
ТӨСӨЛ

2025 он 2030 он

(5 жил) (10 жил)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

         325,664.7                          

1.1 5.2.3.

Зорилт 1.1 Нутаг дэвсгэрийн нийгэм эдийн 

засгийн хөгжил хот байгуулалт газар зохион 

байгуулалтын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

           20,050.0 Улсын төсөв ЭЗХЯ БХБЯ
Бүх яамд 

ХЗДХЯ
Амьдралын чанарын индекс

Хотын хөгжлийн 

үзүүлэлт
50 2022 60 55

Салбарын 

тайлан

Тайлан мэдээнд 

дүн шинжилгээ 

хийх

5 жилд нэг удаа БХБЯ

1.1.1 5.2.8

Үйл ажиллагаа 1.1.1 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжил 

хүн амын нутагшил суурьшлын оновчтой тогтолцоог 

бүрдүүлнэ.

           20,000.0 Улсын төсөв
ЭЗХЯ

БХБЯ
Бусад салбар Амьдралын чанарын индекс

Хотын хөгжлийн 

үзүүлэлт
0 2021 25 50

Бүсчилсэн хөгжил 

хүн амын 

нутагшилт 

суурьшлын 

хөгжлийн ерөнхий 

төслүүдийн 

тайлан

Үндэсний 

хэмжээний түүвэр 

судалгаа дүн 

шинжилгээ

4 жилд нэг удаа БХБЯ

1.1.2
3.6.15

6.2.13

Үйл ажиллагаа 1.1.2 Монгол Улсын хот байгуулалт 

газрын харилцаа геодези зураг зүйн талаарх хууль 

эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож хэрэгжүүлнэ.

                  30.0 Улсын төсөв БХБЯ ХЗДХЯ
Хууль эрх зүйд оруулсан өөрчлөлтийн 

хэрэгжилт
Хувь 90 2022 100 -

Хууль 

тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн үр 

дагаварын 

үнэлгээний үр дүн

Хэрэгжилтийн үр 

дагаврын үнэлгээ
5 жилд нэг удаа БХБЯ

1.1.3 3.6.1

Үйл ажиллагаа 1.1.3 Байгалийн нөхцөл нөөцөд 

зохицсон архитектор орон зайн шийдэл бүхий хот 

сууринг хөгжүүлнэ.

                  20.0 Улсын төсөв БХБЯ Бусад салбар Хөгжлийн ялгаа
Хотын хөгжлийн 

үзүүлэлт
30 2022 40 50

Өрсөлдөх 

чадварын 

үзүүлэлт

Үндэсний 

хэмжээний түүвэр 

судалгаа

5 жилд нэг удаа БХБЯ

1.1.3 6.1.4.

Үйл ажиллагаа 1.1.3.Улсын газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийж,  

улсын тусгай хамгаалалтад авах газрын байршлыг 

бүрэн тусгаж, баталгаажуулна.

                  60.0 Улсын төсөв БХБЯ

Байгаль 

орчин, аялал 

жуулчлалын 

яам

Улсын газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөөнд туссан улсын 

тусгай хамгаалалтад авсан газрын тоо

Тоо 105 2021 130 216
БХБЯ-ны жилийн 

тайлан
Жилийн тайлан 5 жилд 1 удаа

Барилга, хот 

байгуулалтын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

1.2 8.3
Зорилт 1.2 Нутаг дэвсгэрийн орон зайн нэгдсэн 

төлөвлөлт менежментийг сайжруулна
             3,500.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

ЭЗХЯ БХБЯ
Бүх яамд 

АНЗДТГ

Төлөвлөлтийн хэрэгжилт Орон 

нутгийн хөгжлийн индекс
                 

1.2.1

3.3.16

3.6.2

3.6.3

3.6.9

3.6.10

5.2.8

9.4.1

Үйл ажиллагаа 1.2.1 Улс бүс аймаг сум  хот суурин 

газрын  орон зайг хүртээмжтэй төлөвлөх олон 

нийтийн оролцоо нийгмийн хамтын ажиллагааг бий 

болгоно.

             3,500.0 Улсын төсөв
ЭЗХЯ

БХБЯ
Бусад салбар

Хот  газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний баримт бичиг
тоо 40 2022 3 4

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

тайлан

Төлөвлөгөөний 

хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээ

5 жилд нэг удаа ГЗБГЗЗГ БХБЯ

1.2.2 3.6.1

Үйл ажиллагаа 1.2.2 Улс бүс аймаг хот сумын орон 

зайн төлөвлөлтөд олон нийтийн оролцоо салбар 

хоорондын хамтын ажиллагааг хангана.

   

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

БХБЯ
Бүх яамд 

АНЗДТГ
Орон нутгийн хөгжлийн индекс индекс   2021

0.2 пунктээр 

нэмэгдсэн 

байна

0.4 пунктээр 

нэмэгдсэн 

байна

Орон нутгийн 

хөгжлийн индекс

Орон нутгийн 

хөгжлийн индекс
Жилд нэг удаа ЭЗХЯ

1.2.3. тусаагүй

Үйл ажиллагаа 1.2.3 Стратегийн ач холбогдол бүхий 

хөгжлийн хөтөлбөр төслийн орон зайн төлөвлөлтийг 

кластерын загвараар боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

   

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

ЭЗХЯ
Бүх яамд 

АНЗДТГ
Кластераар хөгжүүлсэн тоо тоо 0 2021         Жилд нэг удаа ЭЗХЯ

1.3 8.3
Зорилт 1.3 Үндэсний орон зайн мэдээллийн 

системийг бүрдүүлж хөгжүүлнэ
         270,199.4 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

ГЗБГЗЗГ БХБЯ
Мэдээллийн бүрэл системийн хэвийн 

үйл ажиллагаа
                 

1.3.1

3.6.4

3.6.16

5.3.7

Үйл ажиллагаа 1.3.1 Монгол Улсын геодезийн сүлжээг 

шинэчлэн сайжруулж тоон мэдээллийг хэрэглэгчдэд 

түгээх цахим тогтолцоог бий болгоно.

           18,427.0 Улсын төсөв ГЗБГЗЗГ БХБЯ

Геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийг 

өндрийн 1 дүгээр ангийн сүлжээтэй 

холбож хийсэн хэмжилт

км 80 2022 20 100

1936-1954 онд 

байгуулсан 

өндрийн сүлжээ

Улсын өндрийн 

сүлжээг 

шинэчлэн 

байгуулж давтан 

хэмжих

Тасралтгүй 

хэмжилтийг хийх 

хугацаа

ГЗБГЗЗГ БХБЯ

1.3.2 3.6.14

Үйл ажиллагаа 1.3.2 Улсын хэмжээнд хот суурингийн 

төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг газар 

доорх шугам сүлжээний зургийг солбицлын ITRF2020 

эринд шилжүүлнэ.

           37,065.4 Улсын төсөв ГЗБГЗЗГ БХБЯ
Шинэ эринд зурагласан нийслэл 21 

аймаг 330 сум 45 суурин газрын төв
Га 30 2022 100 -

Хэмжилт 

зураглалын 

мэдээлэл

Холбогдох 

байгууллагуудын 

хамтын 

ажиллагаа

  ГЗБГЗЗГ БХБЯ

1.3.3 3.6.7
Үйл ажиллагаа 1.3.3 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг 

1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулна.
           97,500.0 Улсын төсөв ГЗБГЗЗГ БХБЯ Нутаг дэвсгэрийн 55 хувь Хувь 45 2022 70 100

Хэмжилт 

зураглалын 

мэдээлэл

Холбогдох 

байгууллагуудын 

хамтын 

ажиллагаа

  ГЗБГЗЗГ БХБЯ

1.3.4

3.6.13

3.6.16

5.3.7

9.5.17

Үйл ажиллагаа 1.3.4 Үндэсний орон зайн мэдээллийн 

системийг хөгжүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
           95,207.0 Улсын төсөв ГЗБГЗЗГ БХБЯ

Шийдвэр гаргалтыг дэмжих орон зайн 

өгөгдөл мэдээллийн бүрдэл

Мэдээллийн 

бүрэл системийн 

хэвийн үйл 

ажиллагаа

30 2022 70 100

Статистик мэдээ 

болон бусад эх 

сурвалж

Холбогдох 

байгууллагуудын 

хамтын 

ажиллагаа

Жил бүр ГЗБГЗЗГ БХБЯ

Зорилго 1. Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн орон зайн төлөвлөлт 

Зорилтот түвшин
Мэдээллийн эх 

сурвалж

ОРОН ЗАЙН ХӨГЖИЛ

Мэдээлэл 

цуглуулах арга 

зүй

Мэдээлэл 

цуглуулах 

давтамж

Хариуцах 

байгууллагаҮндсэн Хамтрагч Түвшин Он

БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР

№
Бодлогын 

үндэслэл
Зорилго зорилт үйл ажиллагаа

 Шаардагдах 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

Санхүүжилтийн 

эх үүсвэр

Хамрах салбар, 

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж

Суурь



1.3.5 9.2.40
Үйл ажиллагаа 1.3.5 Үндэсний хаягийн мэдээллийн 

нэгдсэн системийг хөгжүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.
           22,000.0 Улсын төсөв ГЗБГЗЗГ БХБЯ Системийн хэвийн үйл ажиллагаа

MNS5283:2014 

стандарт
30 2022 50 100

Статистик мэдээ 

болон бусад эх 

сурвалж

Холбогдох 

байгууллагуудын 

хамтын 

ажиллагаа

Жил бүр ГЗБГЗЗГ БХБЯ

1.4  

Зорилт 1.4 Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөө  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг үе 

шаттай зохион байгуулна.

           31,915.3 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

НЗДТГ БХБЯ СХЗГ Батлагдсан баримт бичиг тоо 10 2022 24 -

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

1.4.1

9.3.11

9.3.12

9.3.46

Үйл ажиллагаа 1.4.1 Улаанбаатар хотын дагуул хот 

тосгодын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг  

боловсруулж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ.

                423.0 
Улс нийслэлийн 

төсөв
НЗДТГ БХБЯ

Батлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө
тоо 10 2022 14 -

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

1.4.2 9.3.46

Үйл ажиллагаа 1.4.2 Улаанбаатар хотын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Дэд төв  Олон 

нийтийн төв байгуулах зураг төслийг боловсруулж 

хэрэгжүүлж эхэлнэ.

             1,492.3 Нийслэлийн төсөв НЗДТГ БХБЯ Батлагдсан баримт бичиг тоо - 2022 10 -

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

1.4.3

3.2.14

9.3.5

9.4.11

9.3.26

Үйл ажиллагаа 1.4.3 Улаанбаатар хотын  иргэдийн 

эрүүл ая тухтай амьдрах орчны аюулгүй байдлыг 

хангах хотын стандарт норм дүрмийг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх ажлыг үе 

шаттай хэрэгжүүлнэ.

           15,000.0 Нийслэлийн төсөв НЗДТГ СХЗГ Стандарт тоо 38 2022 98 125

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

1.4.4
3.4.2

9.4.2

Үйл ажиллагаа 1.4.4 Хотын стандартын хөтөлбөрийг 

боловсруулан эрхзүйн орчныг  сайжруулан хотын 

стандартын тогтолцоог хөгжүүлж үйл ажиллагааг 

тогтворжуулна.

             5,000.0 Нийслэлийн төсөв НЗДТГ СХЗГ Батлагдсан хотын стандарт тоо 38 2022 97 120

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

1.4.5 9.4.2
Үйл ажиллагаа 1.4.5 Тогтвортой хотын стандартыг 

нэвтрүүлж олон улсад баталгаажуулна.
           10,000.0 Нийслэлийн төсөв НЗДТГ СХЗГ Нэвтрүүлсэн стандарт тоо 0 2022 1 5

Олон улсын 

стандарт 

баталгаажуулалт

ын мэдээллийн 

сан

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

    22,536,497.6                          

2.1 8.3 4.2
Зорилт 2.1 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

эрчимжүүлж бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ
      1,628,497.6 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

ХХААХҮЯ
ЭЗХЯ Аймаг 

сумын ЗДТГ
ХАА-н салбар ДНБ нэмэгдсэн байна.                  

ЭЗХЯ

Аймгууд

Дэмжлэг авсан Гадаад дотоодын хөрөнгө 

оруулалтийн тоогоор
Тоо 0 2021 100 100 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Тоо

Цэвэр үүлдрийн сүүний 

чиглэлийн үхэр 8900 

толгой байна.

2021 10000 30000 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Тоо

Цэвэр үүлдрийн махны 

чиглэлийн үхэр 2800 

толгой байна.

2021 5000 25000 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Сүү сүүн бүтээгдэхүүний хангамжийн 

хувиар
Хувь 62.4 2021 80 90 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Нарийн нарийвтар болон махны 

чиглэлийн хонины аж ахуйн дэмжлэгийн 

тоогоор

Тоо

Мах ноосны болон 

ихэрлэдэг удмын хонь 

3000 толгойг үржүүлж 

байна.

2021 6000 10000 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Өндөгний үйлдвэрлэлийн дотоодын 

хангамжийн хувиар
Хувь 52 2021 60 80 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Гахайн аж ахуйг дэмжин хөгжүүлж гахайн 

мах өөхний хангамжийн импортын 

хамааралын хувиар

Хувь 100 2021 10 50 ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

ЭЗХЯ

Аймгууд

Бэлчээрийн хамгааллын арга хэмжээнд 

хамрагдсан талбайн хэмжээ
Мян га 630 2021 3000 8000 ХХААХҮЯ Жилийн тайлан Жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Гаргасан худаг Тоо

Бэлчээрт ашиглаж 

байгаа 35170 ширхэг 

инженерийн хийцтэй 

худаг байна. 2019-2020 

онд 20 аймгийн 452 

бэлчээрт уст цэгийн 

хайгуул хийсэний үр 

дүнд 405 устай цэг 

тогтоогдсон. 

2021 60 100 ХХААХҮЯ Жилийн тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

Байгуулсан отрын нөөц газар газар 

нутгийн хэмжээ
Мян га 900 2021 1400 2000 ХХААХҮЯ Жилийн тайлан Жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

ЭЗХЯ

Аймгууд

ЭЗХЯ

Аймгууд

ЭЗХЯ

Аймгууд
                  2.2 8.3 4.2

Зорилт 2.2 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн түүхий эд 

материалын нийлүүлэлт хадгалалт тээвэрлэлтийн 
           54,100.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 
ХХААХҮЯ

Үйлдвэрлэсэн тэжээлийн хэмжээ Мян.тн 78.6

Жилд 1 удаа МГНХ

2.1.6 8.3.4
Үйл ажиллагаа 2.1.6 Малын тэжээлийн нөөц 

хангамжийг нэмэгдүүлнэ.
           22,500.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ

Ашиг шимийн гарц Хувь 100 2021 4 хувь 10 хувь

ХХААХҮЯ СҮХ   Жилд 1 удаа ХХААХҮЯ2021 100 130

2.1.5 8.3.15 Үйл ажиллагаа 2.1.5 Малын ашиг шимийг сайжруулна.              4,500.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ ҮСХ Бүртгэл тайлан

Орон нутгийн 

мэргэжлийн 

Хяналтын 

хэмжилт

Жилд 4 удаа 
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

2.1.4 8.3.3

Үйл ажиллагаа 2.1.4 Бэлчээрийн менежмент усан 

хангамж болон ургамал хамгааллын арга хэмжээг 

сайжруулна.

           28,000.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ

Хангамжийн хувь Хувь
Улаан буудай төмсний 

хангамж 100 хувь 
2021

Дотоодын 

хүнсний 

Дотоодын 

хүнсний 
2.1.3

6.2.9

8.3.23

Үйл ажиллагаа 2.1.3 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 

дасан зохицсон дэвшилтэт технологид суурилсан 
         908,497.6 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 
ХХААХҮЯ

Байгал орчтн 

орон нутгийн 

засаг 

захиргаа

ХХААХҮЯ ЖДҮГ

2.1.2 8.3.5

Үйл ажиллагаа 2.1.2 Эрчимжсэн мал аж ахуйг бүсчлэн 

хөгжүүлж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүтээмж үр 

ашгийг нэмэгдүүлнэ.

         500,000.0 
Улсын төсөв 

Бусад эх үүсвэр
ХХААХҮЯ

Аймаг сумын 

Засаг дарга 

нар

Сүү махны үхрийн аж ахуйг дэмжин 

хөгжүүлэх цэвэр үүлдрийн үхрийн тоо 

толгойгоор

2021 100 230 ХХААХҮЯ ЖДҮГ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа         165,000.0 
Улсын төсөв 

Бусад эх үүсвэр
ХХААХҮЯ Загвар хоршоо Тоо -

Зорилго 2. Бүс нутгийн эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлнэ

2.1.1
3.3.1

3.3.4

Үйл ажиллагаа 2.1.1 Иргэд аж ахуй нэгж хоорондын 

хорших хамтран ажиллах үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.

БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛ



ЭЗХЯ

Аймгууд

ЭЗХЯ

Тайлант 

хугацаанд 

худалдсан буюу 

гадагш

Аймгууд

гүйцэтгэсэн ажил 

үйлчилгээний 

борлуулалт

2.3 8.3 4.2
Зорилт 2.3 Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд 

бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулна
         835,600.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

 ХХААХҮЯ

 ЭЗХЯ 

АНЗДТГ 

СДЗТГ

ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний чанар 

олон улсын стандартад нийцсэн байна
                 

ЭЗХЯ

Орон нутгийн 

засаг 

захиргаа

           15,000.0 Улсын төсөв

Орон нутгийн 

засаг 

захиргаа

Жилийн эцэст тоологдсон малын тоо Мян.тол 63.7 2021 65000 55000
Мал тооллогын 

дүн мэдээ

Статистик 

үзүүлэлт
Жилд 1 удаа ҮСХороо

           15,000.0 
Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв

Орон нутгийн 

засаг 

захиргаа

Үржлийн болон цөм сүргийн мал Хувь 18 2021 22 30 АНЗДТГ

Малын үзлэг 

ангилалтын дүн 

мэдээ

Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНЗДТГ

           10,000.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ

Орон нутгийн 

засаг 

захиргаа

Малын генетик нөөцийн төлөв байдлын 

үнэлгээг бүс байршил малын ашиг 

шимийн төрлөөр хийсэн эсэх

Тийм/ Үгүй Тийм 2019 Тийм Тийм

Жилийн эцсийн 

статистик 

үзүүлэлт үзлэг 

ангилалтын дүн 

мэдээ

Батлагдсан 

хүснэгтийн дагуу
3 жилд 1 удаа

ХХААХҮЯ АЗДТГ 

холбогдох 

мэргжлийн 

байгуулагууд

2.3.3
2.5.16

8.3.18

Үйл ажиллагаа 2.3.3 Олон улсын худалдааны хориг 

бүхий мал амьтны гоц халдварт халдварт өвчнийг эрт 

илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх тэмцэх өвчнөөр улс 

бүс нутгаар тайван байдлыг баталгаажуулна.

         201,300.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ
АНЗДТГ 

СДЗДТГ
Өвчний гаралтын бууралтаар Хувь

1.Улсын хэмжээнд 2021 

оны хагас жилийн 

байдлаар 21 аймаг 

нийслэлийн мал 

эмнэлгийн албадын 

ирүүлсэн мэдээгээр 

давхардсан тоогоор 21 

аймаг нийслэлийн 213 

сум дүүрэгт 849  

удаагийн гаралт 

бүртгэгдсэн. 2.ДМАЭМБ-

д үхрийн цээж өвчнөөр 

тайван байдлыг 

баталгаажуулсан.

2021 1. 5 2.2 1.10 2. 4

Мал эмнэлгийн 

ерөнхий газрын 

тайлан

“Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд 

хяналт тавих үр 

дүнг мэдээлэх 

журам”

Жилд 1 удаа МЭЕГ

2.3.4
8.3.19

8.3.21

Үйл ажиллагаа 2.3.4 Мал эмнэлгийн бүсийн 

оношилгоо шинжилгээний лабораторийг бүсэд 

өргөтгөн байгуулах аймаг нийслэлийн лабораторидыг 

чадавхижуулна.

           22,000.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ
АНЗДТГ 

СДЗДТГ

1. Өргөтгсөн бүсийн лабораторийн тоо 2. 

шинэчилсэн лабораторийн тоо
Тоо 1 2021 1. 2    2. 8 1. 1   2. 10

Мал эмнэлгийн 

ерөнхий газрын 

тайлан

“Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд 

хяналт тавих үр 

дүнг мэдээлэх 

журам”

Жилд 1 удаа МЭЕГ

2.3.5 8.3.18

Үйл ажиллагаа 2.3.5 Шинээр болон дахин сэргэж 

байгаа малын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх вакцин 

оношлуурыг дотооддоо үйлдвэрлэн хэрэгцээг бүрэн 

хангах вакцин эм бэлдмэлийг хадгалах хүйтэн 

хэлхээний сүлжээг нэвтрүүлнэ.

         208,000.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ
АНЗДТГ 

СДЗДТГ

Үйлдвэрлэсэн вакцин оношлуурын 

хувиар Тайван байдлыг баталгаажуулсан 

өвчний тоо Стандартад нийцсэн сэг зэм 

устгалын цэг

Хувь /тоо

1. 85 хувийг хангаж 

байна. 2. 25 Аймаг 

нийслэлд хөргүүртэй.

2022

1. 90 хувьд 2. 

180 сум 6 

дүүрэгт

1. 100 хувьд 

2. 120 сум

Мал эмнэлгийн 

ерөнхий газрын 

тайлан

“Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд 

хяналт тавих үр 

дүнг мэдээлэх 

журам”

Жилд 1 удаа МЭЕГ

2.3.6 8.3.19

Үйл ажиллагаа 2.3.6 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 

нэгжийн үйл ажиллагааны хүртээмж чадавхыг 

бэхжүүлнэ.

           15,000.0 
Гадаадын зээл 

тусламж 
ХХААХҮЯ

АНЗДТГ 

СДЗДТГ

Стандартын шаардлага хангасан 

нэгжийн тоогоор
Тоо

940 нэгж үйл ажиллагаа 

явуулж байна.
2021 50 хувь 50 хувь

Мал эмнэлгийн 

ерөнхий газрын 

тайлан

“Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд 

хяналт тавих үр 

дүнг мэдээлэх 

журам”

Жилд 1 удаа МЭЕГ

2.3.7 8.3.22
Үйл ажиллагаа 2.3.7 Дэвшилтэт технологи бүхий 50 га 

хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулна.
         349,000.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

ХХААХҮЯ
АНЗДТГ 

СДЗДТГ

Ашиглалтад орсон хүлэмжийн талбайн 

хэмжээ
га

Улсын хэмжээнд өвлийн 

32 га зуны 88 га  нийт 

112 га хүлэмж 

ашиглагдаж байна.

2021

30 га бүхий 

хүлэмжийг 

ашиглалтад 

оруулна.

20 га бүхий 

хүлэмжийг 

ашиглалтад 

оруулна.

ХХААХҮЯ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа
ХХААХҮЯ 

АНХХААГ

2.4 8.3 4.2
Зорилт 2.4 Бүс нутагт боловсруулах үйлдвэрийг 

хөгжүүлж үйлдвэржүүлнэ
      1,465,000.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

ЭЗХЯ

ХХААХҮЯ 

УУХҮЯ 

Аймгууд

                   

ХХААХҮЯ 

УУХҮЯ

Аймгууд

2.5 8.3 4.2

Зорилт 2.5 Бүс нутгийн хөгжилд уул уурхай хүнд 

үйлдвэр газрын тосны салбарын үр өгөөжийг 

нэмэгдүүлнэ

    15,776,600.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

 УУХҮЯ 

АМГТГ ҮГА

ЭЗХЯ 

БОАЖЯ Орон 

нутгийн 

захиргаа 

ААНБ МГТБҮ

                   

ХХААХҮЯ УУХҮЯ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа ХХААХҮЯ УУХҮЯ
Хөгжлийн ирээдүйтэй сууринд 

байгуулсан ҮТП-ын тоо
тоо - 2021

Дархан-

Сэлэнгийн 

бүсэд 1 

Баруун 

бүсэд 1 Зүүн 

бүсэд 1 

2.4.1

4.2.3

8.2.2

8.1.36

Үйл ажиллагаа 2.4.1 Бүс нутагт аж үйлдвэрийн 

паркуудыг хөгжүүлнэ.
      1,465,000.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

ЭЗХЯ

2.3.2
8.3.4

8.3.14

Үйл ажиллагаа 2.3.2 Малын үржил селекцийн ажлыг 

шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зах зээлийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцүүлэн явуулж бүс нутгийн онцлогт 

тохирсон мал үржүүлэх ашиг шимийн түвшинг 

бүсчлэн тогтоож сүргийн эргэлтийг тооцох замаар 

бэлчээрийн даац нөхөн сэргэх чадавхид тохируулна. 

Тун 15000 2021

70000 

/Өссөн 

дүнгээр/

100000 

/Өссөн 

дүнгээр/

МУСҮТ

ХХААХҮЯ

ҮСХ Жилд 1 удаа ХХААХҮЯ

2.3.1
8.3.16

8.3.17
Үйл ажиллагаа 2.3.1 Малын генийн санг хамгаална.                 300.0 Улсын төсөв ХХААХҮЯ Үйлдвэрлэсэн үрийн хэмжээ

Худалдааны салбарын нийт 

борлуулалтын хэмжээ
Тэрбум төгрөг 25480 2020 38220 63700

Бүртгэл Хагас жил тутам МУСҮТ

2.2.2
4.4.4

4.5.13

Үйл ажиллагаа 2.2.2 Худалдаанд суурилсан дэд бүтэц 

үйлдвэрлэлийн цогц систем бүрдүүлнэ.
           12,100.0 

Улсын төсөв 

Бусад эх үүсвэр
ХХААХҮЯ

Тоо 62.2.18.3.2 8.3.7 8.3.8 8.3.31 8.3.32
Үйл ажиллагаа 2.2.1 ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний 

бэлтгэн нийлүүлэлт үйлдвэрлэлт борлуулалтын 
           42,000.0 

Улсын төсөв 

Бусад эх үүсвэр
ХХААХҮЯ ХХААХҮЯ ЖДҮГ Бүртгэл тайлан Жилд 1 удаа ХХААХҮЯ ЖДҮГ2021 5 20



2.5.1
4.2.11

6.2.10

Үйл ажиллагаа 2.5.1 Бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг 

хангасан хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлнэ.
 -    

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  ААНБ

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

ЭЗХЯ 

БОАЖЯ Орон 

нутгийн 

захиргаа 

ААНБ

Байгаль орчинг нөхөн сэргээсэн талбайн 

хэмжээ. Байгаль орчны стандартыг чанд 

мөрдүүлсэн эсэх.

         
УУХҮЯ АМГТГ 

ҮСХ
   

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Металлурги-химийн үйлдвэрийн 

цогцолборын тоо 
тоо 0 2022 3 7

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

  Хэрэгжилт хувиар        

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Шинээр бий болох ажлын байрны тоо
Ажлын байрны 

тоогоор 
0 2022 2563 2871

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Газрын тосны бүтээгдэхүүний дотоодын 

үйлдвэрлэлийн хэмжээ
хувиар 0% 2022 30% 55%

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Газрын тосуламжлалт бус газрын тос ус 

дамжуулах хоолойн төлөвлөлтийг 

экосистемд сөрөг нөлөө багатай 

төлөвлөгөөний тоо

тоо        

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

  Хэрэгжилт хувиар        

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Шинээр бий болох ажлын байрны тоо
Ажлын байрны 

тоогоор 
0 2022 400 150

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

АМГТГ Орон 

нутгийн 

захиргаа 

ААНБ

Уул уурхай ААН-ийн ОН-ийн төсөвт 

төвлөрүүлсэн орлого нэмэгдсэн байна
хувиар 158.8 тэрбум төгрөг 2021    

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮСХ
  

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

 Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын хөрөнгө 

оруулалт

Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

 
ОН-ийн төрийн худалдан авалтын 

хэмжээ
         

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮСХ
   

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

2.6 8.3 4.2
Зорилт 2.6 Бүс нутгийн аялал жуулчлалын 

үйлдвэрлэл-үйлчилгээг эрчимжүүлнэ
             3,200.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

БОАЖЯ

ЗТХЯ СоЯ 

ГХЯ 

ХХААХҮЯЦХХ

ХЯҮСХМХЕГ

СХЗГАНЗДТГ

Төрийн бус 

байгууллагуу

д Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

Бүс нутгийн аялал жуулчлалын 

үйлдвэрлэл-үйлчилгээг эрчимжсэн 

хувь

Хувь - 2021 80 100

БОАЖЯ МХЕГ 

ЦЕГ ЭМЯ СоЯ 

ХХААХҮЯ ҮСХ 

СХЗГ-ын тайлан

Статистик мэдээ 

судалгааны 

тайлан

Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

2.6.11.1.13  1.2.10 1.5.6 4.2.1 4.2.2 4.2.43 4.2.44 4.2.45 4.2.46 4.2.47 4.2.48 4.4.4 4.4.7 4.6.9 6.1.8 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.3.11 9.3.50 9.5.15 9.5.12 9.5.13

Үйл ажиллагаа 2.6.1 Аялал жуулчлалын бүс нутгуудыг 

хөгжүүлж аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл-

үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ.

 1.300.0  

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

БОАЖЯ АНЗДТГ
Шинээр нэмэгдсэн аялал жуулчлалын 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо
тоо 10 2021 15 20

БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

ЗТХЯ

МХЕГ

Улсын төсөв СХЗГ

Орон нутгийн 

төсөв
АНЗДТГ

                150.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

 
Стандартын шаардлага хангасан 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдсэн эсэх
тоо 100 2021 150 200

МХЕГ БОАЖЯ-ны 

тайлан

Судалгааны 

тайлан
Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

2.6.2

 4.2.1

4.2.2

4.4.4

9.5.1

Үйл ажиллагаа 2.6.2 Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэл-

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж чанарыг 

сайжруулан тээвэр логистикийн сүлжээг байгуулна.

ҮСХ БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

                200.0 
Стандартын шинэчлэл шинээр 

нэвтрүүлсэн стандартын тоо
тоо 15 2021 25

Аялал жуулчлалын салбарт шинээр 

байгуулагдсан Гадаад дотоодын хөрөнгө 
тоо 1600 2021 2,000 2,500 -  

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ

35
СХЗГ БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

   
УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

2.5.4
 4.2.11 

6.2.10

Үйл ажиллагаа 2.5.4 Уул уурхайн салбарын бүс орон 

нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмрийг өндөржүүлж 

нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

 -    

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮСХ
  

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

2.5.3

Үйл ажиллагаа 2.5.3 Түүхий эдийн нөөцөд түшиглэн 

газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэд бүтцийн 

хамт байгуулж ашиглалтад оруулна.

      4,753,300.0 УУХҮЯ

ЭЗХЯ 

БОАЖЯ Орон 

нутгийн 

захиргаа 

ААНБ

УУХҮЯ АМГТГ 

ҮСХ

4.2.16

4.2.13

2.5.2  4.2.24

Үйл ажиллагаа 2.5.2 Геологи хайгуулын ажлыг 

эрчимжүүлж ашигт малтмалын боловсруулалтын 

түвшинг дээшлүүлэн металлурги-химийн аж 

үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулж шинжлэх ухаан 

технологийн чадавх экспортыг нэмэгдүүлнэ.

    11,023,300.0 
УУХҮЯ АМГТГ 

ҮГА

ЭЗХЯ 

БОАЖЯ Орон 

нутгийн 

захиргаа 

ААНБ МГТБҮ



 -  

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

АНЗДТГ
Хамтран ажиллаж буй талуудын 

байгуулсан гэрээ 
тоо 26 2021 50 100

БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

Улсын төсөв
Төрийн бус 

байгууллагууд

Орон нутгийн 

төсөв

Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

Улсын төсөв  

Орон нутгийн 

төсөв
 

ГХЯ

ЦХХХЯ

ҮСХ

Улсын төсөв АНЗДТГ

Орон нутгийн 

төсөв
 

Улсын төсөв БОАЖЯ ЦЕГ-ын тайлан

Орон нутгийн 

төсөв
 

БОАЖЯ-ны 

тайлан

Улсын төсөв АНЗДТГ ЭМЯ-ны тайлан

Орон нутгийн 

төсөв
 

БОАЖЯ-ны 

тайлан

Улсын төсөв  

Орон нутгийн 

төсөв
 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт
 

СоЯ

ГХЯ

ХХААХҮЯ

АНЗДТГ

  -  

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ АНЗДТГ

Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний хүрээлэн буй орчинд 

ээлтэй байдал

хувь 300 2021 500 1,000

Экологийн цагдаа 

БОАЖЯ-ны 

тайлан

Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

  -  

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ АНЗДТГ
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд 

оролцсон нутгийн иргэдийн тоо
тоо 30 2021 100 200

БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

2.7 8.3 4.2

Зорилт 2.7 Бүс нутгийн онцлог хүн амын чадавхид 

түшиглэсэн соёлын бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааг 

хөгжүүлж эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг 

нэмэгдүүлнэ

      2,773,500.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Бусад эх 

үүсвэр

Соёлын яам

ЭЗХЯ ГХЯ 

СаЯ БОАЖЯ  

аймгийн 

ЗДТГ

Соёлын салбарын ДНБ бүс нутагт 

нэмэгдсэн байна.
тоо болон хувь 0 2021-2022 5 12

Алсын хараа 

2050 урт 

хугацааны 

бодлогын 

баримт бичиг 

Соёлын тухай 

хууль холбогдох 

судалгааны 

тайлан

Түвшний 

судалгаа
Жил бүр

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Алсын хараа 

2050 урт 

хугацааны 

бодлогын баримт 

бичиг

Соёлын брэндийн 

судалгаа 2021

2.7.2

 1.2.2

1.2.8

1.2.10 

4.2.47

Үйл ажиллагаа 2.7.2 Нүүдлийн соёл иргэншлийн 

дурсгалт газар уламжлалт ахуй орон нутгийн хүн 

амын оролцоонд түшиглэсэн соёлын олон төрөлт 

бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааг баяжуулан хөгжүүлнэ.

         900,000.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Бусад эх үүсвэр

Соёлын яам
БОАЖЯ  

аймгийн ЗДТГ
Хэрэгжсэн төслийн тоо тоо 0 2021 2 6

Алсын хараа 

2050 урт 

хугацааны 

бодлогын баримт 

бичиг Соёлын 

тухай хууль

Түвшний 

судалгаа
Жил бүр 

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БОАЖЯ

 
Түвшний 

судалгаа
Жил бүр 

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

ЭЗХЯ 

аймгийн ЗДТГ
Бүс нутагт хөгжүүлсэн брэндийн тоо тоо шинээр тооцох 2022  

100 Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

СоЯ ХХААХҮЯ 

БОАЖЯ-ны 

тайлан

Судалгааны 

тайлан
Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

2.7.1  4.2.46 8.2.3

Үйл ажиллагаа 2.7.1 Бүс орон нутгийн байгалийн 

дурсгал түүх соёлын өв угсаатны өвөрмөц онцлогийг 

илэрхийлсэн соёлын брэндийг бүтээнэ.

           73,500.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Бусад эх үүсвэр

Соёлын яам

Байгаль түүх соёлын онцлог бүхий аялал 

жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний тоо 

тоо 25 2021 50 100

2.6.6  4.2.46 8.2.3

Үйл ажиллагаа 2.6.6 Байгаль түүх соёлын өв 

үндэсний онцлог нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 

хүрээлэх орчинд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлнэ.

                800.0 

- 2021

Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

                250.0 ЭМЯ

Жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах 

зорилгоор үзүүлсэн эрүүл мэндийн 

үйлчилгээний хэмжээ 

хувь - 2021 50

Жуулчдын аюулгүй байдалд учирсан гэмт 

хэргийн төрлүүдийн буурсан хэмжээ
хувь - 2021 30 50

50 100
МХЕГ БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

2.6.5  1.2.2
Үйл ажиллагаа 2.6.5 Жуулчдын аюулгүй байдлыг 

хангах орчныг бүрдүүлнэ.

                250.0 ХЗДХЯ

                250.0 ХХААХҮЯ

Хүнсний аюулгүй байдлыг ханган 

үйлчилсэн жуулчны үйлчилгээний 

байгууллагын тоо

тоо

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

                800.0 Цахим хандалтын тоо тоо 10 2021

БОАЖЯ

Нэгдсэн мэдээллийн сангийн мэдээллийн 

сангийн бүрдэлтийн байдал
хувь 10 2021 80

500 1.000.000
БОАЖЯ-ны 

тайлан

Судалгааны 

тайлан
Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

2.6.4  1.2.10

Үйл ажиллагаа 2.6.4 Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлж 

хүртээмжийг сайжруулна.

                500.0 
Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв
100

БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага 

  5.000.0  
Оролцогч талуудад үзүүлсэн төрийн 

санхүүгийн дэмжлэг
төсөв 1.000.0 2021 2.000.0

Оролцогч талуудад үзүүлсэн төрийн 

дэмжлэгийн тоо хэмжээ
тоо 20 2021 100 200

3.000.0
БОАЖЯ-ны 

тайлан
Статистик мэдээ Жилд 1 удаа

Аялал 

жуулчлалын 

асуудал эрхэлсэн 

2.6.3
 4.2.1

4.2.2

Үйл ажиллагаа 2.6.3 Аялал жуулчлалын үйл 

ажиллагаанд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлж төрийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ.

БОАЖЯ

  -  
БОАЖЯ-ны 

тайлан



Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Бусад эх үүсвэр 

Соёлын яам

ЭЗХЯ ГХЯ 

СаЯ БОАЖЯ  

аймгийн ЗДТГ

Хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн тоо тоо шинээр тооцох 2022    

Алсын хараа 

2050 урт 

хугацааны 

бодлогын баримт 

бичиг Соёлын 

салбарын бүс 

орон нутгийн 

хөрөнгө 

оруулалтын 

мэдээлэл

Түвшний 

судалгаа
Жил бүр 

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

9050

сая.төг

2.7.4 1.1.19
Үйл ажиллагаа 2.7.4 Соёлын кластерын санаачлагыг 

дэмжиж салбар дундын уялдааг сайжруулна.
         600,000.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 
Соёлын яам

ЭЗХЯ аймаг 

нийслэл ЗДТГ
Кластерын төслийн хэрэгжилтийн хувь хувь шинээр тооцох 2022      

Түвшний 

судалгаа
Жил бүр

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв 

байгууллага

      2,549,756.5                          

3.1 4.2

Зорилт 3.1 Бүс нутаг чөлөөт бүсүүдийн эрчим 

хүчний хангамж дамжуулалтын тасралтгүй 

найдвартай аюулгүй байдлын орчинг бүрдүүлнэ

                      -     ЭХЯ ЭЗХЯ ЧБЗАА   тоо болон хувь                

3.1.1
2.5.4

4.2.36

Үйл ажиллагаа 3.1.1 Бүс нутаг чөлөөт бүсүүдийн 

эрчим хүчний хэрэгцээг тогтвортой үр ашигтай хангах 

эх үүсвэрүүдийг дэс дараатай ашиглана.

     ЭХЯ

ЭЗХЯ ЧБЗАА. 

Орон нутгийн 

захиргаа

                   

3.1.2 4.2.35

Үйл ажиллагаа 3.1.2 Бүс нутаг чөлөөт бүсүүдийн 

эрчим хүчний түгээлт дамжуулалтын найдвартай үр 

ашигтай сүлжээнд холбоно.

     ЭХЯ

ЭЗХЯ ЧБЗАА. 

Орон нутгийн 

захиргаа

Эрчим хүчний шугам сүлжээ салхин 

сэнсний дэд бүтцийг шувуудад ээлтэй 

тенологийн шийдлийг туршсан тоо

                 

3.1.3

4.2.38 

4.2.39 

9.3.37

Үйл ажиллагаа 3.1.3 Дулаан хангамжийн найдвартай 

эх үүсвэрүүдийг ашиглалтад оруулж сүлжээний 

алдагдлыг бууруулна.

     ЭХЯ

ЭЗХЯ ЧБЗАА. 

Орон нутгийн 

захиргаа

                   

3.2 4.2

Зорилт 3.2 Бүс нутаг чөлөөт бүсүүд дэх 

инженерийн дэд бүтцийг үе шаттай өргөтгөж 

сайжруулна

                      -     ЭХЯ
ЭЗХЯ ЧБЗАА 

БХБЯ

Инженерийн дэд бүтцийг байгуулсан 

хэмжээ
тоо                

3.2.1

2.1.19

6.3.14 

9.2.24

Үйл ажиллагаа 3.2.1 Цэвэр ус хангамжийн нэгдсэн 

системийг сайжруулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
                            

3.2.2 6.4.22

Үйл ажиллагаа 3.2.2 Бохир усыг зайлуулах дахин 

ашиглах системийг боловсронгуй болгож стандартын 

шаардлагад нийцүүлэн цэвэрлэх байгууламжуудын 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.

                            

3.2.3

2.5.10

6.4.2

6.4.7

6.4.19 

6.4.20 

6.4.21

9.2.27

9.2.28 

9.2.29

Үйл ажиллагаа 3.2.3 Бүс нутгийн хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулж дахин боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг барьж байгуулна.

                            

3.3 4.2

Зорилт 3.3 Босоо тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто 

замыг барих бүс нутгийн потенциал хөгжлийн 

төлөвлөлттэй уялдуулан орон нутгийг хатуу 

хучилттай авто замаар холбоно

                      -   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

ЗТХЯ ЭЗХЯ
Хөгжлийн ирээдүйтэй сум сууринг 

холбосон хатуу хучилттай авто зам
км                

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

ЗТХЯ СЯ ЭЗХЯ Ашиглалтад оруулсан  авто зам км     1186.3 2352.3 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

        

Авто замын дагуу стандартын 

шаардлагад нийцүүлж баригдсан зэрлэг 

амьтад зориулсан гарц гармын тоо

                 

3.3.2

8.1.1

8.1.2

9.3.17

Үйл ажиллагаа 3.3.2 Аялал жуулчлалын гол 

маршрутыг хатуу хучилттай авто замаар холбоно.
   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

ЗТХЯ СЯ ЭЗХЯ Ашиглалтад оруулсан  авто зам км     534.1 880.9 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.3.3 4.2.1

Үйл ажиллагаа 3.3.3 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 

тээвэрлэлтийг дэмжсэн авто замын сүлжээг 

байгуулна.

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

ЗТХЯ СЯ ЭЗХЯ

ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний нөөцөөр 

тэргүүлэх сум сууринг холбосон хатуу 

хучилттай  авто зам

км     551.7 898.5 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

ЗТХЯ СЯ ЭЗХЯ Ашиглалтад оруулсан  авто зам км     346.4 696.4 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

        

Шинээр баригдсан ашигт малтмалын 

бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн тусгай 

зориулалтын автозам

                 

3.4 4.2

Зорилт 3.4 Авто зам замын байгууламжийн 

ашиглалтын бэлэн байдал замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг сайжруулна

         116,334.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

ЗТХЯ ЭЗХЯ Зам тээврийн ослын тоо тоо болон хувь                

Урсгал засвар арчлалт 149000 14900 14900

ЗТХЯ

Зам тээврийн 

хөгжлийн төв 

ТӨҮГ

км 2021 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа

Зорилго 3. Бүс нутаг чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн тогтолцоог 

3.3.1

8.1.1

8.1.2

9.3.17

9.3.33

9.3.34

Үйл ажиллагаа 3.3.1 Аймгийн төвүүдийг хооронд 

холбох авто зам болон хэвтээ босоо тэнхлэгийн авто 

замуудыг замуудыг барьж байгуулна.

ЭЗХЯ ГХЯ 

СаЯ БОАЖЯ  
Үйл ажиллагааны орлого нэмэгдсэн хувь хувь 2021 5%

         110,000.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

Зам тээвэр-

ЗТХЯ

3.3.4 8.1.3
Үйл ажиллагаа 3.3.4 Уул уурхайн орд газруудыг хатуу 

хучилттай авто замын сүлжээтэй үе шаттай холбоно.

3.4.1

8.2.9

9.3.13

9.3.16

Үйл ажиллагаа 3.4.1 Авто зам замын байгууламжийн 

засвар арчлалтыг стандарт норм дүрмийн дагуу 

гүйцэтгэж үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 

сайжруулна.

2.7.3

1.2.3

1.2.7 

9.3.49

Үйл ажиллагаа 2.7.3 Хөгжлийн ирээдүйтэй бүсийн 

төвүүдэд байгаль орчин нүүдлийн соёлын онцлог 

нөөцөд тулгуурласан орон зай бүхий соёлын мега 

төслүүдийг үе шаттай хэрэгжүүлж орлогыг 

нэмэгдүүлнэ.

      1,200,000.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 
Соёлын яам

Соёлын асуудал 

эрхэлсэн төрийн 
25%

Соёлын 

салбарын бүс 

Түвшний 

судалгаа
Жил бүр



ээлжит засвар      

их засвар      

Авто замын дагуу стандартын 

шаардлагад нийцүүлж баригдсан зэрлэг 

амьтад зориулсан гарц гармын тоо

260 450 500

3.4.2.

9.3.22

9.3.27

9.3.31

Үйл ажиллагаа 3.4.2 Авто замын түр буудаллах цэг 

замын хажуугийн зогсоолыг стандартын дагуу 

байгуулна.

             4,871.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

Зам тээвэр-

ЗТХЯ

Зам тээврийн 

хөгжлийн төв 

ТӨҮГ

100-150 км тутам байгуулсан авто замын 

хажуугийн зогсоол 
ш 54 2021 128 150 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.4.3. тусаагүй

Үйл ажиллагаа 3.4.3 Замын тэмдэг тэмдэглэгээг 

байршуулах цэгүүдийг оновчтой тогтоож тэмдэг 

тэмдэглэгээг байршуулна.

             1,463.0 Улсын төсөв
Зам тээвэр-

ЗТХЯ

Зам тээврийн 

хөгжлийн төв 

ТӨҮГ 

Тээврийн 

цагдаагийн 

алба

тэмдэг тэмдэглэгээ ш 10185 2021 13840 17500 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.4.4. 7.4.7

Үйл ажиллагаа 3.4.4 Зам тээврийн ослын үед ашиглах 

техник хэрэгслийн хангалтыг сайжруулах орчин үеийн 

шаардлагад нийцүүлэх осол саатлын үед үзүүлэх 

тусламж үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах 

тогтолцоог бүрдүүлнэ.

     ЗТХЯ               ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.4.5.
9.3.18

9.2.40

Үйл ажиллагаа 3.4.5 Нийслэл аймгийн төв томоохон 

суурин газрын гудамж талбай хот хоорондын замыг 

камержуулж гэмт халдлага осол зөрчлөөс хамгаалах 

нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

     ЗТХЯ   шинээр нэмэгдсэн хяналтын камер тоо         ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5 4.2
Зорилт 3.5 Тээвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээг 

хөгжүүлнэ
         286,110.0 

Улсын төсөв 

Концессын гэрээ 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

ЗТХЯ

ЭЗХЯ Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ

Хөгжлийн ирээдүйтэй сум сууринд 

байгуулсан логистик терминал 

цогцолборын тоо

                 

3.5.1 8.1.6
Үйл ажиллагаа 3.5.1 Орон нутгийн тээвэр логистикийн 

төв ачааны терминалыг байгуулна.
   Концессын гэрээ ЗТХЯ

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ

шинээр нэмэгдсэн логистикийн төв өссөн 

дүнгээр
тоо Төлөвлөлтийн шатанд 2020

4/ Уул 

уурхайд 

түшиглэсэн-

2 Баруун бүс-

1   Дархан-

Эрдэнэтийн 

бүс-1/

7 /Зүүн бүс-1  

Шинэ 

нийслэл-1/

ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5.2 9.3.22
Үйл ажиллагаа 3.5.2 Хот хоорондын зорчигч 

үйлчилгээний терминалыг байгуулна.
         137,610.0 Концессын гэрээ ЗТХЯ

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ

шинээр нэмэгдсэн терминал өссөн 

дүнгээр
тоо Төлөвлөлтийн шатанд 2020 11 11 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5.3 9.3.22

Үйл ажиллагаа 3.5.3 Авто замын дагуух үйлчилгээний 

цогцолборыг стандартын дагуу байгуулж зорчигчдын 

ая тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

         148,500.0 
Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт
ЗТХЯ

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ

шинээр нэмэгдсэн цогцолбор өссөн 

дүнгээр
тоо Төлөвлөлтийн шатанд 2020 10 33 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5.4 8.1.4
Үйл ажиллагаа 3.5.4 Логистикийн төвийг түшиглэн 

Хуурай боомт байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
   Концессын гэрээ ЗТХЯ

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ

шинээр нэмэгдсэн хуурай боомт өссөн 

дүнгээр
тоо Төлөвлөлтийн шатанд 2020 1 2 ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5.5
3.3.2

4.4.4

Үйл ажиллагаа 3.5.5 Худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх 

логистик хуурай боомт чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг 

уялдуулж замын сүлжээнд холбоно.

   Улсын төсөв ЭЗХЯ ЗТХЯ   тоо Төлөвлөлтийн шатанд 2020     ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

3.5.6 тусаагүй

Үйл ажиллагаа 3.5.6 Усан замын тээврийн үйл 

ажиллагааг байгаль орчинд ээлтэй аюулгүй хэвийн 

явуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх усан замын эко 

зогсоол байгуулна. 

   

Улсын төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

ЗТХЯ ЗДТГ Барилгын ажил хувь Төлөвлөлтийн шатанд 2022 ТЭЗҮ  хийнэ

Барилгын 

ажлын 

гүйцэтгэл 

100%

ДЗ Мэдээллийн сан Жилд 1 удаа ЗТХЯ

3.6 4.2
Зорилт 3.6 Иргэний нисэхийн болон ерөнхий 

зориулалтын нисэхийн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ
                      -   

Улсын төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт

ЗТХЯ ЭЗХЯ

Бүс нутагт нэмэгдсэн стандартад 

нийцсэн орон нутгийн нисэх буудлын 

тоо

                 

3.6.1 4.4.7
Үйл ажиллагаа 3.6.1 Орон нутгийн нисэх буудлын 

хүчин чадал ашиглалтыг сайжруулна.  
   

Улсын төсөв 

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

ЗТХЯ
ИНЕГ Аймаг 

сумын ЗДТГ

Бүс нутагт нэмэгдсэн стандартад 

нийцсэн орон нутгийн нисэх буудлын тоо
тоо 3 2022

5 / Уул 

уурхайд 

түшиглэсэн-

1 Баруун бүс-

1   Дархан-

Эрдэнэтийн 

бүс-1 Зүүн 

бүс-1 Шинэ 

нийслэл-1/

8 /Уул 

уурхайд 

түшиглэсэн-

1 Аялал 

жуулчлалд 

түшиглэсэн-

2/

ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

Зурвас  шатахуун хангамж

засварын төв

3.6.3 2.2.17

Үйл ажиллагаа 3.6.3 Алслагдсан сум суурин газарт 

агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоо эрх 

зүйн орчинг бүрдүүлнэ.

     ЗТХЯ
ИНЕГ Аймаг 

сумын ЗДТГ
Үйл ажиллагааны өөрчлөлт хувь   2022     ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ

ИНЕГ Аймаг 

сумын ЗДТГ
тоо3.6.2 9.5.4

Үйл ажиллагаа 3.6.2 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн 

хөөрч буух зурвас шатахуун хангамж агаарын хөлгийн 
   

Улсын төсөв 

Гадаад дотоодын 
ЗТХЯ 61/15/7

ЗТХЯ

Зам тээврийн 

хөгжлийн төв 

ТӨҮГ

км 2021

ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа ЗТХЯ2022    

ЗТХЯ статистик мэдээ жилд нэг удаа         110,000.0 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж 

Зам тээвэр-

ЗТХЯ
3.4.1

8.2.9

9.3.13

9.3.16

Үйл ажиллагаа 3.4.1 Авто зам замын байгууламжийн 

засвар арчлалтыг стандарт норм дүрмийн дагуу 

гүйцэтгэж үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 

сайжруулна.



3.7 4.2

Зорилт 3.7 Бүс нутгийн мэдээлэл харилцааны 

холбооны дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 

хамрах хүрээг өргөжүүлнэ

      2,147,312.5 

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт Бусад 

эх үүсвэр

ЗТХЯ ЭЗХЯ

Харилцаа холбооны дэд бүтцийн 

индекс (НҮБ-ын цахим засгийн 

судалгаа)

                 

Улсын төсөв 0.6135

БНҮҮС (2020 оны байдлаар)

Улсын төсөв

Орон нутгийн 

төсөв

Улсын төсөв

Орон нутгийн 

төсөв

Улсын төсөв

ДШХ-ноос 

гаргадаг 

Шуудангийн 

хөгжлийн индекс

Орон нутгийн 

төсөв
2IPD

3.7.6 7.5.14

Үйл ажиллагаа 3.7.5 Олон улсын цахилгаан холбооны 

байгууллага (ОУЦХБ)-аас Монгол Улсад хуваарилсан 

геостационар орбитын байрлалд үндэсний хиймэл 

дагуул хөөргөн ашиглана.

         427,312.5 
Гадаадын зээл 

тусламж
ЦХХХЯ ЭЗХЯ Холбооны хиймэл дагуул хөөргөсөн тоо Тоо 0 2021   1       ЦХХХЯ

      1,917,406.8                          

БОАЖЯ

БХБЯ

БОАЖЯ

БХБЯ

4.1.2 9.2.23

Үйл ажиллагаа 4.1.2 "Улаанбаатар хотын нийт ус 

хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж 

ашиглалтад оруулна. 

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ Бүтээн байгуулалтын хэрэгжилтийн хувь % 10 100    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

БОАЖЯ

БХБЯ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв
НЗДТГ   Эх үүсвэрийн тоолууржуулах худаг тоо        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв
НЗДТГ   Усны тоолуур суурилуулах өрх тоо        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Шинээр 10 байршилд ашиглалтад 

оруулах усан сангийн хэмжээ 
м3        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Шинээр ашиглалтад оруулах ус 

хангамжийн шугамын урт
км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Байршилд өргөтгөн шинэчлэх усан 

сангийн хэмжээ 
м3        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Өргөтгөн шинэчлэх ус хангамжийн 

шугамын урт
км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ Доторлох ус хангамжийн шугамын урт км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Ус түгээх барилгыг  төвлөрсөн шугамд 

холбоход татах шугамын урт
км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах ус 

түгээх барилга
тоо        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв

БХБЯ 

БОАЖЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ

НЗДТГ

Ус дахин ашиглах ашиглалт үйлчилгээ 

хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд  

шаардлагатай холбогдох хууль БНбД 

стандартын шинэчлэлт нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 

хувь

%        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ ЭХЯ НЗДТГ

Цэвэршүүлсэн усыг ДЦС-3 4-ийн 

технологийн хэрэгцээнд ашилах төслийн 

усны хэмжээ

м3/хоног                              -  50,000    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.1.7 9.2.18

Үйл ажиллагаа 4.1.7 Ус түгээх барилгыг төвлөрсөн 

шугам сүлжээнд холбож ухаалаг төхөөрөмж 

суурилуулна. 

   

4.1.8
6.3.4

9.3.45

Үйл ажиллагаа 4.1.8 Хаягдал усны бохирдлыг 

бууруулж цэвэрлэгдсэн усыг дахин ашиглах эрх зүйн 

орчин бүрдүүлэн хэрэгжүүлж цэвэр усны нөөцийг 

хэмнэнэ. 

   

4.1.5 4.2.8 4.2.15 9.2.18 9.3.44
Үйл ажиллагаа 4.1.5 Шинээр усан сан шугам сүлжээг 

барьж хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 
   

4.1.6  9.2.18

Үйл ажиллагаа 4.1.6 Одоо байгаа усан сан шугам 

сүлжээг өргөтгөх болон шуудуу ухалгүй шинэчилэн 

шугамын алдагдлыг бууруулж хүртээмжийг 

нэмэгдүүүлнэ.

   

Нийслэлийн 

Захиргааны 
Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.1.4   9.2.18
Үйл ажиллагаа 4.1.4 Усны эх үүсвэрийн худаг болон 

хэрэглэгчийг  бүрэн тоолууржуулна. 
   

Гүний эх үүсвэр шинээр барьж байгуулах м3        4.1.3   3.6.6 9.2.18
Үйл ажиллагаа 4.1.3 Гүний эх үүсвэрийн хайгуул 

судалгааг хийж эх үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн 
   Улсын төсөв НЗДТГ

Нийслэлийн 

Захиргааны 
Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.1.1 9.2.17
Үйл ажиллагаа 4.1.1 Гадаргын усны "Туул усан 

цогцолбор" төслийн зураг төслийг боловсруулж 
   

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 
НЗДТГ

Төвлөрсөн ус хангамжийн эх 

үүсвэрээс хангагдах хэрэглэгчийн 
% 95 98    

Нийслэлийн 

Захиргааны 
Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ20    %

Зорилго 4.Улаанбаатар хотын суурьшлын бүс үйлдвэрлэл 

4.1  
Зорилт 4.1 Усны нөөцийн эх үүсвэрийг хамгаалах  

хуримтлуулах алдагдлыг бууруулах усан сан 
                      -   

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 
НЗДТГ

Төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

хувиар

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖИЛ

0

Индекс

    ЦХХХЯ

3.7.4 тусаагүй
Үйл ажиллагаа 3.7.4 Шуудангийн сүлжээний бэлэн 

байдлыг хангана.
         100,000.0 ЦХХХЯ ЗТЯ Шуудангийн хөгжлийн индекс

Тоо 0 2022 3 3

төслийн 

материал ажлын 

хэсгийн дүгнэлт

жил бүр ЦХХХЯ
192 орноос 57 дугаар 

байранд
2021 55 52

ДШХ-ны гишүүн 

орнуудын жил 

бүрийн 

статистикт 

үндэслэн 

гаргадаг. 192 

гишүүн оронтой

3.7.3 2.4.11
Үйл ажиллагаа 3.7.3 Радио өргөн нэвтрүүлгийн 

дамжуулах сүлжээг тоон технологид шилжүүлнэ.
           45,000.0 ЦХХХЯ Соёлын яам

Тоон технологид шилжүүлсэн станцын 

тоо

Хувь  3.7.2 5.3.4
Үйл ажиллагаа 3.7.2 Өргөн нэвтрүүлгийн 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
         575,000.0 ЦХХХЯ Бусад яамд

Нийгмийн суурь үйлчилгээний хүртээмж: 

Харилцаа холбооны үйлчилгээг хүртдэг 

хүн амын эзлэх хувь

0.81
харилцаа 

холбооны дэд 

            

(НҮБ-ын цахим 

засгийн судалгаа)

жил бүр гардаг 

индекс
НҮБ  0.71

Харилцаа холбооны дэд бүтцийн индекс 

(НҮБ-ын цахим засгийн судалгаа)

Харилцаа 

холбооны дэд 
3.7.1

5.3.4.

5.3.6

Үйл ажиллагаа 3.7.1 Өндөр хурдны өргөн зурвасын 

сүлжээнд Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэр бүрэн 
      1,000,000.0 ЦХХХЯ Бусад яамд



Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БХБЯ 

БОАЖЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ

НЗДТГ
Машин угаалгын газарт эргүүлэн 

ашиглах усны хэмжээ
м3/хоног        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БХБЯ 

БОАЖЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ

НЗДТГ
Барилгын материалын үйлдвэрт эргүүлэн 

ашиглах усны хэмжээ
м3/хоног        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БХБЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ
НЗДТГ

Хүнсний үйлдвэрийн технологийн усны 

хэрэглээнд эргүүлэн ашиглах усны 

хэмжээ

м3/хоног        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БХБЯ 

ХХААХҮЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ

НЗДТГ

Арьс шир ноос ноолуур боловсруулах 

хүнд үйлдвэрүүдэд эргүүлэн ашиглах 

усны хэмжээ

м3/хоног 0      

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Гадаад дотоодын 

хөрөнгө оруулалт

БХБЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ
НЗДТГ

Барилгын ариун цэврийн байгууламжид 

эргүүлэн ашиглах усны хэмжээ
м3/хоног 0      

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ 

БОАЖЯ 

ХСУХАТАҮЗЗ

НЗДТГ
Хотын ногоон байгууламж зам талбай 

услах угаахад ашилах усны хэмжээ
м3/хоног 0      

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2  

Зорилт 4.2 Ариутгах татуургын төвлөрсөн шугам 

сүлжээ цэвэрлэх байгууламж барьж хуучин 

байгууламжуудад техник технологийн шинэчлэлт 

хийж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

                      -   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж  Гадаад 

дотоодын 

хөрөнгө 

оруулалт Орон 

нутгийн төсөв

БХБЯ НЗДТГ

Төвлөрсөн ариутгах татуургын 

сүлжээнд холбогдох хэрэглэгчийн 

хувь

% 55 65    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2.1 9.3.38

Үйл ажиллагаа 4.2.1 Улаанбаатар хотын “Төв 

цэвэрлэх байгууламж”-ийг шинэчлэн барьж 

ашиглалтад оруулна. 

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Ашиглалтад оруулах бүтээн 

байгуулалтын хувь
% 40 100    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   Улсын төсөв БХБЯ НЗДТГ Иж бүрэн боловсруулан батлагдсан ТЭЗҮ тоо 0 1    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   Улсын төсөв БХБЯ НЗДТГ
Иж бүрэн боловсруулан батлагдсан 

ажлын зураг төсөл
тоо 0 1    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ Бүтээн байгуулалтын хэрэгжилтийн хувь % 0 10    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2.3
9.2.22

9.3.39

Үйл ажиллагаа 4.2.3 Лаг хатаах шатаах 

байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулна. 
   Улсын төсөв БХБЯ НЗДТГ Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь % 0 100    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2.4  4.2.10
Үйл ажиллагаа 4.2.4 Морингийн цэвэрлэх 

байгууламжийг өргөтгөж ашиглалтад оруулна.  
   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ өргөтгөх хүчин чадлын хэмжээ м3/хоног 20,000 60,000    

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ Ашиглалтад орох шугамын урт км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
шинээр ... байршилд ашиглалтад оруулах 

цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал
м3/хоног        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ

Одоо байгаа ... байршлын цэвэрлэх 

байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх хүчин 

чадал

м3/хоног        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
одоо байгаа ... шаардлага хангахгүй 

юүлэх станцыг шинэчлэх
тоо        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
.. Байршилд өргөтгөн шинэчлэх насос 

станц 
тоо        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Өргөтгөн шинэчлэх ариутгах татуургын 

шугамын урт
км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

   

Улсын төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

БХБЯ НЗДТГ
Доторлох ариутгах татуургын шугамын 

урт 
км        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2.7 4.2.10

Үйл ажиллагаа 4.2.7 Эмээлт эко аж үйлдвэрийн 

паркийг ашиглалтад орох хүртэл урьдчилан цэвэрлэх 

"Харгиа" байгууламжид технологийн шинэчлэл хийж 

хэвийн ажиллагааг хангана. 

   Улсын төсөв

БХБЯ 

ХХААХҮЯ 

ЭЗХЯ

НЗДТГ Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь %        

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.3  

Зорилт 4.3 Эрчим хүчний ашиглалтын үр ашгийг 

өсгөж дэд бүтцийг өргөжүүлэн технологийн 

шинэчлэл хийж хүн амыг тогтвортой эрчим хүчээр 

хангана.

      1,087,169.0 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж  

Концессын гэрээ

ЭХЯ НЗДТГ
Цахилгаан эрчим хүчний ачаалал 

хэтрэлт
хувь 40 2020 25 0

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.3.14.2.40 4.2.41 9.3.47
Үйл ажиллагаа 4.3.1 Цахилгаан шугам сүлжээг 

шинэчлэн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
         902,997.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв
ЭХЯ НЗДТГ Дэд өртөө дэд станц тоо

1233 дэд өртөө 60 дэд 

станц
2020

1673 дэд 

өртөө 68 дэд 

станц

2223 дэд 

өртөө 76 дэд 

станц

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.2.6  4.2.10

Үйл ажиллагаа 4.2.6 Одоо байгаа ариутгах татуургын 

юүлэх болон өргөх станц шугам сүлжээ цэвэрлэх 

байгууламжийг өргөтгөх болон шуудуу ухалгүй 

шинэчилж хүчин чадлыг нэмэгдүүүлнэ.

4.2.2 9.3.38

Үйл ажиллагаа 4.2.2 Одоо ашиглаж байгаа 

Улаанбаатар хотын “Төв цэвэрлэх байгууламж”-ийг 

шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ.

4.2.5  4.2.10

Үйл ажиллагаа 4.2.5 Шинээр ариутгах татуургын 

төвлөрсөн шугам сүлжээ цэвэрлэх байгууламжийг 

барьж ашиглалтад оруулж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

4.1.8
6.3.4

9.3.45

Үйл ажиллагаа 4.1.8 Хаягдал усны бохирдлыг 

бууруулж цэвэрлэгдсэн усыг дахин ашиглах эрх зүйн 

орчин бүрдүүлэн хэрэгжүүлж цэвэр усны нөөцийг 

хэмнэнэ. 

   



4.3.2 4.2.41
Үйл ажиллагаа 4.3.2 Цахилгаан цэнэг хураагуурын 

станц барина.
         184,172.0 

Гадаадын зээл 

тусламж  

Концессын гэрээ

ЭХЯ НЗДТГ Цэнэг хураагуурын станц тоо 0 2020 1 2

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.4  

Зорилт 4.4 Дулааны эрчим хүчний дотоодын 

хэрэгцээг бүрэн хангах эх үүсвэрийн чадлын 

нөөцийг бии болгоно.

         830,237.8 

Улсын төсөв 

Орон нутгийн 

төсөв Гадаадын 

зээл тусламж

ЭХЯ НЗДТГ
Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

ачаалал хэтрэлт
хувь 18 2020 10 0

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.4.14.2.39 4.2.42 7.3.1 9.3.37
Үйл ажиллагаа 4.4.1 Дулааны станц шинээр барих 

өргөтгөх технологийн шинэчлэл хийнэ.
         430,921.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

ЭХЯ НЗДТГ Дулааны станц тоо 1 2020 5 10

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

         174,488.8 
Шинээр ашиглалтад оруулах дулааны 

магистраль шугамын урт
км 379.5 2020 396.9 414.3

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

         144,828.0 
Өргөтгөн шинэчлэх шаардлагатай 

шугамын урт
км     15.1 30

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

4.4.3 4.2.39
Үйл ажиллагаа 4.4.3 Төрийн өмчийн халаалтын 

зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбоно.
           80,000.0 

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв
ЭХЯ НЗДТГ

Төвлөрсөн дулаанд холбогдох 

шаардлагатай зуух
тоо 557 2020 432 307

Нийслэлийн 

Захиргааны 

статистик мэдээ

Статистик мэдээ Жилд нэг удаа НЗДТГ

    Нийт төсөв     27,329,325.6                          

Улсын төсөв Орон 

нутгийн төсөв 

Гадаадын зээл 

тусламж

ЭХЯ НЗДТГ4.4.2 9.2.18

Үйл ажиллагаа 4.4.2 Дулааны гол магистраль 

шугамын урт дулаан нэвтрүүлэх чадварыг 

нэмэгдүүлнэ.


