
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 
 

УТХО - УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

ОНТ – ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ 

АЗДТГ – АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

ТЗУХ – ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

ХЭЗХ – ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 

НБХ – НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС 

ХОХБТХ – ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС 

СТСХ – САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС 

ААН – АЖ АХУЙН НЭГЖ 

ЦГ- ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 

БСУГ- БОЛОВСРОЛ СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР 

НД – НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС 

ХХҮҮГ- ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР 

ХХААГ- ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

БОАЖГ- БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 

ЭМГ- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР 

ОБГ- ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР 

ГХБХБГ- ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР 

ГБХЗХГ- ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР 

МЭГ- МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ГАЗАР 

ШША – ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

УЦУОШТ – УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 

СУБ – СОЁЛ УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

ТХДЖТ – ТӨВ ХАЛХЫН ДУУЛАЛТ ЖҮЖГИЙН ТЕАТР 

ТТХТ – ТЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ ХҮҮХДИЙН ТЕАТР 

МСҮТ – МЭРГЭЖИЛ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ 

БТСГ – БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР 

ГХУСАЗЗ–ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛ 

ОНӨҮГ – ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР  

БЗӨБЦТС -  БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ 

ТӨХК – ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ 

ЦТСС – ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ САЛБАР 

ШҮГ – ШУУДАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР 

ОУБ – ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА 

ЭТИС - ЭРДЭС БАЯЛАГ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ИЖ БҮРЭН САНААЧЛАГА  

ЭМДТ- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ 

ЦШ-ЦЭРГИЙН ШТАБ 
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ТАВ. ЗАСАГЛАЛ 

 
Зорилго 5. Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний хүртээмжийн сэтгэл 

ханамж  2019 онд 65.8 хувьтай байгааг 2025 онд 75.8 хувьтай болгож 

нэмэгдүүлнэ. 

  

                                                    Ухаалаг засаглал 

  

Зорилго 5.1 Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн 

бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ 

 

Зорилт 5.1.1  Ил тод байдлын аймгийн үнэлгээний үзүүлэлтийг 2019 онд 75 

хувьтай  байгааг 2025 онд 90 хувьд хүргэнэ. 

 

5.1.1.1  Төрийн үйлчилгээ үзүүлэх орчныг сайжруулж, Төрийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төвийг шаардлагатай  техник тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

5.1.1.2 Иргэддээ ил тод, нээлттэй, хүнд сурталгүй шуурхай, чанартай, 

иргэндээ чиглэсэн үйлчилгээг нэвтрүүлж, нээлттэй төрийн үйлчилгээг бий болгох 

замаар  " Иргэдтэй уулзах уулзалт, өдөрлөгийг   зохион байгуулан иргэдээ 

сонсоно. 

5.1.1.3 Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн 

иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шуурхай хянан шийдвэрлэх, түүнд хяналт тавих цахим 

нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдож, иргэдэд үйлчлэх таатай орчныг бүрдүүлнэ.  

 

Ухаалаг бүтэц 

 

Зорилго  5.2  Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг  уялдуулж, гадаад 

хамтын ажиллагааны нэгдмэл бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

 

Зорилт 5.2.1 Төрийн бус байгууллага, ААН- үүдийн хамтын ажиллагааг 

сайжруулж, түншлэлийн хэмжээнд хөгжүүлж, тэдний санал санаачилгыг 

дэмжиж ажиллана 

5.2.1.1 БНХАУ,  Турк, ОХУ, БНСУ, Япон болон бусад улстай  гадаад хамтын 

ажиллагааны  хүрээнд тусгасан ажлуудыг шат дараалалтайгаар зохион 

байгуулна. 

5.2.1.2 Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах зорилгоор Гадаад  улсад 

туршлага судлах  сургалт арга хэмжээнд хамруулна 

 

Цахим төр-Ухаалаг Дундговь 

 

Зорилго  5.3 Дижитал шилжилт хийх замаар төрийн байгууллага хоорондын 

болон иргэн, хувийн хэвшлийн цахим мэдээллийн солилцоо, эргэх холбооны 

чадавхийг 90 хувьд хүргэнэ. 
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Зорилт 5.3.1 Цахим технологид суурилсан иргэн төвтэй төрийн 

үйлчилгээнд шилжиж, олон нийтийн саналыг цахимаар авах нөхцөл 

бүрдүүлнэ. 

 

5.3.1.1  "Цахим төр- Ухаалаг Дундговь"  цогц арга хэмжээ   хэрэгжүүлнэ  

5.3.1.2 Төрийн байгууллага хоорондын төлөвлөлт, тайлагнах  үйл 

ажиллагаанд цахим систем нэвтрүүлнэ.  

5.3.1.3 Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалтын нөхцөлийг 2020 онд 50% 

байсныг 2025 онд 100 хувь болгон сайжруулна. 

 

Чадварлаг, ёс зүйтэй төрийн алба 

  

Зорилго  5.4 Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой 

төрийн албыг бэхжүүлж, төрийн албаны чадавхыг бэхжүүлнэ. 

 

Зорилт 5.4.1  Нэн хэрэгцээтэй байгаа  боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэн 

сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  

   

5.4.1.1 Засгийн газар болон аймгийн захиалгаар дотоод, гадаадад 

суралцагчидтай гэрээ хийж, ажлын байрны захиалгатай уялдуулан мэргэжлээр нь 

томилон ажиллуулна. 

5.4.1.2 Иргэнийг төрийн албан тушаалд томилсны дараа богино болон дунд 

хугацааны сургалтад орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран бүрэн хамруулна.  

5.4.1.3 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, тэргүүний ажиллагаатай төрийн албан хаагчдын арга 

туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, алдаршуулах ажлыг зохион байгуулна. 

5.4.1.4 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан 

тушаалтан нь хариуцсан салбар, байгууллага, нэгжид ажиллаж байгаа төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйн байдалд хяналт тавьж, төрийн албан хаагч "Төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг мөрдүүлнэ.  

5.4.1.5 Сумдын төрийн албан хаагчдад бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах, төлөвлөх, тайлагнах чиглэлээр чадавхжуулах сургалтыг үе шаттай 

зохион байгуулна. 

5.4.1.6 Төрийн албан хаагчдад манлайллын ур чадвар, хандлага сэтгэлгээ 

төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулна. 

Хүний эрхийг дээдэлсэн нийгэм 

 

Зорилго 5.5  Иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж, жил бүр нийт иргэдийн 10-аас доошгүй хувийг хууль зүйн тусламж, 

үйлчилгээ, сургалт, суртчилгаанд хамруулж эрхийг хамгаална. 
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Зорилт 5.5.1 Хүний эрхийг хангахад төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 

хамтын ажиллагаа, түншлэлийг өргөжүүлж, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

 

5.5.1.1  Иргэд, олон нийтэд чиглэсэн нэгдсэн хууль зүйн тусламж, үйлчилгээ  

сургалт, сурталчилгааг жил бүр 3-аас доошгүй сумдад зохион байгуулна. 

5.5.1.2 Хүний эрхийг хамгаалах төр, иргэний байгууллагын хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлж, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн 

туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлнэ. 

 

Авилгагүй засаглал 

 

Зорилго 5.6   Аймгийн Шударга байдлын үнэлгээ 2019 онд 69.8 хувьтай байсныг 

2025 онд 76 хувьд хүргэж нэмэгдүүлнэ. 

 

Зорилт 5.6.1   Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлж, бүх шатанд 

шударга ёсыг эрхэмлэсэн иргэд, олон нийтийн хандлагыг төлөвшүүлнэ. 

 

5.6.1.1  Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх төрийн бодлого, хууль 

тогтоомжийг  иргэд, олон нийтийн оролцоотой хамтран хэрэгжүүлнэ. 

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

чадавхжуулж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулна. 

 


