт хэргийн 
гаралт буурч, 

ялангуяа насанд 
хүрээгүй хүүхэд 
хохирсон хэргийг 

бууруулсан байна.

            2.0 

Тухайн төрлийн гэмт 
хэргийн гаралт буурч, 

ялангуяа насанд 
хүрээгүй хүүхэд 
хохирсон хэргийг 

бууруулсан байна.

             2.0 ЦГ ГБХЗХГ
ХЭЗХ, ЭМГ 
төрийн бус 

байгууллагууд

              -    -                  -   
Гал тогооны тоног 

төхөөрөмжийг 
шинэчилнэ.

          10.0  -                -   ШШГА ХЭЗХ АЗДТГ

              -   

Эрүүл ахуйн 
шаардлага 
хангасан 

стандартын шинэ 
байртай болно.

           975.9  -              -    -                -   ЦГ ЦЕГ АЗДТГ 

Төрийн Архивын 
баримтыг 

стандартын 
байранд 

шилжүүлнэ.

                 -                -    -                -   АТ ХЭЗХ АЗДТГ 

                    

                    

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

1

Аймгийн төвийн хяналтын
камерыг стандартын шаардлага
хангасан сүүлийн үеийн
камераар засварлаж, шинэчлэх

2021-2023 УТ            550.0 

2013 онд 86 камер 
суурилуулсан 

боловч одоо 33 
камер ажиллаж 

байна. 

Засварлаж 
шинэчлэх

          50.0 

2
Шаардлагатай сумын төв, гүүрэн
гарцуудын  камерыг шинэчлэх 

2021-2024 ОНТ            537.7 

Сумдад хяналтын 
камер 

суурилуулсан 
боловч шаардлагад 
нийцэх нь цөөхөн 

байна.

 - -

           

3

Мал хулгайлах гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
жилд 2 удаа нэгдсэн арга хэмжээ
зохион байгуулах 

2021-2024 ОНТ               2.4 

Мал хулгайлах 
гэмт хэргийн 
илрүүлэлт 30 

хувьтай байна. 

Гэмт хэргийн 
гаралтыг 

бууруулах, 
илрүүлэлтийг 

40 хувьд 
хүргэнэ.  

            0.6 

4

Мансууруулах эм, сэтгэцэд
нөлөөлөх бодистой тэмцэх
чиглэлээр "Устгал" арга хэмжээг
зохион байгуулж, гэмт хэрэг
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

2021-2024 ОНТ              27.2 

Мансууруулах эм, 
сэтгэцэд нөлөөлт 

бодистой 
холбоотой гэмт 

хэрэг бүртгэгдээгүй 

боловч энэ 
төрлийн ургамал 

аймгийн нутаг 
дэвсгэрт их 
хэмжээгээр 

ургадаг.

Энэ төрлийн 
гэмт хэргийг 

гаргахгүй байх, 
ургамлыг 
устгана.

            6.8 

4.3.2. Мансууруулах бодис
хэрэглэгч, архинд
донтогчдод эрүүл мэндийн
болон сэтгэл зүйн засал,
нийгмийн тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх,
урьдчилан сэргийлэх
хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.

1

“Зөв дадал - Архигүй орчин” 
хөтөлбөрийг батлан, хэрэгжүүлэх

2021-2024 ОНТ              80.0 

2020 онд 12 
иргэнийг 

хамруулан эрүүл 
идэвхтэй 

амьдралын 
хэвшилд оруулах 7 
хоногийн сургалт, 
эмчилгээг зохион 

байгуулсан.

Жил бүр архинд 
донтох өвчтэй 

50-аас доошгүй 
иргэнийг 

эмчилгээнд 
хамруулна. 

          20.0 

4.3. Хууль, эрх зүй, батлан хамгаалах. Иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангана.

4.3.1. Аймгийн төв болон
сумын төвийн
камержуулалтын нэгдсэн
системийг шинэчлэн
засварлаж, гэмт хэрэг
зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх, илрүүлэх,
таслан зогсоох арга
хэмжээг авч, гэмт хэрэг,
зөрчлийн гаралтыг
бууруулж, нийтийн хэв
журам, аюулгүй байдлыг
хангана.

4.3.3. Хүүхэд,
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн
мөлжлөг, хүн худалдаалах
гэмт хэрэгт өртөж
хохирохоос урьдчилан
сэргийлэх, нөлөөллийн
арга хэмжээг төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлд
тулгуурлан өргөжүүлнэ.

1

Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр тандалт
судалгаа хийж, сургалт
нөлөөллийн арга хэмжээ зохион
байгуулах  

2021-2024 ОНТ               8.0 

2020 оны эхний 10 
сарын байдлаар 
хүчингийн гэмт 

хэрэг 14 
бүртгэгдэж 1 

хэргээр буюу 6,7 
хувиар буурсан 

байна.

Тухайн төрлийн 
гэмт хэргийн 
гаралт буурч, 

ялангуяа насанд 
хүрээгүй хүүхэд 

хохирсон 
хэргийг 

бууруулсан 
байна.

            2.0 

1

Цагдан хорих байранд хоригдож
буй хоригдлуудын ахуйн
нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор
гал тогооны тоног төхөөрөмжийг
шинэчлэх 

2023 ОНТ              10.0 

Гал тогооны тоног 
төхөөрөмжийг 

2010 онд 
шинэчилсэн.

2
Эрүүлжүүлэх байрыг шинээр
барих 

2022 УТ            975.9 

ЦГ-н зоорийн 
давхарыг ашиглаж 

байгаа. Эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангахгүй, ХЭҮК, 

МХГ-с байнга 
шаардлага авч 

байна. 

 -

4.3.5. Архивын баримтын
хадгалалт, хамгаалалтын
нөхцөлийг сайжруулна.

1

Төрийн Архивын баримтыг
зориулалтын стандартын
шаардлага хангасан байранд
хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлэх

2022 ОНТ                 -   

Архивын баримт  
байгууллагын 0 
давхарт 
хадгалагдаж байна.

                       

                       

4.3.4. Стандартын
шаардлагад нийцсэн
цагдан хорих, баривчлах
байрыг шинээр барьж
ашиглалтад оруулна.

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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Салбарын 
байгууллагуудын 
ажил үйлчилгээ 

сайжирна.

30.0

Салбарын 
байгууллагуудын 
ажил үйлчилгээ 

сайжирна.

30.0
Салбарын 

байгууллагуудын ажил 
үйлчилгээ сайжирна.

30.0
ЦГ,ШША, 
УБХ,ШШГ

Г
 ХЭЗХ

АЗДТГ, 
ГХУСАЗЗөвлө

л 

Тусгай 
мэргэжлийн алба 

хаагчдыг 
тогтвортой 

ажилах нөхцөл 
бүрдэнэ.

             40.0  -              -    -                -   ШША ХЭЗХ АЗДТГ 

Алба хаагчдын 
ажиллах нөхцөл 

сайжирна.
             15.0  -              -    -                -   УБХ  ХЭЗХ АЗДТГ

 иргэдийн эрх 
зүйн боловсрол 

дээшилнэ.

15.0
иргэдийн эрх зүйн 

боловсрол 
дээшилнэ.

15.0
иргэдийн эрх зүйн 

боловсрол дээшилнэ.
15.0 ЦГ  ХЭЗХ

АЗД, 
ГХУСАЗЗөвлө

л 

50%              25.0 75%           25.0 100%            25.0 
АЗДТГ, 

ОБГ
Сумын ЗДТГ ОБЕГ

 -                  -   

Галын депог 
барьж, 

ашиглалтад 
оруулна.

     2,200.0  -                -   ОБГ АЗДТГ ОБЕГ

100%            100.0  -              -    -                -   ОБГ АЗДТГ ОБЕГ

40 хүн шинээр 
мэргэжил 

эзэмшүүлэх, 
Орон нутгийн 
хамгаалалтын 
томилгоот 40 
хүнд сургалт 

явуулна.

             15.0 

40 хүн шинээр 
мэргэжил 

эзэмшүүлэх, Орон 
нутгийн 

хамгаалалтын 
томилгоот 40 хүнд 
сургалт явуулна.

          15.0 

40 хүн шинээр 
мэргэжил эзэмшүүлэх, 

Орон нутгийн 
хамгаалалтын 

томилгоот 40 хүнд 
сургалт явуулна.

           15.0 
Цэргийн 

штаб
АЗДТГ

Зэвсэгт хүчний 
186 дугаар 

анги

15 оюутан цэрэг 
сургах

               5.0 
15 оюутан цэрэг 

сургах
            5.0 15 оюутан цэрэг сургах              5.0 

Цэргийн 
штаб

АЗДТГ
ЕБС-иуд, 

МСҮТ

Сургалт явуулах 
нөхцөл бүрдсэн 
байгууламжийг 

барих

             50.0 
Цэргийн бэлтгэл 

сургалтуудыг 
явуулах

            5.0 
Цэргийн бэлтгэл 

сургалтуудыг явуулах
             5.0 

Цэргийн 
штаб

АЗДТГ  -

Эмнэлгийн 
барилгын ажлыг 
50 хувьд хүргэнэ.

             12.5 
Эмнэлгийн 

барилгын ажлыг 
90 хувьд хүргэнэ.

          12.5 
Цэргийн ангийн 

эмнэлгийн байртай 
болно.

           12.5 
Цэргийн 

штаб
ЗХ-ий 234 

дүгээр анги
 -

15 агт нийлүүлнэ. - 25 агт нийлүүлнэ. - 50 агт нийлүүлнэ. -

             

АЗДТГ СЗДТГ
Хилийн 286 
дугаар анги

1,742.0 2,776.1 316.1

         

- 5,782.5 - 3,784.6 - 1,525.6

      

1
Салбарын байгууллагуудын
автомашиныг үе шаттайгаар
шинэчлэх

2021-2024 ОНТ, УТ            120.0 

Байгууллагуудын 
автомашины 
эдэлгээний 

хугацаа дууссан.

Салбарын 
байгууллагууды

н ажил 
үйлчилгээ 
сайжирна.

30.0

2
Шүүхийн шинжилгээний албанд
ажиллаж буй албан хаагчдын
нийгмийн баталгааг хангах

2021-2022 ОНТ              40.0  -

3
Салбарын байгууллагуудын
ажиллах орчин нөхцөлийг
сайжруулах

2021 ОНТ              15.0 

4.3.7. Иргэдэд эрх зүйн
албан бус боловсрол олгох
чиглэлээр хөтөлбөр
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

1
"Бүх нийтийн эрх зүйн
боловсрол" хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлнэ

2021-2024 ОНТ              60.0 
Иргэдийн эрх зүйн 
боловсрол дутмаг 

байна.

Иргэдийн эрх 
зүйн боловсрол 

дээшилнэ.

15.0

1

Орон нутгийн гамшгаас
хамгаалах чадавхийг сайжруулж,
сургалт, дадлага зохион
байгуулах, гамшгаас хамгаалах
алба, мэргэжлийн анги, сайн
дурын хэсгийг ажиллах нөхцөл
бэлэн байдлыг хангаж, техник,
зэвсэглэмжийг нэмэгдүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ            100.0  - 25%           25.0 

2

Хялганат тосгоны гал унтраах 50
дугаар ангийн галын депог
шинээр барих хөрөнгийн
асуудлыг  шийдвэрлэх

2021-2024 УТ         2,200.0  -  -               -   

4.3.9. Хутаг-Өндөр суманд
эрэн хайх, аврах бүлгийг
байгуулж, бэлэн байдлыг
хангана.

1
Хутаг-Өндөр суманд эрэн хайх,
аврах бүлгийг байгуулж, бэлэн
байдлыг хангах

2021-2024 УТ            200.0  - 50%         100.0 

1

Орон нутгийн хамгаалалтын
тогтолцоог бүрдүүлж,
дайчилгааны төлөвлөлтийг
шинэчлэх, дайчилгааны бэлтгэл
нөөцийн бүрэлдэхүүний
сургалтыг зохион байгуулах 

2021-2024 УТ              60.0 
2020 онд 47 хүн 

сургалтад 
хамрагдсан.

40 хүн шинээр 
мэргэжил 

эзэмшүүлэх, 
Орон нутгийн 
хамгаалалтын 
томилгоот 40 
хүнд сургалт 

явуулна.

          15.0 

2

"Хүүхэд, залуучуудад эх оронч
үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээ”-г
орон нутагт хэрэгжүүлж, аймагтаа 
үйл ажиллагаа явуулж буй МСҮТ-
ийн суралцагчдыг “Оюутан-
цэрэг” сургалтад хамруулах

2021-2024 ОНТ              20.0 

Оюутан цэрэг 
хөтөлбөрт 10 

оюутан 
хамрагдсан.

10 оюутан цэрэг 
сургах. ЕБС-

иудад цэрэг эх 
оронч үзэл 

төлөвшүүлэх 
сургалтууд 

зохион 
байгуулах

            5.0 

3
Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний
сургалтын төв байгуулах

2021-2024 ОНТ              60.0 -
Төв байгуулах 
ажлыг судлах

              -   

4

Зэвсэгт хүчний 234 дүгээр
ангийн бие бүрэлдэхүүний албан
үүргээ гүйцэтгэх нөхцөлийг
хангах талаар хамтран ажиллах

2021-2024 ОНТ              50.0 -
Эмнэлгийн байр 

барих ажлыг 
эхлүүлнэ.

          12.5 

4.3.6. Хуулийн салбарын
байгууллагуудын 
автомашин, тусгай
зориулалтын техник
хэрэгслийн хангалтыг үе
шаттайгаар шинэчилж,
ажиллах орчныг
сайжруулан үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

4.3.8. Аймаг, сумын
гамшгийн эрсдэлийн
үнэлгээ, тойм судалгаа
хийж, гамшиг аюулт
үзэгдлийн эрсдэлийг
бууруулах арга хэмжээ авч,
техник тоног төхөөрөмжөөр
үе шаттай хангана.

4.3.10. Батлан хамгаалах
хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлж, орон нутгийн
хамгаалах тогтолцоог
бэхжүүлнэ.

5

Хил хамгаалах 0286-р ангийн үйл
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж,
хилчдийн нийгмийн хамгааллыг
сайжруулах, хилийн албанд
сумдаас нийлүүлэх агтны тоог

2021-2024
ААНБ, 
иргэд

                -   
5 сумаас 5 агт 
хандивласан.

10 агт 
нийлүүлнэ.

-

                                    

нэмэгдүүлэх

5,116.2

       

281.9

                    

12,241.0

     

- - 1,148.2

                                                 

Хууль эрхзүй, батлан хамгаалах зорилтын дүн

ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО БҮЛГИЙН ДҮН

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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