ХОЁР.ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Зорилго: 2 Хүний хөгжлийг дэмжин иргэдийн ажилтай, орлоготой байх нөхцлийг
бүрдүүлэн, хүний хөгжлийн үзүүлэлт 2019 онд 0.689 байсныг 2024 онд 0.719 хувиар
нэмэгдүүлнэ.
2.1 Эрүүл мэнд
Зорилго: 2.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж хүн
амын дундаж наслалт 2019 онд 74.03 байсныг 2024 онд 75-д хүргэнэ.
Зорилт: 2.1.1 Хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, халдварт
бус өвчлөлийн эрт илрүүлэлт 2019 онд 57.8 байсныг 2024 он гэхэд 67.4 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.1.1.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөтгөх чиглэлээр “Эрүүл
мэндийг дэмжих төв”-ийг байгуулах.
2.1.1.2 Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгож, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн”,
“Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-ын тоог нэмэгдүүлэх.
2.1.1.2 Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт, зорилтот бүлгийн иргэдийг зонхилон
тохиолдох халдварт, халдварт бус өвчлөлийн эрт илрүүлэг үзлэгт жил бүр хамруулах.
Зорилт: 2.1.2 Эхийн эндэгдэлгүй ажиллаж, хүүхдийн

тусламж үйлчилгээний

чанарыг сайжруулан тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин 2019 онд 10.8 байсныг
2024 онд 9 хүргэж бууруулна.
Арга хэмжээ:
2.1.2.1 Нэгдсэн эмнэлэг болон сумдын эмнэлгүүдийн эхчүүдийн амрах байрны орчин
нөхцлийг сайжруулах
2.1.2.2 Өвөр Монголын өөртөө засах орны уламжлалтын эмчилгээ, оношлогооны
эмч нарын үзлэгийг орон нутагт зохион байгуулах.
2.1.2.3 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэл хяналтыг сайжруулж, эмийн чанар,
аюулгүй байдлыг хангах, хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
Зорилт: 2.1.3 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж,
хэрэглэгчийн үнэлгээний эерэг үзүүлэлт 2019 онд 91.5 хувь байсныг 2024 онд 93.6 хувьд
хүргэнэ.

Арга хэмжээ:
2.1.3.1 Нэгдсэн

эмнэлгийг

компьютер

томографи

болон

коронавируст

халдвар/covid-19/-ын оношилгооны PCR шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангах
2.1.3.2 Эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийн эрүүл мэндийн даатгалаар үзүүлэх
тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтыг
хэрэгжүүлэх.
2.1.3.3 Хот хоорондын зам дагуух сумдын болон алслагдсан бүс нутгийн
эмнэлгүүдэд яаралтай тусламжийн цэг байгуулах.
2.1.3.4 Эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдэд түргэн тусламжийн автомашины парк
шинэчлэлт хийж, яаралтай тусламжийн зөөврийн тоног, төхөөрөмжөөр тоноглох
2.1.3.5 Хоёрдогч шатлалын нарийн мэргэжлийн оношилгоо, эмчилгээ, зөвлөгөөг
анхан шатны эмнэлгүүдэд алсын зайнаас авах цахим харилцааны нөхцлийг бүрдүүлэн
компьютерээр хангах.
Дэд зорилт: 2.1.3.1 Эмнэлэгүүдийн ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, тоног
төхөөрөмжийн хангалт 2019 онд 85.0 байсныг 2024 онд 86.7 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.1.3.1.1 Нэгдсэн эмнэлэг болон Өндөршил, Дэрэн, Цагаандэлгэр сумдын эрүүл
мэндийн төвүүдийн барилгыг шинээр барих.
2.1.3.1.2 Нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори, Уламжлалт анагаах ухааны төв, Зооноз
өвчин судлалын төв, Гурвансайхан сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгуудад их засвар
хийх.
2.1.3.1.3 Нэгдсэн эмнэлэг, Зоонозын өвчин судлалын төв, сум дундын эмнэлэг, сум,
өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг оношилгоо, эмчилгээний тоног, төхөөрөмжөөр хангах.
2.1.3.1.4 Нүхэн жорлонтой эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд сайжруулсан ариун
цэврийн байгууламжтай болох хөдөлгөөнийг үе шаттай өрнүүлэх.
2.1.4.1 Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай ажиллах
нөхцөл бүрдүүлэх замаар орон сууцаар хангах
Зорилт: 2.1.4 Хүний нөөцийн хангалтыг 2019 онд 96.7 хувь байсныг 2024 он гэхэд
97.5 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.1.4.1 Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай ажиллах
нөхцөл бүрдүүлэх замаар орон сууцаар хангах

2.1.4.2 Эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч,
эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэн бэлтгэх.
Дэд арга хэмжээ:
2.1.4.2.1Анагаахын

их

сургуулиудтай

хамтран

ажиллаж

орон

нутагт

нэн

шаардлагатай сувилагч мэргэжилтний хангалтыг нэмэгдүүлэх.
2.1.4.2.2 “Ахмадын ордон”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв”-д ахмад
настнууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сэргээн засах тусламж үйлчилгээг үзүүлэх
мэргэшлийн хүний нөөцийг сурган бэлтгэх.
2.1.4.3 Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн нарийн мэргэжлийн эмч, сувилагч,
эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг туршлага судлуулж, сургалтад хамруулах.
2.2 Биеийн тамир, спорт
Зорилго: 2.2 Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд
хамрагдагчдыг 1835-аар нэмэгдүүлж, A, B үнэлгээтэй иргэд 2019 онд 21.9 хувьтай байсныг
2024 онд 33.9 хувьд хүргэнэ.
Зорилт: 2.2.1 Нийтийн биеийн тамираар тогтмол хичээллэгчид 2019 онд 25193
байсныг 2024 онд 28105-д хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.2.1.1 Иргэдийг эрүүл амьдралын идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр тогтмол хичээллүүлэх
Дэд арга хэмжээ:
2.2.1.1.1 "Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч А.Доржсүрэнгийн нэрэмжит өсвөрийн
волейболчдын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах"
2.2.1.1.2Монгол үндэсний уламжлалт спортыг өвлүүлэн уламжлуулах ажлыг зохион
байгуулах
2.2.1.1.3 "Бага олимп" наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулах
Арга хэмжээ:
2.2.1.2 Спортын холбоод болон спорт хамтлагуудын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх
2.2.1.3 Аймгийн Цэнгэлдэх хүрээлэнг

ашиглалтад оруулан, спортын талбайг байгуулах

2.2.1.4 Олон улсын стандартад нийцсэн усан бассейн бүхий спортын цогцолбор
байгуулах
2.3 Боловсрол

Зорилго: 2.3.Сургалтын чанарын үнэлгээний дундаж 2019 онд 39.1 хувь байсныг
2024 онд 47 хувьд хүргэнэ.
Зорилт: 2.3.1 Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалт 2020 онд 72.5 хувь
байсныг 2024 онд 76 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.3.1.1 Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, Адаацаг, Хулд, Цагаандэлгэр суманд
шинээр цэцэрлэгийн барилга барих
2.3.1.2 1-2 настай хүүхдийг яслийн бүлэгт, 2-3 настай хүүхдийг хүүхэд харах үйлчилгээнд
хамруулах
2.3.1.3 СӨБ-ын урлаг, биеийн тамирын хичээлд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах
Зорилт: 2.3.2 ЕБС-ийн бага, суурь боловсролын хамран сургалт 2020 онд 91.6 хувь
байсныг 2024 онд 96.5 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.3.2.1 Сайнцагаан, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, сумдад шинээр сургуулийн
барилга барих
Дэд арга хэмжээ:
2.3.2.1.1Сайнцагаан сумын ЕБС-ийг түшиглэн олон улсын жишигт нийцсэн ЕБС-ийг
байгуулах
Арга хэмжээ:
2.3.2.2 Сайнцагаан, Адаацаг, Говь-Угтаал, Дэлгэрхангай, Эрдэнэдалай сумдад шинээр
дотуур байрын барилга барих
2.3.2.3 Гадаад хэлний багш нарыг гадаад оронд мэргэжил дээшлүүлэх
2.3.2.4 Байгалийн ухааны судлагдахууны багш нарыг гадаад оронд мэргэжил дээшлүүлэх
Дэд арга хэмжээ:
2.3.2.4.1Оюутан суралцагчтай гэрээ хийх замаар нэн шаардлагатай мэргэжлийн багшийн
хангалтыг нэмэгдүүлэх
Арга хэмжээ:
2.3.2.5 Улс, аймгийн туршлагатай багш нарыг түшиглэн сургалт, чансаа тогтоох сорилуудыг
зохион байгуулж, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноог ахиулах
Дэд арга хэмжээ:
2.3.2.5.1

Бага, суурь боловсролын багш нарыг 100 хувь зөвлөх багийн үйлчилгээнд

хамруулах
2.3.2.6 Чадварлаг багш арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Дэд арга хэмжээ:
2.3.2.6.1 СӨБ, ЕБС-ийн багш нарыг дотоодод туршлага судлуулах
2.3.2.6.2ЕБС-ийн урлаг, биеийн тамирын хичээлд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр
хангах
Арга хэмжээ:
2.3.2.7 Аймгийн Насан туршийн төв, сумдын насан туршийн нэгжүүдээр дамжуулан 9-12-р
ангийн суралцагчид болон иргэд, эцэг эхчүүдэд амьдрах ухаан, ажил мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох, насан туршдаа суралцахуйн чиглэлээр үе шаттай сургалтуудыг зохион
байгуулах
2.3.2.8 Сургууль бүрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах танхим байгуулах
2.3.2.9 Сургууль бүрт байгалийн ухааны хичээлийн кабинет байгуулах
2.3.2.10 Сургууль, дотуур байрыг 100% шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж,
дотор 00-той болгох
2.3.2.11 Цэцэрлэг, сургууль , дотуур байрны гадаад дотоод орчныг бүрэн камержуулах
Зорилт: 2.3.3 МСҮТөвийг Магадлан итгэмжлэгдсэн Политехник коллеж болгож,
төгсөгчдийн ажил эрхлэлт 2020 онд 65 хувь байсныг 2024 онд 70 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.3.3.1 Байгууллагын магадлан итгэмжлэлд орох
2.3.3.2 Багшлах бүрэлдэхүүний боловсролын зэргийг ахиулан магистрын сургалтад
хамруулах
2.3.3.3 Техникийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг барилга болон хөдөө аж ахуйн
мэргэжлийн чиглэлээр боловсруулж, дүгнэлт гаргуулах
2.3.3.4 Хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн кабинетыг байгуулах
2.4 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал
Зорилго: 2.4 Хүн амын бүлгүүдийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөр, арга
хэмжээг хэрэгжүүлж, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2019 онд 74.8 хувь байсныг 2024
онд 77.2 хувьд хүргэнэ.
Зорилт: 2.4.1 Хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг 2020 онд 11198 байсаныг
2024 онд 12218-д хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.4.1.1 Иргэдэд үзүүлэх нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх
2.4.1.2 Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх иргэдийн хувийг нэмэгдүүлэх

Зорилт: 2.4.2 2019 оны байдлаар ажиллаж байгаа 22040 иргэний байнгын ажлын
байрыг 460-аар нэмэгдүүлнэ.
Арга хэмжээ:
2.4.2.1 Иргэдийг хөтөлбөр арга хэмжээнд хамруулж 2024 онд 125 ажлын шинэ байр бий
болгох
2.4.2.2 Бүртгэлтэй ажил хайж байгаа иргэдээс сул чөлөөтэй байнгын ажлын байранд 155
иргэнийг нэмж зуучилах
2.4.2.3 Хөдөлмөр эрхлэх төсөлд 180 иргэнийг нэмж хамруулан, байнгын ажлын байртай
болгох
Дэд зорилт: 2.4.2.1 Нийгмийн

халамжийн

дэмжлэг

туслалцаа

зайлшгүй

шаардлагатай өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн иргэний байнгын ажлын байр
2020 онд 14 хувь байсныг 2024 онд 34 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.4.2.1.1 310 ба түүнээс доош оноотой өрхийн хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг ажил
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд хамруулах
2.4.2.1.2 310 ба түүнээс доош оноотой өрхийн хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийн жил бүр
20 хувийг нь мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг ахиулах сургалтад хамруулах
2.4.2.1.3 Жил бүр мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
зөвлөгөө үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 10 хувийг хөтөлбөр төсөлд хамруулах
2.4.2.1.4 310 ба түүнээс доош оноотой өрхийн хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг сул
чөлөөтэй ажлын байранд зуучлах
2.4.2.1.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг шинээр барьж ашиглалтад оруулах
Зорилт: 2.4.3 Ахмадад ээлтэй сум, баг, байгууллага 2019 онд 24 байсныг 2024 онд
36-д хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.4.3.1 Ахмад настнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ,
оношилгоонд тогтмол хамруулах
2.4.3.2 Ахмад настнуудыг нас,бие бялдрынх нь онцлогт тохирсон алхалт, дасгал
хөдөлгөөнд хамруулах
2.4.3.3 Аймгийн ахмадын спорт, урлагийн бага наадмыг зохион байгуулах
2.4.3.4 Аймгийн ахмадын байгууллагын түүхийн ном хэвлүүлэх
Зорилт: 2.4.4 Хүүхдийн эрхийг хангахад чиглэсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2019 онд
85 хувь байсныг 2024 онд 90 хувьд хүргэнэ.

Арга хэмжээ:
2.4.4.1 "Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн 65-аас доошгүй хувийг чадваржуулах сургалтад
хамруулах
2.4.4.2 “Бүрдийн уянга” хүүхдийн зусланд дээвэр, халуун ус, ариун цэврийн шинэ
байгууламж, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, тоглоомын талбайг стандартын дагуу тохижуулах
2.4.4.3 Хүүхдийн паркийг стандартын дагуу очин үеийн тоглоомтой болгох
2.4.4.4 Хүүхдийн паркийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл шинээр хийх
Зорилт: 2.4.5 Залуучуудын хөгжлийн төвөөр үйлчлүүлсэн залуучуудын дундаж хувь
2019 онд 22.3 байсныг 2024 онд 45 хувьд хүргэнэ
Арга хэмжээ:
2.4.5.1 Залуучуудад чиглэсэн төрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх
2.4.5.2 Залуучуудын хөгжлийн цогцолборыг шинээр байгуулах
2.5 Үндэсний бахархал, өв соёл
Зорилго: 2.5 Иргэдийг соён гэгээрүүлэх, монгол өв соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоо 2019 онд 294454 байсныг 2024 онд
37120-оор нэмэгдүүлнэ.
Зорилт: 2.5.1 Соёл, урлагийн салбарын насжилт өндөртэй барилга байгууламжийн
тоо 2020 онд 14 байгааг 2024 онд 50 хувиар бууруулна.
Арга хэмжээ:
2.5.1.1 Төв Халхын Дуулалт Жүжгийн Театрын шинэ барилга барьж, ашиглалтад оруулах
2.5.1.2 Аймгийн Музейн барилгын зураг төсвийг хийлгэж, барилгыг барьж ашиглалтад
оруулах
2.5.1.3 Хүүхдийн театрын шинэ барилга барьж, ашиглалтад оруулах
2.5.1.4 " Цагаандэлгэр, Өлзийт, Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт сумдын Соёлын төвийн барилгын
ажлын явцыг эрчимжүүлж, ашиглалтад оруулах
2.5.1.5 Номын сангийн барилгын өргөтгөл, дээврийн засварын ажлыг хийх
Зорилт: 2.5.2 Соёл, урлагийн салбарын мэргэжилтэй ажилтны эзлэх хувь 2020 онд
60 байгааг 2024 онд 78.8 хувьд хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.5.2.1 Соёл, урлагийн байгууллагуудын бүтэц, орон тоог нэмэгдүүлэн, салбарын
ажилтнуудыг гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх

2.5.2.2 Соёл, урлагийн салбарын ажилтнуудыг орон сууцжуулах
Зорилт: 2.5.3 Иргэдийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа 2019 онд 1431 байсныг 2024
онд 2587-д хүргэнэ.
Арга хэмжээ:
2.5.3.1 Үндэсний бахархлыг шингээсэн шинэ уран бүтээлүүд туурвих
2.5.3.2 Цэргийн ангийг түшиглэн "Үлээвэр хөгжмийн хамтлаг" байгуулах
2.5.3.3 "Уяхан замбуу тивийн наран" уртын дуучид, морин хуурчдын эвент наадмыг зохион
байгуулах
2.5.3.4 Дуу хуурийн өлгий нутгийн алдартан, гавьяатнуудын хөдөлмөр бүтээлийг
сурталчлан, алдаршуулах
2.5.3.5 Адаацаг сумын Сүм хөх бүрдэд байгалийн түүхийн музей байгуулах
2.5.3.6 Музейн сан хөмрөгийг насжилт өндөртэй эртний үзмэрүүдээр баяжуулах
2.5.3.7 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудыг сумын гэрээт хамгаалагчтай болгох
2.5.3.8 Төвд номын фондыг шинээр үүсгэн байгуулах
2.5.3.9 Уран үгсийн чуулган яруу найргийн наадам зохион байгуулах
2.5.3.10Хэрэглэгчдийн эрхийг дээдлэх "Ирээдүйн соёлтой үзэгч" зорилтот төслийг
хэрэгжүүлэх
2.5.3.11 Музейг түшиглэн сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд сургалт зохион байгуулж,
Монгол өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх

