
ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 
 

Зорилго: 4 Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний хүртээмжийн сэтгэл ханамж  2019 

онд 65.8 хувьтай байгааг 2024 онд 73.8 хувьтай болгож нэмэгдүүлнэ. 

 
4.1 “Цахим Монгол”-төрийн шуурхай үйлчилгээ 

 
Зорилт :4.1.1 Ил тод байдлын аймгийн үнэлгээний үзүүлэлтийг 2019 онд 75 хувьтай  

байгааг 2024 онд 87 хувьд хүргэнэ.  

              Арга хэмжээ:  

4.1.1.1  "Цахим төр- Ухаалаг Дундговь" цогц үйл ажиллагааг  хэрэгжүүлэх   

4.1.1.2 Сумдыг 4G сүлжээтэй болгох. 

4.1.1.3  Аймаг, сумдын  удирдлагууд иргэдтэй хийх уулзалт, арга хэмжээг сар бүр  

             зохион байгуулах 

4.1.1.4 Төрийн архивын баримтын 95-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, 

            иргэдэд архивын үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх  

4.1.1.5 Төрийн архивт  нягтруулсан шүүгээ болон бусад техник хэрэгсэл, тоног  

            төхөөрөмжөөр хангаж, архивын баримт бичгийн хадгалалт, хамгаалалтыг  

            сайжруулах  

4.1.1.6 Багийн Засаг дарга, малын эмч, байгаль хамгаалагч нарыг үе шаттайгаар 

              унаажуулах 

4.1.1.7 Иргэний бүртгэлийн  үйлчилгээний төлбөрийн ”Гэрэгэ” систем нэвтрүүлж, 

            мэдээллийн санд төрөлтийн бүртгэл алдаатай, дутуу бүртгэгдсэн 8200 иргэний 

            зөрчлийг бүрэн арилгах 

   

4.2 Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба 
  
 

Зорилго: 4.2 Төрийн албан хаагчдын  мэдлэг чадвар, ёс зүйн хариуцлагыг 

нэмэгдүүлж, сахилга, хариуцлага, ёс зүйн зөрчил 2020 онд 10 хувьтай байсныг 2024 онд 4 

хувиар бууруулна. 

Зорилт: 4.2.1 Орон нутагт шаардлагатай  боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэн 

томилгооны зөрчлийг 2020 онд 33.2 хувь байсныг 2024 онд 13.3 хувиар бууруулна.  

 Арга хэмжээ: 

4.2.1.1 Улс төрөөс хараат бус, чадахуйн зарчим, шатлан дэвших тогтолцоонд нийцсэн 

мэргэшсэн тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэх  



4.2.1.2 Иргэнийг төрийн албан тушаалд томилсны дараа богино болон дунд хугацааны 

сургалтад орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран бүрэн хамруулах 

4.2.1.3 Засгийн газар болон аймгийн захиалгаар дотоод, гадаадад суралцагчидтай гэрээ 

хийж, тэдний сурч мэдсэн зүйлийг аймагтаа хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах 

Зорилт: 4.2.2 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулж, шударга байдлын үнэлгээг 

нэмэгдүүлэх 

Арга хэмжээ: 

4.2.2.1 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлж, бүх шатанд шударга ёсыг эрхэмлэсэн 

иргэд, олон нийтийн хандлагыг төлөвшүүлнэ. 

4.2.2.2 Сум, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан(ЭБАТ)-уудыг жил бүр чадавхжуулж, 

тогтвор суурьшилтай ажиллуулна. 

Зорилт: 4.2.3 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх  хууль, эрх зүйн 

сургалт, суртчилгаа, тусламж, үйлчилгээг жил бүр нийт иргэдийн 10-аас доошгүй хувьд 

зохион байгуулах 

Арга хэмжээ:  

4.2.3.1 Иргэд, олон нийтэд чиглэсэн нэгдсэн хууль зүйн тусламж, үйлчилгээ  сургалт, 

сурталчилгааг жил бүр 3-аас доошгүй сумдад зохион байгуулах 

4.2.3.2 Хүний эрхийг хамгаалах төр, иргэний байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, 

төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх 

4.2.3.3 Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт сургалтыг орон нутагт зохион байгуулах  

4.2.3.4 Орон нутгийн ИНБ-уудын оролцоо хамтын ажиллагаанд тулгуурлан жендэрийн 

боловсрол олгох, хэвшмэл ойлголт хандлагыг өөрчлөх сургалт, аяныг  гэрээлэн 

гүйцэтгүүлэх 

4.3 Амар тайван, аюулгүй нийгэм 
  
 

Зорилго: 4.3 Хууль сахиулах байгууллагуудын материаллаг баазыг бэхжүүлж,  гэмт 

хэргийн шийдвэрлэлтийн хувийг 2019 онд 86.5 байсныг 2025 онд 90-ээс дээш хувьд хүргэнэ. 

 Зорилт: 4.3.1 Гэмт хэргийн гаралт 2019 онд  211 байсныг 2024 онд 10-аас доошгүй 

хувиар бууруулна.  

            Арга хэмжээ: 

4.3.1.1 Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран архидан согтуурахтай тэмцэх орон 

нутгийн бодлого боловсруулан, хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх 



4.3.1.2 Цагдаагийн газрын хуучин барилгыг засварлаж, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 

иргэдийг түр хамгаалах, иргэдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх 

зөвлөгөө, мэдээллээр үйлчлэх төвийг байгуулж ажиллуулах 

4.3.1.3 Зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй нэгдсэн 

болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулах 

4.3.1.4 Албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санаачлага, оролцоотой томоохон гудамж 

талбай, сумын төвүүдэд дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын системийг 

нэвтрүүлэх 

4.3.1.5 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд иргэдийн 

сонор сэрэмж, хариуцлагыг нэмэгдүүлж, иргэний нийгмийн байгууллагын идэвх оролцоо, 

хамтын ажиллагааг сайжруулах  

4.3.1.6 Аймгийн Шүүхийн барилга шинээр  ашиглалтад оруулах 

Зорилт: 4.3.2 Гэмт хэргийн илрүүлэлт 2020 онд 49.4%-тай байсныг 2024 онд 55-аас 

дээш хувьд хүргэнэ.   

Арга хэмжээ:  

4.3.2.1 Аймгийн Цагдаагийн газрын автопарк болон алба хаагчдын 25-аас доошгүй хувийн 

хэт богино долгионы радио холбоог шинэчилж, албан хэрэгцээнд шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах 

  

4.3.2.3 Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны барилгатай болгож, мэргэжлийн 

лабораторыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 

4.3.2.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байранд телекамер бүхий димапон 

систем нэвтрүүлэх.  

4.3.2.5 Аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх байрыг сайжруулж, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэн хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс сэргийлэх 

Зорилт: 4.3.3  Гамшигтай тэмцэх бэлтгэл бэлэн байдал 2020 онд 60 хувьтай  

байсныг 2024 онд 73 хувьд хүргэнэ. 

Арга хэмжээ:  

4.3.3.1 Аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг малчид, иргэдэд  

            шуурхай дамжуулах техникийн бэлэн байдлыг хангах 

4.3.3.2 Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтанд орон нутгийн нийт хүн амын 30 хувийг  

            хамруулах  

4.3.3.3 Гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлж, жил бүр 6-аас доошгүй суманд   дадлага   

            сургууль үзлэг зохион байгуулах 



4.3.3.4  Хулд суманд Эрэн хайх, аврах бүлгийг байгуулж, үйл ажиллагааг зохион  

             байгуулах,  хүч хэрэгслээр хангах 

 

4.4Тогтвортой, нэгдмэл гадаад бодлого 
  

Зорилт: 4.4.1 ОХУ, БНХАУ, БНСУ-тай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар 

гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2020 онд 500 сая төгрөг байсныг  2024 онд 900 

сая.төгрөгт хүргэнэ.  

      Арга хэмжээ: 

4.4.1.1 Гадаад хамтын ажиллагаатай муж, хот, олон улсын төслийн байгууллагын  тоог  

нэмэгдүүлэх 

4.4.1.2 БНХАУ-ын Баяннуур, БНСУ-ын Гуяанг хоттой байгуулсан санамж бичгийн 

хэрэгжилтийг ханган  жилд 3-аас доошгүй арга хэмжээг  зохион байгуулах 

4.4.1.3 Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах зорилгоор Гадаад  улсад туршлага судлах  

сургалт арга хэмжээнд хамруулах 

4.4.1.4 "Улаанбаатар хот дахь ОШУСТ-тэй хамтран жил бүр ОХУ-ийн ЗГ-ын тэтгэлэгт 

Хөтөлбөрт багш, сурагчдыг хамруулан ажиллах 

" 

 
4.5 Батлан хамгаалах 

 
Зорилт: 4.5.1 Орон нутгийн хамгаалалт, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 

бүрэлдэхүүний  онцгой нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх  чадамж 2020 онд  80 хувь байсныг 2024 

онд 88 хувьд хүргэнэ. 

 

Арга хэмжээ:  

4.5.1.1 Ахлах ангийн  сурагчдад "Эх оронч" үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилан таниулах 

4.5.1.2 Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот бүрэлдэхүүний сургалтын тогтолцоог 

           бэхжүүлэх, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилэн нөөцийг бүрдүүлэх 

 4.5.1.3 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион байгуулах. 

 4.5.1.4 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдийг тухайн жилийн орон  

            нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах 

 


