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 Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021)-ыг Дархан-Уул 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газар, Шинжлэх ухааны Академийн харъяа Үндэсний хөгжлийн 
хүрээлэнгийн байгуулсан 2008 оны 10 дүгээр сарын 20-ны өдрийн №ДУ/ҮХХ- 
08 тоот гэрээний дагуу Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн дэд захирал, 
доктор, профессор Д.Бямбаа, Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга, Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн, 
доктор, профессор Л.Цэдэндамба, Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн макро 
эдийн засгийн бодлогын секторын ахлах судлаач, доктор Л.Нямцэрэн, 
Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийн багш, доктор П.Гантөмөр, Үндэсний 
хөгжлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан магистр 
Б.Цогтбаатар, Б.Сайнбилэг нарын судлаачдын баг, Дархан-Уул аймгаас 
Улсын Их Хуралд сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Л.Гансүх, Ж.Сүхбаатар, 
Д.Хаянхярваа нарын оролцоотойгоор хамтран боловсруулав. 
 Энэхүү цогц бодлогыг Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн 2009 оны 3 
дугаар сарын 5-ны өдрийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн гарсан 
санал, зөвлөмжийг тусгасны зэрэгцээ Дархан-Уул аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэн батлуулахын өмнө тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
агентлагуудын түвшинд хэлэлцүүлэн санал авч тусгах шаардлагатай гэж 

үзсэний дагуу 2009 оны 4, 9 дүгээр саруудад Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, ИТХ- 
ын удирдлагад танилцуулж санал авсны зэрэгцээ Аймгийн ИТХ-ын Байнгын 
хороодын гишүүд , тухайн салбартай холбоотой хэлтэс, агентлагуудын 
удирдлага, мэргэжилтнүүдийн оролцсон салбар бүрийн хэлэлцүүлэг, 
тодруулгуудыг тусгасан болно. Мөн Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 
хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга Д.Будхүү болон мэргэжилтнүүдийн 
саналыг авав. 
 Мөн Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Гүнчингийн ирүүлсэн санал, 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн 2009-2015 онд тус аймгийг хөгжүүлэх цогц бодлогод 
нийгмийн салбараас оруулах стратеги хөтөлбөр болон Дархан-Уул аймгийн 
хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжлүүлэх нэгдсэн бодлого, түүнчлэн Монгол 
Улсын Засгийн газрын Тэргүүн шадар сайдын алба, GTZ-ийн Бүс нутгийн 
эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулагдсан 

үйлдвэржилтийн судалгаа зэрэгт тусгагдсан санал, зөвлөмжийг тусгав. 
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ОРШИЛ 

 

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилж, манай орны эрдэмтэд, улс 

төрчид, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор боловсруулан УИХ-ын 2008 оны 12 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод 

суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого (2007-2021 он)”-д тулгуурлан 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021 он)-ыг боловсруулав. 

2. “Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021он)”-д “Монгол Улсын 
бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны 
стратеги (2010 он хүртэлх)”, “Монгол Улсын Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 
(2015 он хүртэлх)” болон Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын бусад баримт 
бичгүүдийн үзэл санаа, хэрэгжилтийн явц, үр дүн, залгамж чанар тусгалаа 
олсон болно. 
 
3. “Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2009-2021он)”-д 
 

“Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл, санал”, “Хөдөө аж ахуйн 

тогтвортой өсөлтийг хангах хөтөлбөр /1998-2010 он/”, “Газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг сэргээн хөгжүүлэх хөтөлбөр”, “Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр /2004-2015 он/”, “Эрүүл мэндийн салбарын 

хөгжлийн хөтөлбөр /2009-2012/”, “Боловсрол, соёлын салбарын хөгжлийн 

хөтөлбөр”, “Дархан” үйлдвэрлэл-технологийн паркийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл” болон 2009-2015 онд тус аймгийг хөгжүүлэх цогц бодлогод нийгмийн 

салбараас оруулах стратеги хөтөлбөр болон Дархан-Уул аймгийн хөдөө аж 

ахуйн салбарыг хөгжлүүлэх нэгдсэн бодлого, түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн 

газрын Тэргүүн шадар сайдын алба, GTZ-ийн Бүс нутгийн эдийн засгийн 

хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулагдсан үйлдвэржилтийн 

судалгаа зэрэг аймгийн хэмжээний 30 гаруй хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгүүдэд тусгагдсан тус аймгийн хөгжлийн бодлогын чанартай стратегийн 

зорилтууд нэгтгэн тусгагдсан болно. 

 

4. Дархан-Уул аймгийн урт хугацааны хөгжлийн стратегийн зорилтууд, хүрэх үр 
дүнг 2009-2015 он, 2016-2021 он гэсэн үндсэн хоѐр үе шатаар тусгав. 
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НЭГ. ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

ХӨГЖЛИЙН ДАВУУ БОЛОН СУЛ ТАЛУУД 

1.1. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал 

 Дархан-Уул аймаг нь Дархан, Шарын гол, Орхон, Хонгор гэсэн 4 сумтай, 

24 багтай, 88,2 мянган хүн амтай, 327500 га газар нутагтай. Дархан-Уул 

аймгийн хүн амын 82.1 хувь хотод, 17.9 хувь нь хөдөөд амьдарч байна. Дархан-

Уул аймаг 2008 оны байдлаар манай улсын нийт хүн амын 3,3 хувь, Төвийн 

бүсийн хүн амын 20 хувь буюу нийт 88,2 мянган хүн оршин сууж байна. Тус 

аймаг 25 мянган өрхтэй.  Ажилгүйчүүдийн тоо 2008 оны байдлаар 1159-д хүрч 

2005 оныхоос 37,0 хувиар өсчээ. Ажилгүйдлийн түвшин 3,4 хувь байгаа нь 

улсын дунджаас 0,6 пунктээр өндөр байна. Хүн амын дундаж наслалт Дархан-

Уул аймагт 65 байна. Хүний хөгжлийн индекс тус аймагт 0.704 байна. Үүнээс 

үзэхэд иргэдийн амьдралын түвшин дээшлүүлэх, ядуурал,ажилгүйдлийг 

бууруулах шаардлагатай байна. 

 2007 оны байдлаар Дархан-Уул аймгийн ДНБ оны үнээр 80.1 тэрбум.төг 

байсан бол 2008 онд 103.3 тэрбум.төг болж өмнөх онынхоос 30.0 хувиар өсчээ. 

Дархан-Уул аймаг нь Монгол Улсын ДНБ-ний 1.7 хувийг, Төвийн бүсийн ДНБ-

ний 16.4 хувийг тус тус үйлдвэрлэж байна. 

 Дархан-Уул аймгийн нэг хүнд ногдох ДНБ оны үнээр 2007 онд 914.7 

мян.төг байсан бол 2008 онд 1171.8 мян.төг болж 28.1 хувиар өсчээ. Энэ нь 

улсын дүнгээс 2.0 дахин, Улаанбаатараас 2.4 дахин, Өмнөговь аймгаас 2.0 

дахин, Сэлэнгэ аймгаас 1.6 дахин бага байгаа бол Дорноговь аймгаас 1.7 дахин 

их байна. 

 Дархан-Уул аймаг 2008 оны байдлаар улсын нийт хөдөө аж ахуйн 

салбарын 1.6 хувийг, аж үйлдвэр барилгын салбарын 1.9 хувийг, үйлчилгээний 

салбарын 1.5 хувийг эзлэж байна. 

 Дархан-Уул аймгийн төсвийн орлого 2008 онд 3991.1 сая.төг болж өмнөх 

оныхоос 10.6 хувиар, төсвийн зарлага 4126.3 сая.төг болж өмнөх оныхоос 27.7 

хувиар өсчээ. Тус аймаг нь улсаас татаас авдаггүй аймгуудын нэг болно. 

 Дархан-Уул аймаг Монгол Улсын хэмжээнд томоохонд тооцогдох “Эрэл 

цемент” ХК, “Силикат” ХК, “Эрдэс хөвөн” ХК, “Дархан Нэхий” ХК, “Махкомбинат”, 

“Төмөрлөгийн үйлдвэр” зэрэг олон үйлдвэрүүдтэй, боловсруулах 

үйлдвэрлэлийн салбар нэлээд хөгжсөн бүс нутаг юм. Аж үйлдвэрийн салбарын 
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бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2008 онд 70.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь 2007 онтой 

харьцуулахад 13.2 хувиар өссөн байна. Дархан-Уул аймаг нь барилгын 

материалын үйлдвэрийн бааз суурь болгохоор байгуулагдсан барилгын 

материалын үйлдэрлэлийн түүхий эд болох элс, төрөл бүрийн барилгын 

чулуулга, төмрийн хүдэр, нүүрс, керамзит шаврын ордоор баялаг бүс нутаг юм. 

 Дархан-Уул аймгийн ДНБ-ний 38.5 хувийг үйлчилгээний салбарт 

үйлдвэрлэж байна. Дархан-Уул аймаг нь Монголын газар тариалангийн төв 

бүсэд оршдог. Хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүнд газар тариалан голлодог. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2008 оны байдлаар 100 гаруй аж ахуй 

нэгж, 12 мянга гаруй өрх 37.0 мянган га орчим эргэлтийн талбайд тариалангийн 

үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тус аймаг нь хүн амын мах, махан бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээний 30.0 гаруй, сүү сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 90.0 орчим, 

гурилын 70.0 гаруй хувийг, төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг өөрийн 

үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж байна. 

 Малын тоо 2008 оны эцсийн байдлаар 345,0 мянгад хүрч 102,6 мянган 

төл бойжуулжээ. 

 Дархан-Уул аймаг нь дэд бүтэц сайн хөгжсөн аймаг бөгөөд дулаан, 

цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй. Төмөр зам болон авто 

засмал замаар Улаанбаатар болон бусад томоохон хотууд, ОХУ, БНХАУ-тай 

холбогдсон. Өндөр хурдны шилэн кабель, интернет, утсан ба үүрэн телефоны 

үйлчилгээ бүрэн нэвтэрсэн аймаг юм. 

 Дархан-Уул аймагт орчин үеийн техник технологиор бүрэн тоноглогдсон 

Мобиком, Скайтел, Жи-Мобайл, Юнител компаниудын салбарууд үүрэн 

телефон, интернетийн үйлчилгээ явуулж байна. DBS, LKHA телевизүүдээр 24 

цагийн турш гадаад дотоодын сувгуудын нэвтрүүлгүүдийг үзэх боломжтой. 

Дэд бүтцийн салбар сайн хөгжсөн үйлдвэрлэл, соѐл боловсрол, шинжлэх 

ухааны томоохон төв тул гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах таатай нөхцөл 

бүрдсэн аймаг юм. 
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1.2. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн давуу болон сул талууд 
 

Дархан-Уул аймгийг 2009-2021 онд хөгжүүлэх цогц бодлогод хөгжлийн дор 
дурьдсан давуу болон сул талуудыг тооцон үзэв. Үүнд: 
 
Хөгжлийн давуу талууд: 
 

- Хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин өндөр; 
 

- Их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй, 
 

боловсрол, мэргэжил олгох сургалтын бааз сайтай; 
 

- Туршлагатай ажиллах хүчний нөөцтэй; 
 

- Дэд бүтэц сайн хөгжсөн, тээвэр, цахилгаан дулааны нэгдсэн хангамжтай; 
 

- ОХУ, БНХАУ-ын зах зээлтэй төмөр зам болон автозамаар холбогдсон; 
 

- Нийслэл хот, төвийн бүс болон Сибирийн зах зээлд ойрхон; 
 

- Барилгын материал, нүүрс, төмрийн хүдрийн нөөцтэй, энэ чиглэлийн 
үйлдвэрүүдийг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжтой; 
- Төмөрлөг, цемент, нэхий зэрэг үйлдвэрүүд тогтвортой ажиллаж байгаа; 
 

- Хувийн хэвшлийн хүнсний үйлдвэрүүд олонтой; 
 

- “Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс нутаг”-аар зарлагдсан; 
 

- Газар тариалангийн аж ахуйнууд нь шинжлэх ухааны баазтай ойрхон 
байрлаж, хамтран ажилладаг; 
- Дээд сортын үрийн аж ахуй эрхлэх боломжтой; 
 

- Нарийн ноост хонь үржүүлж сайн чанарын арьс, ноосоор үйлдвэрүүдийг 
хангах боломжтой; 

- Түүх, соёл, байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжтой; 
 

Хөгжлийн сул талууд: 
 

- Дархан хот улсын зэрэглэлтэй хотын статусгүй байгаа; 
 

- Дархан хотын инженерийн байгууламж ихээхэн хуучирсан; 
 

- Дархан хотын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хөгжлийн хурдаас хот байгуулалтын 

хурд хоцорч байгаа; 

- Санхүүжилтийн орон нутгийн боломж хомс, цаашид олон улсын зээл тусламж, 

улсын болон орон нутгийн төсвийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай; 

- Төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэр байгуулах шаардлагатай; 
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- Социализмийн үед баригдсан зарим томоохон үйлдвэрүүд зогсонги байдалд 

орж ажиллах боломжгүй болсон; 

- Усны нөөц багасаж байгаа; 
 

- Агаарын бохирдол, хөрсний эвдрэл нүүрлэж байгаа. 
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ХОЁР.ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛСЫН ХАРАА, 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД 

  

2.1. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн алсын хараа 

 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 2021 он хүртэлх алсын хараа нь хүний 

хөгжилд тулгуурлан нийгэм, эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлж хүн амын 

амьдралын түвшинг тууштай дээшлүүлэн, улмаар дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх 

чадвартай, өндөр технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэл тэргүүлэх 

үүрэг бүхий Төвийн бүсийн хөгжлийн тулгуур аймаг болоход оршино. 

 

 

2.2. Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд 

 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг дараах зургаан тэргүүлэх 

чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ: 

1) Аймагт мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, хүнийг бүх талаар 

хөгжүүлнэ. 

2) Дэлхийн болон дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, хувийн хэвшилд 

тулгуурласан экспортын баримжаатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эрчимтэй 

хөгжүүлж, аймгийн эдийн засгийг олон талтай, мэдлэгт суурилсан болгоно. 

3) Зам тээвэр, эрчим хүч, мэдээлэл холбооны дэд бүтцийг эрчимтэй хөгжүүлж 

хөгжлийн таатай орчин бүрдүүлнэ. 

4) Хот, сумдын төвүүдийг хөгжүүлж хот, хөдөөгийн хөгжлийн түвшний ялгааг 

багасгана. 

5) Хот байгуулалт, барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлж, Дархан 

үйлдвэрлэл-технологийн паркийг түшиглэн дэлхийн жишигт нийцсэн хот, 

тосгодыг бий болгоно. 

6) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон чадавхийг бий болгон 

цөлжилтийг сааруулж, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. 



11 
 

ГУРАВ. ХҮНИЙ ХИЙГЭЭД НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 1 дэх тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 

аймгийн ядуурал, ажилгүйдлийг тууштай бууруулж, иргэдийн амьдралын 

чанарыг тасралтгүй дээшлүүлнэ. Гэр бүлийг хөгжүүлж, хүн ам зүйн оновчтой 

бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Хүн амын боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг эрс сайжруулснаар 2015 он гэхэд мянганы 

хөгжлийн зорилтуудыг бүрэн хэрэгжүүлнэ. 

 

3.1. Ядуурал, ажилгүйдлийг бууруулах бодлого 

 

 Үндэслэл: Дархан-Уул аймгийн ажилгүйчүүдийн тоо 2008 оны байдлаар 

1159-д хүрч 2005 оныхоос 37,0 хувиар өссөн байна. Ажилгүйчүүдийн 18.6 хувь 

нь дээд боловсролтой, 21.4 хувь нь тусгай дунд ба техник мэргэжлийн, 60.0 

хувь нь бүрэн дунд ба түүнээс доош боловсролтой байна. 

Ажилгүйдлийн түвшин 3,4 хувь байгаа нь улсын дунджаас 0,6 пунктээр өндөр 

байна. Үүнээс үзэхэд иргэдийн амьдралын түвшин дээшлүүлэх, ядуурал, 

ажилгүйдлийг бууруулах шаардлагатай байна. 

Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн олон арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч ядуурал дорвитой буурахгүй байна. 

Ажилгүйдлийг дагалдан ядуурал өсөж байна. 

Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалд 469 аж ахуйн нэгж байгууллагын 18843 

ажиллагсад, сайн дурын даатгалд 2126 иргэд, эрүүл мэндийн даатгалд нийт хүн 

амын 88.1 хувь нь тус тус хамрагдаж байна. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын идэвхи, 

санаачлагыг дэмжин бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлснээр ажлын байр, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг тууштай бууруулна. 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн энэхүү цогц бодлоготой нягт уялдуулан “Эдийн 

засгийн өсөлтийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах дунд хугацааны хөтөлбөр” 

боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

 Эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээтэй уялдуулан 

ажлын байрыг тууштай нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг 2,5-аас дээшгүй 

байлгах; 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн “Мэдээллийн нэгдсэн сан” бий болгох; 

 Ахмад настан, тахир дутуу, иргэд, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд зэрэг 

нийгмийн эмзэг бүлгийн тусгайлсан хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

 Ядуу, бага орлоготой малчин өрхийг малжуулах, ядуу өрхөд аж ахуй 

эрхлэхэд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; 
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 Байгаль орчныг хамгаалах, ялангуяа цөлжилттэй тэмцэх, ойн зурвас 

байгуулах, хөрс, бэлчээрийг хамгаалах ажилд хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг 

татан оролцуулах; 

 Ядуурлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа олон улсын 

байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг орон нутагт идэвхижүүлж, 

уялдаа холбоог сайжруулах; 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сан болон бусад хөтөлбөр, төслүүдийн хүрээнд байнгын, 

үнэлгээний хувьд цалин өндөртэй ажлын байрыг бий болгох, 

  

 Стратегийн зорилт 2. Нийгмийн халамж асрамжийн үйлчилгээний 

чанарыг дээшлүүлж, хөрөнгийг оновчтой зарцуулж, иргэдийн нийгмийн 

хамгааллын тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах хүрээг оновчтой тогтоож, үр 

ашгийг дээшлүүлэх; 

 “Тогтвортой амьжиргааг дэмжих” төслийн хүрээнд ядуу, эмзэг бүлгийн 

иргэдэд туслах, банк, санхүүгийн үйлчилгээг сайжруулах; 

Бүтэн өнчин, тэнэмэл, нэн ядуу өрхийн хүүхдүүдийг байрлуулж хооллон, 

сургалт явуулж, халамжийн төв байгуулан ажиллуулах; 

 Ядуу иргэд, орон гэргүй хүмүүс гэр хашаа, орон сууц худалдан авах, 

барих, орон байраа өргөтгөх, засварлах зориулалт бүхий орон сууцны зээлийн 

үйлчилгээг сайжруулах; 

 Оюутны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийн бирж 

байгуулах; 

 Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдийг дэд бүтэц, хот, нийтийн аж ахуйн болон 

нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон байгууламжийн тохижилт, үйлчилгээний 

ажлын хэсгийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тогтолцоонд шилжих; 

 Ахмад настны амралт, сувилалын газар, чийрэгжүүлэлтийн танхимыг 

өргөжүүлж, тэдэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтийг боловсронгуй болгох; 

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг зөвөлгөө өгөх төв байгуулж ажиллуулах; 

  

 Стратегийн зорилт 3. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж, сайн дурын даатгалд малчид, хувиараа бизнес 

эрхлэгчдийг өргөнөөр хамруулж, мэдээллийн технологи нэвтрүүлнэ. 

 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого бүрдүүлэх суурийг нэмэгдүүлэн 

сангуудын чадавхийг сайжруулах; 

 Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд, тэдгээрт орсон нэмэлт өөрчлөлт, 

хуулийн сурталчилгаа, ухуулгыг хэрэглэгчдэд цаг хугацаа алдалгүй хүргэх; 

 Нийгмийн даатгалд хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлж, тэтгэврийн суурь 

тогтолцоонд аймгийн хүн амыг бүрэн хамруулах. 
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Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Ядуурлыг бууруулахад бүхий л хэвшлийн аж 

ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоог сайжруулж ядуурлыг эрс 

бууруулна. 

 Ажилгүйдлийн түвшинг 2.5 хувь, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс 

доогуур орлоготой иргэдийн тоог 2 дахин бууруулах; 

 Ядуурлыг бууруулах, амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөл 

хөтөлбөрийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох, уялдаа холбоог сайжруулах; 

 Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийг жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, хоршоо, 

фермерийн аж ахуй байгуулах, байгаль хамгаалах, байгалийг нөхөн сэргээх 

чиглэлээр бүх талаар дэмжих; 

 “Сумын хөгжлийн сан”-г 50,0 саяас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй 

байгуулснаар ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ард иргэдийн амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх. 

 Стратегийн зорилт 2. Нэн ядуу иргэдийн амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг боловсронгуй болгоно. 

 Бүтэн өнчин, тэнэмэл болон нэн ядуу өрхийн хүүхдийг байрлуулж 

хооллон, сургалт явуулах халамж үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулан, тэдгээрийг амьдралын арга ухаанд сургах; 

 “Нийгмийн халамжийн сан”-гийн үйл ажиллагааны үр өгөөжийг 

дээшлүүлэх; 

 Тахир дутуу иргэдэд үзүүлэх дэмжлэг, үйлчилгээний хүрээ, хүртээмжийг 

тэдний амьдралын чанар, онцлогийг харгалзан нэмэгдүүлэх; 

 Ахмад настанд үзүүлдэг тусламж, хөнгөлөлтийг сайжруулж, өрхийн 

тэтгэмжийн төрлийг нэмэгдүүлэх. 

 

3.2. Хүн ам зүйн бодлого 

 

 Үндэслэл: Дархан-Уул аймагт 2008 оны байдлаар манай улсын нийт хүн 

амын 3,3 хувь, Төвийн бүсийн хүн амын 20 хувь буюу нийт 88,2 мянган хүн 

оршин сууж байгаагийн 88,2 хувь нь хотод амьдарч байна. Тус аймаг 25 мянган 

өрхтэй. Төвийн бүсийн 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлтийн 

хэмжээг тус аймгийн үзүүлэлтүүдтэй харьцуулбал, төвийн бүс нутагт төрөлт 

22.8 байхад тус аймагт 22.2, нас баралт 5.9 байхад тус аймагт 6.2, цэвэр өсөлт 

16.9 байхад тус аймагт 16.0 байна. 

Хүн амын дундаж наслалт улсын хэмжээнд 67.2 байхад Дархан-Уул аймагт 65 

байна. Хүний хөгжлийн индексийн улсын дундаж 0.738 байхад Дархан-Уул 

аймагт 0.704 байна. Цаашид гэр бүлийн гүйцэтгэх үүргийг дээшлүүлэн хүүхэд 

эрүүл аюулгүй орчинд өсөж, сурч боловсрох таатай орчин бүрдүүлэх 

шаардлагатай.  

 Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 
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 Стартегийн зорилт 1. Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийг тууштай 

нэмэгдүүлнэ. 

 “Гэр бүл, хүүхдийн цогц хөгжил” аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэх.  Үүнд: 

 Монгол гэр бүлд эрүүл удмын сантай, үр хүүхэд нь эрүүл төрөх, өсөн бойжих, 

нөхөн үржихүйн нэн таатай орчин бий болгох; 

 Төрөөс гэр бүлд нөхөн үржихүйн нэн таатай орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх; 

 Хүн амын цэвэр өсөлтийг нэмэгдүүлэх хүн ам зүйн бодлогын хүрээнд гэр 

бүлийн хөгжлийг хангах; 

 Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлс, өв уламжлал, ёс, зан заншлыг тэтгэн 

хөгжүүлэх; 

 Ядуурлыг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлснээр өрхийн эдийн засгийн 

чадавхийг дээшлүүлэх; 

 Гэр бүл, хүүхдэд чиглэсэн нийгмийн суурь үйлчилгээний багцыг өргөжүүлэн, 

энэхүү үйлчилгээний хот, хөдөөгийн ялгааг арилгах; 

 Гэр бүлд чиглэсэн боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүргэх тогтолцоог 

боловсронгуй болгох; 

 Хүүхдэд үзүүлэх асрамж, халамжийн байгууллагуудын үйлчилгээг гэр бүлийн 

нөхцөлд ойртуулан дэлхийн жишигт хүргэх; 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдэд үзүүлэх суурь үйлчилгээг гэр бүлийн 

хөгжилтэй уялдуулан тэдний тэгш эрхийг хангах; 

 Бага орлоготой болон нийгмийн эмзэг өрхийн орон сууцны нөхцлийг 

сайжруулахад чиглэсэн бодлого явуулах; 

 Гэр бүл, хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын чадамжийг дээшлүүлэх; 

 Гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийн судалгаа, сургалт, мэдээллийг иж бүрнээр 

явуулах; 

 Өсвөр үе эрүүл чийрэг бие бялдартай иргэн өсч бойжиход гэр бүл, иргэдийн 

оролцоог өргөтгөх; 

 Гэр бүлийн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлэх. 

 Аймаг, сумдын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд хүн амын хүчин зүйлсийг 

оновчтой тусган хэрэгжүүлэх; 

 Залуу гэр бүл, шинээр төрсөн хүүхдийг дэмжих сан байгуулж ажиллуулах; 

 Хүн амын эмзэг бүлгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулан 

хэрэгжүүлэх. 

 

 Стратегийн зорилт 2. Хүнийг бүх талаар хөгжүүлэн, бүсийн хэмжээнд 

хүний хөгжлийн индексийн дундаж үзүүлэлтийг 0.722-аас бууруулахгүй байна. 

Бүс, аймаг, сумдын түвшинд бүх шатны сургалтын материаллаг баазыг 

бэхжүүлэн, сургалтын чанарыг сайжруулах; 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 
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 Аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгаж, салбарын бүтцийг шинэчлэх 

бодлоготой уялдуулан хүн амын орлогыг тасралтгүй дээшлүүлэх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

 Стратегийн зорилт 1. Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийг улсын дундаж 

түвшинд хүргэнэ. 

 Аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг түргэсгэн ажлын байрны хангамжийг 

сайжруулах замаар гадагш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнийг бууруулах; 

 Төрөлтийг дэмжих зорилгоор өрхийн орлогод ногдох албан татварт 

хөнгөлөлт үзүүлэх, өрхийн хүүхдийн тоо, насны ялгааг харгалзан тэтгэлэг олгох 

зэрэг арга хэмжээнд хамрах хүрээг өргөтгөх. 

 

 Стратегийн зорилт 2. Хүнийг хөгжүүлэх боломжийг бүрэн ашиглах 

замаар аймгийн хэмжээнд хүний хөгжлийн индексийн дундаж үзүүлэлтийг 

0.720-аас бууруулахгүй байна. 

 Аймаг, сумдын түвшинд хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх, боловсролын 

түвшинг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах арга хэмжээг 

тууштай үргэлжлүүлэх; 

 Албан ба албан бус боловсролын тогтоцоог боловсронгуй болгож, бүх 

шатны боловсролын хүртээмжийг сайжруулах; 

 Нийт малчдыг зайны сургалтад хамруулах оновчтой арга, хэлбэрийг 

сонгон нэвтрүүлэх; 

 Үйлдвэрлэлийн салбарын бүтэц, өсөлттэй уялдуулж мэргэжилтэй 

ажилтан бэлтгэх тогтолцоог оновчтой болгох. 

 

3.3. Боловсрол, соёлын хөгжлийн бодлого 

 

 Үндэслэл: Дархан-Уул аймагт 2008-2009 оны хичээлийн жилд 

сургуулийн өмнөх боловсролын 17 цэцэрлэгт 3703 хүүхэд цэцэрлэгийн, 

хувилбарт сургалтад 269 хүүхэд тус тус хамрагдаж байна. Сургуулийн өмнөх 

хамран сургалт 62.9 хувьтай байна.  

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-14 насны хүүхдийн хамран сургалт 

98.6 хувьтай байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 5603 хүүхэд бага, суурь, бүрэн 

дунд боловсрол эзэмшиж 99.1 хувь нь стандартын шаардлага хангажээ. 

Аймгийн хэмжээнд албан бус боловсролын 14 гэгээрлийн төв ажиллаж дүйцсэн 

сургалтын хөтөлбөрийн сургалтанд 260 хүүхэд хамрагдан суралцаж байна. 

2007-2008 оны хичээлийн жилд ЕБС-д суралцагсдын тоог 2008-2009 оныхтой 

харьцуулахад 800 хүүхдээр буюу 3.9 хувиар буурчээ. Ерөнхий боловсролын 26 

болон лицей 2 сургуулийн бага ангийн 299 бүлэгт 8848, дунд ангийн 249 бүлэгт 

7653, ахлах ангийн 110 бүлэгт 3312 хүүхэд, нийт 658 бүлэгт 19813 хүүхэд 

суралцаж байгаагийн 10016 нь буюу 50.5 хувь нь эмэгтэй хүүхэд байна. Хагас 

өнчин 2015, бүтэн өнчин 225 хүүхэд суралцаж байгаа бөгөөд 654 хүүхэд дотуур 

байранд амьдарч байна. Нэг багшид ногдох сурагчдын тоо 29.2 байгаа нь 

улсын дундажтай ойролцоо байна. 
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 2007-2008 оны хичээлийн жилд аймгийн дээд сургууль, коллеж, 

мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 9375 оюутан суралцаж байсан 

бол 2008-2009 оны хичээлийн жилд 10013 оюутан суралцаж байгаагаас 3264 

оюутан шинээр элсэж, 2099 оюутан төгсөх ангид суралцаж байна. Өмнөх 

жилтэй харьцуулахад нийт суралцагсдын тоо 638, шинээр элсэгчдийн тоо 255 

хүнээр нэмэгдлээ. Нийт суралцагсдын 56.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаагийн 

дотор дээд сургууль, коллежид суралцагсдын 60.7 хувь, мэргэжлийн сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвүүдэд суралцагсдын 42.6 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. 

 Соѐл урлагийн 6 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 

эдгээр байгууллагад нийт 140 гаруй ажилтан, албан хаагч ажиллаж, соѐл 

урлагын үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэж байна. 

 Боловсрол, соѐлын байгууллагуудын материаллаг баазыг сайжруулах, 

сурах бичиг материалаар хангах, багш болон соѐлын ажилтныг давтан сургах 

ажлыг сайжруулах, удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, 

цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Эрүүл, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан 

орчин бүрдүүлж, бага насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах 

цогц үйл ажиллагаа явуулснаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, 

нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжин сургуульд бэлтгэнэ. 

 Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хүрээг өргөжүүлэхийн 

тулд танхимын сургалтаас гадна сургалтуудыг явуулж хамран сургалтыг 73.0 

хувьд хүргэх; 

 Бага насны хүүхдийн хөгжлийн хэрэгцээг хангахуйц чанартай 

боловсролын үйлчилгээг бий болгох; 

 Сум бүрт сургуулийн өмнөх боловсролыг гэрийн нөхцөлд ойртуулах арга 

хэмжээ авч, хүүхдийн цэцэрлэгийн хамран сургалтыг эрс нэмэгдүүлэх; 

 Малчдын хүүхдийг сургуульд бэлтгэх оновчтой хэлбэр болох явуулын 

багштай нүүдлийн болон гэр цэцэрлэг ажиллуулах; 

 Цэцэрлэгийн тоглоом, наадгай, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хангалтыг 

сайжруулах; 

 Цэцэрлэгүүдийн гал тогооны цахилгаан тоног төхөөрөмжийг иж бүрэн 

шинэчлэн эрүүл ахуйн стандартад нийцүүлэх; 

 Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны төрөл, амт, чанарыг сайжруулж илчлэгийг 

стандартын хэмжээнд байлгах. 

 

 Стратегийн зорилт 2. Дэлхий нийтийн жишигт нийцсэн 12 жилийн 

тогтолцоонд шилжиж, чанартай боловсрол эзэмшсэн, иргэний ардчилсан 

нийгэмд бие даан ажиллах, амьдрах чадвар бүхий цаашид сурч хөгжих, бүтээлч 

тэмүүлэлтэй иргэдийг бэлтгэхэд шаардагдах сургалтын таатай орчин 

бүрдүүлнэ. 
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 Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, ЕБС-ийг 12 

жилийн тогтолцоонд бүрэн шилжүүлж, суралцагчдад боловсролын чанартай 

үйлчилгээг үзүүлэх; 

 “Дархан их сургууль”-ийг байгуулж баклаварын боловсролтой 

мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх; 

 Оюуны багтаамж ихтэй өндөр технологи эзэмшүүлэх зорилгоор 

залуучуудыг өндөр хөгжилтэй орнуудад сургах; 

 Их, дээд сургуультай хоршсон шинжилгээ судалгааны төрөлжсөн 

байгууллага, салбар, мэдээллийн технологийн төвүүд байгуулж ажиллуулахыг 

урамшуулан дэмжих;  

 Шарын гол суманд уул уурхайн нарийн мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх 

төрөлжсөн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг шинээр байгуулах; 

 Сургууль завсардах явдлыг зогсоож, 2010 он гэхэд 6 настай хүүхдийг 

бага боловсролд бүрэн хамруулах; 

 ЕБС-ийн суралцагчдын хүйсийн тэгш бус байдлыг арилгах; 

 Бүх нийтийн монгол хэл, бичгийн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлж, 

бүх шатны сургуульд эх хэлээ төгс эзэмших нөхцлийг бүрдүүлэх; 

 Англи хэлийг бүх нийтийн голлох гадаад хэл болгох; 

 Бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд мэргэжлийн боловсролыг давхар 

эзэмшүүлэх арга хэмжээ авах; 

 Төрийн бус өмчийн сургуулийг сумдын төвд байгуулан ажиллуулахад бүх 

талын дэмжлэг үзүүлэх; 

 Суралцагчдын хэрэгцээнд тулгуурласан амьдрах ухаан, өрхийн орлого 

болон боловсролын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

 Сургууль бүрийг хямд өртөгтэй, найдвартай ажиллагаа бүхий интернет 

номын сантай болгож, хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; 

 Сумдын сургуулиудын дотуур байрны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга 

хэмжээг дэс дараатай хэрэгжүүлэх; 

 Гадаад орны мэргэжлийн төрөлжсөн байгууллагууд, хандивлагчдаас 

боловсролын салбарын материаллаг баазыг бэхжүүлэх чиглэлээр төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг бүх талаар дэмжих; 

 Сургалтанд мэдээллийн технологийг бүрэн нэвтрүүлэн, бүх сургууль 

цэцэрлэгүүдийг интернетэд холбож, мэдээллийн технологийн техник хэрэгслээр 

хангах ажлыг зохион байгуулах; 

 Багш нарыг 40000 айлын орон сууцны хөтөлбөрт хамруулах, орон 

нутгийн төсвөөс багш нарт зориулан орон сууц барихад хөрөнгө хуваарилах, 

хувиараа орон сууц барихыг дэмжин бага хүүтэй, урт хугацааны зээлд 

хамруулах; 

 Зулзагын гол хүүхдийн зусланг “Хүүхэд хөгжлийн төв” болгож, 

материаллаг бааз, орчин нөхцлийг сайжруулах, чадварлаг боловсон хүчнээр 

хангах; 

 Дархан хотын төвд залуучууд чөлөөт цагаа зүй зохистой өнгөрүүлэх 

орчин бий болгох зорилгоор “Залуус хөгжлийн төв”-ийг байгуулах. 



18 
 

 

 Стратегийн зорилт 3. Соѐл урлагийн байгууллагуудад цахим болон 

автоматжуулсан орчин үеийн техник, технологи нэвтрүүлж, мэргэжилтэй 

боловсон хүчнээр бүрэн хангах, түүх соѐлын дурсгалт газруудад аялал 

жуулчлал хөгжүүлэх, соѐлын өвийг судлан сурталчлах, үндэсний уламжлалт 

болон орчин үеийн сонгодог урлагийн бүх төрлөөр хүн амын оюуны болон 

соѐлын хэрэгцээг бүрэн хангана. 

 Соѐл урлагийн байгууллагуудын үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулан, 

чанар, хүртээмжийг сайжруулж, тэдгээрийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэн ажиллах материаллаг орчны стандартыг хангах; 

 Аймгийн соёл урлагийг 2009-2021 он хүртэл хөгжүүлэх мастер 

төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

 Суманд соёлын төв, аймгийн төвд мэргэжлийн урлаг-соёлын хосолсон 

үйлчилгээтэй байгууллагууд ажиллуулах замаар соѐлын үйлчилгээний 

оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх; 

 Угсаатны зүй, үндэстэн ястны соѐлыг хадгалж хамгаалах төвийг аймгийн 

төвд байгуулах; 

 Сумдын номын сан, музей, соѐлын төвүүдийн байрны хангамж, 

материаллаг баазыг бэхжүүлэн үйлчилгээг өргөжүүлж, хүн амд мэдээлэл хүргэх 

төв болгон ажиллуулах; 

 Аймгийн төв номын санг “Номын өргөө” болгон зохион байгуулах; 

 Аймгийн соѐл урлагийн байгууллагуудын менежментийг шинэчлэх; 

 “Залуучууд” театрын материаллаг баазыг өргөтгөх, чадварлаг боловсон 

хүчнээр хангах, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Аймгийн боловсролын тогтолцоо, сургалтын хэв 

шинжийг хөгжсөн орнуудын нийтлэг жишигт хүргэнэ. 

Бүх нийтэд боловсрол эзэмшүүлэх мянганы хөгжлийн зорилтыг бүрэн 

 

хэрэгжүүлэх; 

 Сургууль, цэцэрлэгийг цогцолбор бүтэцтэйгээр ажиллуулж, бага, дунд 

сургуулийн тогтолцоог буй болгосноор мэргэжлийн чиг баримжаатай ахлах 

сургуулиуд байгуулах; 

 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарыг хөрвөх чадвартай 

болгон хөгжүүлэх; 

Сургууль завсардалт болон бичиг үсэг үл мэдэх явдлыг бүрэн арилгах; 

 Багш, боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны ур чадварыг 

хөгжүүлж, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах; 

 Уул уурхай, биотехнологи, мэдээллийн технологийн чиглэлээр авъяастай 

залуучуудыг сонгон шалгаруулж, энэ чиглэлээр хөгжлийн өндөр түвшинд хүрсэн 

орнуудад төрийн зардлаар сургах. 
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 Стратегийн зорилт 2. Соѐл урлагийн байгууллагуудын биеэ даан 

ажиллах оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэн, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг 

дээшлүүлнэ. 

Урлагийн авьяастан, урчууд, уран бүтээлчдийг тодруулж дэмжих; 

 Номын сан, архивын үйлчилгээг хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 

сайжруулах; 

 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах, тохижуулах. 

 

3.4. Эрүүл мэндийн хөгжлийн бодлого 

 

 Үндэслэл: Дархан-Уул аймагт 2008 оны байдлаар нэгдсэн эмнэлэг 1, 

сумын эмнэлэг 3, өрхийн эмнэлэг 5 байгаагийн зэрэгцээ хувийн хэвшлийн 

эмнэлэг, эмийн сангууд аймгийн хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлж байна. 

2008 оны байдлаар их эмч 173, дунд мэргэжилтэн 412 ажиллаж байгаа бөгөөд 

10000 хүн амд 18 их эмч, 46 дунд мэргэжилтэн ногдож байна. Сумын 

эмнэлэгүүд их эмчээр бүрэн хангагджээ. 

 Тус аймагт 0-1 насны нялхасын эндэгдэл 10,7 промиль /улсынх 19,6/, 0-5 

насны хүүхдийн эндэгдэл 15,2 промиль /улсынх 23,6/, эхийн эндэгдэл 56,6 

промиль буюу 1 тохиолдол /улсынх 48,8 промиль/, ор хоног ашиглалт 86,8 хувь, 

дундаж ор хоног 8,4 байна. 0-3 сартай жирэмсний хяналт 85,9 хувь /улсынх 83,5 

хувь/, халдварт өвчин 112,4 промиль /улсынх 118,8 промиль/. Үүнээс гепатит 

31,4 промиль /улсынх 26,3/, сүръеэ 26,6 промиль /улсынх 13,1/ , тэмбүү 19,9 

промиль /улсынх 11,9/, заг хүйтэн 10,2 промиль /улсынх 16,1/, цусан суулга 1,8 

промиль /улсынх 7,0/, салхин цэцэг 3,6 промиль /улсынх 6,6/ тус тус байна. 

 "ДОХ/БЗДХ-ын сайн дурын зөвөлгөө, шинжилгээ өгөх төв", "Уушигны 

эмгэг судлалын диспансер"-ийг нэг цэгийн үйлчилгээний хэлбэрээр зохион 

байгуулж ажилласнаар сүръеэ, БЗДХ өвчлөл буурч, иргэдэд үзүүлэх тусламж 

үйлчилгээний чанар сайжирчээ. 

Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үзүүлж буй үйлчилгээ,эмчилгээ-

оношлогооны чанар, тоног төхөөрмжийн хангамж хүрэлцээ сайжирч байгаа 

хэдий ч санхүүгийн чадавхи хязгаарлагдмал, сум болон өрхийн эмнэлгийн 

үйлчилгээний чанар хүртээмж жигд бус байна. 

Цаашид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амд тэгш хүртээмжтэй, 

чанартай үзүүлэн өвчлөл, эндэгдлийг тууштай бууруулж, орчин үеийн 

дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэн эмчилгээ оношлогооны чанарыг 

сайжруулан, хүн ам урт наслах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах орчин үеийн 

тогтолцоог цогц байдлаар бүрдүүлнэ. 
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 Аймгийн хүн амын өвчлөлийн байдлыг тогтоох судалгаа явуулж, эрүүл 

мэндийн байдлыг хянан тандаж мэдээлэх, ард иргэдийг жилд нэг удаа үнэ 

төлбөргүй үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулах тогтолцоо бүрдүүлэх; 

 Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг нэгдсэн цахим сүлжээнд оруулан 

нэгдсэн мэдээллийн цахим сантай болгож, алсын зайн оношлогоо, эмчилгээг 

өргөжүүлэх; 

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний стандартыг багцын үйлчилгээний дагуу 

тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, чанарыг сайжруулах; 

 Эрүүл аймаг, сум, баг болох санаачлагыг хөхиүлэн дэмжиж, иргэний 

нийгмийн байгууллага, хувь хүн, хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх; 

 Олон улсын хөл хориот өвчнөөс аймгийн хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн 

лаборатори, оношлогоо эмчилгээний явуулын багийн чадамжийг сайжруулах; 

 Анхан шатны тусламж үйлчилгээг боловсронгуй болгож чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 

 Яаралтай тусламж үйлчилгээг багаар ажиллах системд шилжүүлж, 

зориулалтын машин, тоног төхөөрөмжөөр хангах; 

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг чанарын шинэ түвшинд хүргэж боловсронгуй 

болгох; 

 Уламжлалт анагаах ухааны шилдэг аргыг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 

нэвтрүүлэх; 

Нэн ядуу, эмзэг бүлгийн хүмүүс, тахир дутуу иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх; 

 Аймгийн хүн амын дархлаажуулалтыг сайжруулах арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх; 

 Малчдад нүүдлийн өрхийн эмнэлгээр үйлчлэх тогтолцоог бүрдүүлэх; 

Эмийн хэрэглээний чанарын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх замаар эмийн 

зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх; 

Бүх нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 

боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тууштай сайжруулах 

замаар 2015 он гэхэд хүн амын дундаж наслалтыг 68-д хүргэх. 

 

Стратегийн зорилт 2. Эрүүл мэндийн байгууллагын материаллаг бааз, 

боловсон хүчний хангамжийг сайжруулна. 

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх; 

Төвийн бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв байгуулах; 

Анагаах ухааны коллежийг Төвийн бүсийн сургалтын төв болгон 

өргөтгөх; 

Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын нийгмийн баталгааг сайжруулах, 

урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгох; 

Эмч мэргэжилтнүүдийн ёс зүй, харилцаа соёлыг дээшлүүлэх, эмчилгээ 

үйлчилгээний стандартыг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

Өрх, сумын эмнэлгийн болон эхчүүдийн амрах байруудыг засварлан 

тохижуулах, шинээр барих; 
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Өрх, сумын эмнэлгийн оношлогоо, эмчилгээний багаж тоног 

төхөөрөмжийг сайжруулж, нэмэгдүүлэх; 

Шарын гол сумын Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний сувилалыг бүх талаар 

дэмжин өргөтгөж, өндөр настанд үйлчилдэг сувилал болгох; 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

Стратегийн зорилт 1. Эрүүл мэндийн салбарын материаллаг баазыг 

бэхжүүлж, удирдлага, санхүүжилтийн нэгдмэл тогтолцоог хөгжүүлнэ. 

Мэдээллийн технологийн ололт амжилтыг эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлэх;  

Хувийн эмнэлгийн байгууллагуудыг дэмжин хөгжүүлэх; 

Аймгийн төвд биеийн тамирын дээд сургууль, сумдын төвд 

бялдаржуулах төв байгуулан ажиллуулах; 

Аймгийн төвд ахмад настанд зориулсан нөхөн сэргээх, асран сувилах 

газрыг байгуулж ажиллуулах; 

Тахир дутуу иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өргөтгөж 

материаллаг баазыг нь бэхжүүлэх; 

Хүн амыг зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслэлээр жигд, 

хүртээмжтэй тасралтгүй хангах; 

Нэгдсэн эмнэлэг болон сумдын эмнэлгийн байрыг иж бүрэн засварлах, 

шинээр барих. 
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ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 2 дахь, 3 дахь, 4 дэх тэргүүлэх 

чиглэлүүдийн хүрээнд 2009-2015 онд мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн үндэс 

суурийг тавьж, нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 4.5 сая төгрөг буюу 3.8 мянган ам. 

долларт хүргэнэ. 2016-2021 онд нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 9 сая төгрөг буюу 7.6 

мянган ам. долларт хүргэж, мэдлэгт суурилсан, өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн 

засгийг бий болгоно. 

Үндэслэл: 2007 оны байдлаар Дархан-Уул аймгийн ДНБ оны үнээр 80.1 

тэрбум.төг байсан бол 2008 онд 103.3 тэрбум.төг болж өмнөх онынхоос 30.0 

хувиар өсчээ. Дархан-Уул аймаг нь Монгол Улсын ДНБ-ий 1.7 хувийг, Төвийн 

бүсийн ДНБ-ий 16.4 хувийг тус тус үйлдвэрлэж байна. 

Дархан-Уул аймгийн нэг хүнд ногдох ДНБ оны үнээр 2007 онд 914.7 

мян.төг байсан бол 2008 онд 1171.8 мян.төг болж 28.1 хувиар өсчээ. Энэ нь 

улсын дүнгээс 2.0 дахин, Улаанбаатараас 2.4 дахин, Өмнөговь аймгаас 2.0 

дахин, Сэлэнгэ аймгаас 1.6 дахин бага байгаа бол Дорноговь аймгаас 1.7 дахин 

их байна. 

Дархан-Уул аймгийн ДНБ-д салбаруудын эзлэх хувийг авч үзвэл, 2005 

оны байдлаар хөдөө аж ахуй 14.9 хувийг, аж үйлдвэр, барилга 51.7 хувийг, 

үйлчилгээний салбар 33.4 хувийг тус тус эзлэж байсан бол 2008 онд хөдөө аж 

ахуй 17.4, аж үйлдвэр, барилга 44.1, үйлчилгээний салбар 38.5 хувийг тус тус 

эзлэж байна. Тус аймаг 2008 оны байдлаар улсын нийт хөдөө аж ахуйн 

салбарын 1.6 хувийг, аж үйлдвэр барилгын салбарын 1.9 хувийг, үйлчилгээний 

салбарын 1.5 хувийг эзлэж байна. 

Дархан-Уул аймгийн ДНБ-ий салбарын бүтцийг улсын болон Төвийн 

бүс, бусад аймгуудтай харьцуулбал эдийн засгийн салбарын бүтцэд хөдөө аж 

ахуйн салбар бага хувийг эзлэж байна. Тус аймагт аж үйлдвэр, барилгын 

салбар давамгайлж байна. 

Дархан-Уул аймгийн төсвийн орлого 2008 онд 3991.1 сая.төг болж 

өмнөх оныхоос 10.6 хувиар, төсвийн зарлага 4126.3 сая.төг болж өмнөх 

оныхоос 27.7 хувиар өсчээ. Тус аймаг нь улсаас татаас авдаггүй аймгуудын нэг 

юм. 

Цаашид “Дархан” үйлдвэрлэл технологийн паркийг байгуулж ашигт 

малтмал олборлох, боловсруулах, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулж 

эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүнсний ногоо, сүү, цагаан идээ 

боловсруулах, барилгын материалын үйлдвэрлэл, электроникийн 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар аж үйлдвэрийн салбарт өндөр өсөлтийг бий 

болгох, бэлчээрийн мал аж ахуйгаас эрчимжсэн фермерийн аж ахуй, 

усалгаатай газар тариаланг эрчимтэй хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлах 

шаардлагатай. 
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4.1. Макро эдийн засгийн бодлого 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Тус аймгийн эдийн засгийг хөгжлийн эхний үе 

шатанд жилд дунджаар 9.1 хувиар өсгөж, салбарын бүтцийг эрчимтэй 

өөрчилснөөр аймгийн ДНБ-ий 43.3 хувийг аж үйлдвэр барилгын салбарт, 23.7 

хувийг ХАА-н салбарт, 33.0 хувийг үйлчилгээний салбарт тус тус үйлдвэрлэнэ. 

 “Дархан” үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулан ажиллуулах; 

 Үйлдвэрлэл, худалдааны чөлөөт бүс байгуулах; 

 Ашигт малтмалын томоохон ордуудыг түшиглэн уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулан ажиллуулах; 

 Түүхий эдийн арвин нөөцөд тулгуурлан барилгын материалын 

үйлдвэрүүдийг байгуулан ажиллуулах; 

 Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлж, мал аж 

ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг тууштай нэмэгдүүлэх; 

 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн өсөлтөд нөлөө үзүүлэхүйц 

салбар болгох; 

 Зам тээвэр, эрчим хүч, мэдээлэл холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлж 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжих, дотоод, гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүн гарах 

таатай орчин бүрдүүлэх; 

 Аймгийн төсвийн удирдлага, санхүүжилтийг боловсронгуй болгох; 

 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг дэмжих сан байгуулж ажиллуулах; 

 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мэдлэг, орчин үеийн менежмент, мэдээллийн 

технологийг тууштай нэвтрүүлэх; 

 Аймгийн сум бүрт жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих ”Сумын хөгжлийн сан” 

байгуулах. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

 

 Стратегийн зорилт 1. Эдийн засгийн өсөлтийг хоѐрдугаар үе шатанд 

жилд дунджаар 36.6 хувьд хүргэж, аймгийн ДНБ-ий 43.2 хувийг аж үйлдвэр 

барилгын салбарт, 22.9 хувийг ХАА-н салбарт, 34.0 хувийг үйлчилгээний 

салбарт тус тус үйлдвэрлэнэ. 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд орчин үеийн мэдлэг, менежмент, мэдээллийн 

технологийг эрчимтэй нэвтрүүлэх; 

 Өндөр технологид тулгуурласан, экспортын баримжаатай, экологийн 

цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлэх; 

Уул уурхайн салбарт эрдэс баялагийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг 

эрчимтэй хөгжүүлэх; 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, барилгын 

материалыг дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх; 
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Аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлж, аймгийн эдийн засагт 

нөлөөлөхүйц салбарын нэг болгох. 

 

4.2. Эдийн засгийн бодит салбаруудын хөгжлийн бодлого 

4.2.1. Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Дархан-Уул аймаг Монгол Улсын хэмжээнд томоохонд 

тооцогдох “Эрэл цемент” ХК, “Силикат” ХК, “Эрдэс хөвөн” ХК, “Дархан Нэхий” 

ХК, “Мах комбинат”, “Төмөрлөгийн үйлдвэр” зэрэг олон үйлдвэрүүдтэй, 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар нэлээд хөгжсөн бүс нутаг юм. 

 Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2008 онд 

70.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь 2007 онтой харьцуулахад 13.2 хувиар өссөн 

байна. Тус салбарын бүтээгдэхүүний 70 хувь нь төмөрлөгийн үйлдвэрт, 11.1 

хувь нь дулаан цахилгааны үйлдвэрлэлд, 4.6 хувь нь ашигт малтмал 

олборлолтын салбарт үйлдвэрлэгдэж байна. 

 2008 оны аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг салбараар 

нь 2007 онтой харьцуулбал төмөрлөгийн үйлдвэр 9.4 хувиар, дулаан 

цахилгааны үйлдвэрлэл 2.4 хувиар, хүнс, ундаа үйлдвэрлэлт 50.8 хувиар, 

хувцас үйлдвэрлэлт 13.5 хувиар, химийн бүтээгдэхүүн 1.8 дахин, нийтлэх болон 

хэвлэх үйл ажиллагаа 2.5 дахин, барилгын материалын үйлдвэрлэл 39 дахин 

тус тус өсч, нүүрс олборлолт 0.1 хувиар, бусад ашигт малтмал олборлолт 41.8 

хувиар, усан хангамж 0.2 хувиар, мод модон бүтээгдэхүүн 14.8 хувиар буурчээ. 

Нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 12.1 хувийг усан хангамж, дулаан, цахилгааны 

үйлдвэрлэл, 4.6 хувийг уул уурхай, 83.3 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл тус 

тус эзлэж байна. Нэр төрлөөр нь авч үзвэл талх, нарийн боов, сүү сүүн 

бүтээгдэхүүн, хиам, гурил, архи, бэлдэц, цувимал, ажлын хувцас, ном хэвлэл 

үйлдвэрлэл өсөж, дулаан цахилгаан, нүүрс, ундаа, нэхий дээл, өмд, цамц, алт 

олборлолт, тоосго үйлдвэрлэл буурсан байна. 

 Дархан-Уул аймагт ажиллаж байгаа үйлдвэр, аж ахуйг орон 

нутгийн байршлаар авч үзвэл Дархан суманд цемент, төмөр, төмөр хийц, 

химийн үйлдвэр, хаягдал боловсруулах үйлдвэр, шахмал түлш, барилгын 

модон хийц, барилга угсралт, мод модон эдлэл, оѐдол, сүлжмэл эдлэл, хэвлэх 

үйлдвэр, арьс шир, эсгий эдлэл, нарийн ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 

ундаа, жүүс, ус, архи, пиво, ургамлын тос, жимс, ногоо боловсруулах 

үйлдвэрлэл, мах, махан болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, талх, нарийн боов, 

хэрчсэн гурил, тэжээлийн үйлдвэр, гахай, тахиа, шувууны аж ахуй, Орхон 

суманд хүнсний болон нөөшилсөн хүнсний ногоо, зөгийн бал, лав, жилий 

үйлдвэрлэл, эрчимсэн мал аж ахуй, сүү боловсруулах үйлдвэр, Хонгор суманд 

үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, мах, сүү, ноосны эрчимжсэн аж ахуй, Шарын 

гол суманд нүүрс олборлолт, тоосго, талх, нарийн боов, зөгийн бал, лав, 

жилий үйлдвэрлэл, ойн аж ахуй тус тус хөгжиж байна. 

 Харин ойрын ирээдүйд сэргээн засварлах үйлдвэрлэлийн нөөц ба 

зах зээлийн боломжийг авч үзвэл Дархан суманд төмөрлөг, барилгын 

материал, цемент, арьс шир, нэхий боловсруулах болон оѐмол бүтээгдэхүүн 
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үйлдвэрлэл, гурил, хүнс, ургамлын тос, хаягдал боловсруулах үйлдвэр болон 

мах, сүүний эрчимжсэн аж ахуй, Орхон суманд төмс, хүнсний ногоо, зөгий, мах, 

сүүний эрчимжсэн аж ахуй, Хонгор суманд үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, мах, 

сүү, ноосны эрчимжсэн аж ахуй, Шарын гол суманд Шарын голын нүүрсний 

уурхай, зөгийн аж ахуй, тоосго, блокны үйлдвэр зэргийг өргөтгөж үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх боломжтой юм. 

Дархан-Уул аймагт ирээдүйд шинээр байгуулах үйлдвэрүүдийн нөөц, 

зах зээлийн боломжийг авч үзвэл Дархан суманд төмрийн орд ашиглах, жижиг 

төмөр хийцийн үйлдвэр, хуурай сүүний үйлдвэр, сүү цуглуулах цэгүүд, 

хүлэмжийн аж ахуй, тэжээлийн үйлдвэр, сүү, махны эрчимжсэн мал аж ахуй, 

хаягдал боловсруулах үйлдвэр, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах,Орхон 

суманд цэвэр, бохир усны нэгдсэн систем байгуулах, хүнсний ногоо 

боловсруулах үйлдвэр, хүлэмж, хүнсний ногоо, үр, зоорийн аж ахуйнууд болон 

хүнсний ногооны агротехникийн парк байгуулах, шуудайны үйлдвэр, талх, 

нарийн боовны цех байгуулах, Хонгор суманд нефьт боловсруулах үйлдвэр, 

шилмэл сортын үрийн аж ахуй, үтрэм, зоорийн аж ахуй, тэжээлийн жижиг, дунд 

үйлдвэр, усалгаатай тариалан, тэжээлийн ургамал тариалалт, сүү цуглуулах 

хөргөлтийн цэгүүдийг байгуулах, Шарын гол суманд замаскны үйлдвэр, 

керамзит шавар ашиглан тоосго, блок, хавтан үйлдвэрлэх болон сүү 

боловсруулах цех, хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, ойн үржүүлгийг нэмэгдүүлэх 

зэрэг нь Дархан-Уул аймгийн хөгжлийг дунд болон урт хугацаанд түргэсгэх 

боломжтой юм. 

Дархан-Уул аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн борлуулалтын орлого 

2008 оны байдлаар 70.9 тэрбум.төг болсон нь өмнөх оноосоо 24.0 хувиар 

өсчээ. Энэ нь Төвийн бүсийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн борлуулалтын 26.8 

хувь, улсын 2.4 хувийг тус тус эзлэж байна. 

 

4.2.1.1. Боловсруулах аж үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын 

үйлдвэрлэлийг энэ үе шатанд жилд дунджаар 38.5 хувьд хүргэж, аж үйлдвэрийн 

салбарын ДНБ-ий 54.4 хувийг үйлдвэрлэж, экспортын баримжаатай 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавина.  

“Дархан” үйлдвэрлэл технологийн паркийг хөгжүүлэх; 

Аялал жуулчлалыг дагасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бүх чиглэлээр 

хөгжүүлэх; 

“Нэг суурин-нэг бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх; 

Өндөр технологийг тууштай нэвтрүүлж дэлхийн зах зээлийн эрэлтэд 

нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг боловсруулах аж үйлдвэрийн шинэ 

салбаруудыг хөгжүүлэх; 

Экспортын баримжаатай, оюуны багтаамж бүхий, өрсөлдөх чадвартай, 

бага оврын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 
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Сүү, цөцгийн тос, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, 

хүнсний ногооны консервны үйлдвэр байгуулах; 

Оѐмол, нэхмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх; 

Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан өндөр технологи бүхий хүнсний 

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлж, экологийн цэвэр хүнсний 

бүтээгдэхүүнээр дотоод хэрэгцээгээ хангах; 

Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд тавих 

хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож, лабораторийн шинжилгээг хөгжсөн 

орнуудын жишигт хүргэх; 

Экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон импорт 

орлох хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 

Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийг эцсийн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлд чиглүүлж хөгжүүлэх; 

Өөрийн оронд үйлдвэрлэх боломж бүхий хүнс болон өргөн хэрэглээний 

барааны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж импортоос хэт хараат байдлыг багасгах; 

Хар төмөрлөгийн үйлдвэрт цувимал боловсруулан түгээмэл 

зориулалттай хийц хэсэг, мал аж ахуй, газар тариалан, барилга, хөнгөн хүнс, 

эрчим хүчний салбарт өргөн хэрэглэдэг бага оврын машин, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгсэл, тэдгээрийн хийц хэсгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 

Радио, электроникийн техник хэрэгслийн эд ангийн үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх; 

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, шинэ дэвшилтэт техник, технологи 

бүхий “Ямааны ноолуур, тэмээний ноос, хонины нарийн ноос боловсруулах 

цогцолбор”, “Арьс ширний үйлдвэрлэлийн цогцолбор”, “Модны үйлдвэрлэлийн 

цогцолбор”-ыг байгуулж ажиллуулах. 

 

Стратегийн зорилт 2. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлдэг 

төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай болгоно. 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй иргэдийг 

шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах, тэдэнд техник, технологийн сонголт 

хийхэд нь туслах, төсөл боловсруулах, шалгаруулах явцад нь зөвөлгөө өгөх, 

үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий төвүүдийг зохион байгуулж ажиллуулах;

 Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн жижиг, дунд 

үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бизнес инкубатор байгуулж ажиллуулах; 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе 

шатанд жилд дунджаар 10.8 хувиар өсгөж, аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ий 

14.4 хувийг үйлдвэрлэж, экспортын баримжаатай боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлнэ. 
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Экспортын баримжаатай, оюуны шингэц бүхий өрсөлдөх чадвартай, 

бага оврын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 

Химийн үйлдвэрийг хөгжүүлж, нүүрсийг иж бүрэн боловсруулах 

технологийг эзэмшин, төрөл бүрийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 

экспортлох; 

Электроник, бага оврын машины үйлдвэрлэлийн зарим шинэ салбарыг 

хөгжүүлэх; 

Мал, ургамлын гаралтай түүхий эдийг биотехнологи, генийн 

инженерчлэлийн аргаар боловсруулах, хүн, малын өвчин эмгэгийг оношлох 

чадавхи бий болгож, улмаар тэдгээрээс сэргийлэх эм, бэлдмэл үйлдвэрлэж, 

экспортлох. 

 

4.2.1.2. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд үйлдвэрийн 

хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Дархан-Уул аймаг нь барилгын материалын үйлдвэрийн 

бааз суурь болгохоор байгууллагдсан барилгын материалын үйлдэрлэлийн 

түүхий эд болох элс, төрөл бүрийн барилгын чулуулга, төмрийн хүдэр, нүүрс, 

керамзит шаврын ордоор баялаг бүс нутаг юм. Сүүлийн жилүүдэд жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрчимтэй хөгжиж байгаагаас гадна байгалийн баялагтаа 

түшиглэсэн барилгын материалын үйлдвэрлэл дахин сэргэж байна. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд 

үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ийг энэ үе шатанд жилд дунджаар 9.6 хувиар өсгөж, 

аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ий 42.3 хувийг үйлдвэрлэж, энэ салбарт 

экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавина. 

Нефть боловсруулах үйлдвэрийг төрийн оролцоотойгоор байгуулах; 

Төмөртэй, Төмөр толгойн ордуудыг ашиглах; 

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул, зураглалын ажлыг өргөтгөж эхний 

ээлжинд ашиглах боломжтой эрдэс баялгийн ордуудыг тогтоож ашиглаж эхлэх; 

Ашигт малтмалын ордуудыг эргэлтэд оруулахад шаардлагатай дэд 

бүтэц, уурхайн цогцолборыг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх; 

Эрдэс, түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлж, эцсийн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 

Уул уурхайн болон барилгын материалын үйлдвэрүүдийн мэргэжилтэй 

ажилчдыг орон нутагт бэлтгэх. 

 

Стратегийн зорилт 2. Уул уурхайн салбарт байгаль орчныг хамгаалж, 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. 

Уул, уурхайн ашиглалтанд өртсөн талбайн нөхөн сэргээлтийг 

сайжруулах; 

Уурхайн олборлолтын технологид нэгдсэн стандарт мөрдүүлэх; 
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Уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг 

сайжруулах, ашигт малтмалыг далд аргаар олборлох, газрын гүнд 

боловсруулалт хийхийг дэмжин өргөжүүлэх; 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанаас шалтгаалан гадаргын болон газрын доорхи усны экосистем 

доройтох, бэлчээр хомсдох зэрэг сөрөг нөлөөллийг багасгахад анхаарч 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор гол мөрний эх, ай сав, ойн бүс, 

нуур цөөрөм, түүхийн дурсгалт газарт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 

олгохгүй байх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Геологи, уул уурхай, эрдэс баялаг, хүнд 

үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ийг энэ үе шатанд жилд дунджаар 29.4 хувиар 

өсгөж, аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ий 65.5 хувийг үйлдвэрлэж, 

экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

Эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг иж бүрэн ашиглах, хаягдалгүй, байгаль 

орчинд халгүй, өндөр технологийг нэвтрүүлэх; 

Эрдэс, түүхий эдийн олборлолтыг хүчин чадлын хэмжээнд, 

боловсруулалтын түвшинг ахиулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг 

нэмэгдүүлэх; 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн цогцолборыг дагасан жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх; 

Уул уурхайн болон барилгын үйлдвэрлэлийн өндөр мэргэжлийн 

боловсон хүчин бэлтгэх, дээд сургууль байгуулж ажиллуулах. 

 

4.2.2. Үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Дархан-Уул аймгийн ДНБ-ий 38.5 хувийг үйлчилгээний 

салбарт үйлдвэрлэж байна. Сүүлийн жилүүдэд бөөний болон жижиглэн 

худалдаа, гэр ахуйн барааны засварлах үйлчилгээ, тээвэр, агуулахын аж ахуй, 

холбоо, санхүүгийн гүйлгээ хийх үйл ажиллагаа, үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс, 

бизнесийн бусад үйл ажиллгааны салбарт өсөлт гарч байна. 

Зочид буудал, дэн буудлын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд нь 220 

хүн нэг дор хүлээн авах хүчин чадал бүхий ресторан, 50-80 хүний хурлын 

танхим, интернет, бизнес үйлчилгээ үзүүлэх төв, саун массаж, гоо сайхны 

үйлчилгээ, караоке, биллярд, фитнесс заал зэрэг зочдын амралт, чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх чиглэлээр нэмэлт үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд үйлчилгээний салбар өргөжин хөгжиж байгаа хэдий ч 

үйлчилгээний чанар, хүртээмж шаардлагын түвшинд хүрээгүй, үйлчилгээний 

үнэ өндөр хэвээр байна. 

Мөн үйлчилгээний салбарт гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх, ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр ажиллах 

шаардлагатай байна. 
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Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Аймгийн үйлчилгээний салбарын ДНБ-ийг жилд 

дунджаар 40.0 хувиас доошгүй өсгөж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. 

Бөөний болон жижиглэн худалдаа, зочид буудал, зоогийн газрын 

үйлчилгээнд тэргүүний шинэ техник, өндөр технологийг нэвтрүүлэх; 

Худалдааны салбарт интернет худалдаа, төлбөр тооцоог картаар хийх 

хэлбэрийг өргөжүүлэх; 

Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээнд электрон сургалт, 

теле оношлогоо зэрэг дэвшилтэт хэлбэрийг өргөн нэвтрүүлэх; 

Банк санхүү, үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс зэрэг бизнесийн үйлчилгээний 

салбарт цахим үйлчилгээг тууштай нэвтрүүлэх; 

Үйлчилгээний салбарт тэргүүний техник технологи нэвтрүүлэх; 

Үйлчилгээний ажилтнуудыг давтан сургах, мэргэшүүлэх; 

Худалдаа, үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн 

хяналтын байгууллагуудын тавих хяналтыг чанаржуулж, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх; 

Үйлчилгээнд батлагдсан стандарт, норм, нормативыг мөрдүүлэх ажлыг 

сайжруулах; 

Төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын хүнд суртлыг багасган, нэг цэг 

цонхны үйлчилгээг өргөжүүлж боловсронгуй болгох; 

Үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг 

татвар, зээл, хөрөнгө оруулалтын оновчтой бодлогоор дэмжих. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Үйлчилгээний салбарын ДНБ-ийг жилд дунджаар 

15.0 хувиас доошгүй өсгөж, үйлчилгээний чанарыг хөгжсөн орнуудын жишигт 

ойртуулна. 

Үйлчилгээний салбарт өндөр бүтээмжтэй техник, технологи нэвтрүүлэх; 

Цахим үйлчилгээг иргэдийн өдөр тутмын энгийн хэрэгцээ болгох; 

Иргэдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлчилгээний газруудыг хүчин чадал, 

үйлчилгээний нэр төрлөөр нь зохистой байршуулах; 

Үйлчилгээний салбарт дэлхийд тэргүүлэх шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх. 

 

4.2.3. Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Дархан-Уул аймаг нь Монголын газар тариалангийн төв 

бүсэд оршдог. Хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүнд газар тариалан голлодог. 

Газар тариалангийн аж ахуйнууд шинжлэх ухааны баазтай ойрхон байрлаж, 

хамтран ажилладагаараа бусад аймгуудаас давуу талтай. Малын гаралтай 

түүхий эдийг хөрш зэргэлдээ аймгууд болон төвийн бүс, баруун бүсийн 

аймгуудаас хангах боломжтой. 
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Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2008 оны байдлаар 100 гаруй аж ахуйн 

нэгж, 12 мянга гаруй өрх 37.0 мянган га орчим эргэлтийн талбайд тариалангийн 

үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Атрын III аяны жил 4132.6 тн үр тариа, 11166.2 тн 

төмс, 7505.7 тн хүнсний ногоо хураасан байна. Аймгийн эдийн засагт мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэл бага хувийг эзэлдэг хэдий ч нийт малын тоо 2008 оны эцсийн 

байдлаар 345.0 мянгад хүрч 102.6 мянган төл бойжуулсан байна. Одоогийн 

байдлаар тус аймагт 21 үүлдэр, омог, хэвшлийн 28 мянган толгой малыг 

үржлийн сайжруулагчаар ашиглаж байгаа нь нийт малын 18 орчим хувийг эзлэж 

байна.  Одоогоор аймгийн хэмжээнд 12 мал эмнэлэг, үржлийн анхан 

шатны нэгж үйл ажиллагаагаа албан ѐсоор явуулж байгаагаас 2 нэгж нь зөвхөн 

мал эмнэлгийн эмийн сангийн, 10 нэгж нь мал эмнэлэг, үржлийн ажил 

үйлчилгээг эрхлэн явуулж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд боом, цусан халдварт, дуут, галзуу, гахайн цусан 

халдварт зэрэг байгалийн голомтот халдварт өвчнүүд гараагүй бөгөөд паразит 

өвчний гаралт 40.0 гаруй хувиар буурсан байна. Мал эмнэлгийн лабораторийн 

оношлох чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор ХХААЯ-ны дэмжлэгтэйгээр ийлдэс 

судлалын лабораторийг 2007 онд байгуулжээ. 

Дархан-Уул аймаг нь Монгол орны байгалийн бүслүүрээр ойт хээрийн 

бүсэд багтдаг. Судлаачдын олон жилийн судалгаанаас үзэхэд бэлчээрийн 

ургац зун, намар 5.3 цн/га, өвөл, хавар 3.1 цн/га байна. Газрын нэгдмэл сангийн 

тайлангаар бэлчээрийн талбай 188473.9 га, хадлан 9072.5 га байна. 

Нэг хонин толгойд 0.57 га бэлчээр ногдож байгаагаас үзэхэд бэлчээрийн 

өвс, ургамлын хэнзлэлтийг оруулан тооцоход бэлчээрийн даац 2.9 дахин 

хэтэрчээ. Бэлчээрийн даацын хүрэлцээгүйгээс жилд дунджаар 140 гаруй 

өрхийн 40.0 гаруй мянган толгой малыг Сэлэнгэ аймгийн Хушаат, Сайхан, 

Баянгол, Зүүн бүрэн,  Жавхлант сумдын нутагт өвөлжүүлж байна. 

Бэлчээрийн хомсдол хамгийн их байгаа Дархан суманд малтай өрхийн 73.3 

хувь, нийт малын 49.3 хувь нь хот орчимд, тухайлбал, Дархан хотын нутаг 

дэвсгэрт байршиж байна. Сумын хэмжээгээр нэг хонин толгойд 0.02 га бэлчээр 

ногдож байгаа нь уг суманд хот орчмын цөөн тооны мал бүхий эрчимжсэн 

суурин мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх явдал зайлшгүй шаардагдаж 

байна. 

Дархан-Уул аймгийн малын тэжээлийн хангамжийн өнөөгийн байдлыг 

авч үзвэл нийт малд шаардлагатай тэжээлийн хэрэгцээг жилээр тооцсоны 

үндсэн дээр мал бүхий баг, аж ахуйн нэгж, иргэдэд хадлан, тэжээл бэлтгэлийн 

даалгавар өгснөөр 18.0-20.7 мянган тонн тэжээлийн нэгж, үүний дотор 40.0-50.0 

гаруй мянган тонн байгалийн хадлан, 0.8-1.5 мянган тонн хүчит тэжээл, 0.5-2.0 

мянган тонн ногоон тэжээл бэлтгэж тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлж байна. 

Ингэснээр нийт малын 54.0-76.0 хувийг нэмэгдэл тэжээлд оруулах нөхцлийг 

бүрдүүлж, нэг хонин толгойд 45.2-48.2 кг тэжээл ногдох болов. Нэг хонин 

толгойд ногдож буй тэжээлийн хэмжээгээр бүсийн дунджаас 4.0, улсын 

дунджаас 5.5 дахин илүү байна. 

2008 онд Засгийн газраас “Дархан, Сэлэнгийн бүс нутгийн эрчимжсэн 

мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс нутаг” гэж зарласан. Тус аймаг нь хүн 
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амын мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 30.0 гаруй, сүү сүүн 

бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 90.0 орчим, гурилын 70.0 гаруй хувийг, төмс, 

хүнсний ногооны хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж байна. 

Аймгийн төвийн ойролцоох бэлчээрийн даац хэтэрч ургамалжилт хэт 

багасчээ. Малчдын хөдөлмөр зохион байгуулалтын оновчтой хэлбэр болох 

хоршоо, фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа ч түүний 

хэрэгжилтийн явц удаан, малчдын хөрөнгө хүч, хөдөлмөр тархай, аж ахуйг 

удирдах арга барил дутагдалтай хэвээр байна. Мал аж ахуйд үржлийн ажлыг 

гардан хэрэгжүүлэх мэргэжлийн үйлчилгээ дутагдаж, малчид малын чанар 

үржлийн ажлын үр нөлөөг дутуу үнэлэх болсон нь малын үүлдэр угсааг 

сайжруулах, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 

Дархан-Уул аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарт Монгол Улсын Засгийн 

газраас батлан хэрэгжүүлж буй Үндэсний хөтөлбөрүүдийн зорилтыг орон нутагт 

хэрэгжүүлэх зорилгоор болон аймгийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 

онцлогтой холбоотой 1995 оноос хойш нийт 17 хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулан батлуулснаас 10 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дуусаж, 

“Хөдөө аж ахуйн тогтвортой өсөлтийг хангах” хөтөлбөр /1998-2010/, 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр /2004-2015/, 

“Ногоон хувьсгал” 2 дахь шатны хөтөлбөр /2005-2012/, 

 “Сүү” дэд хөтөлбөр/2007-2015/, “Жимс, жимсгэнэ” хөтөлбөр /2007-2012/, 

“Бруцеллёз” дэд хөтөлбөр /2007-2009/, “Атрын 3 дахь аян” тариалангийн 

хөгжлийн дэд” хөтөлбөр /2008-2010/ гэсэн 7 хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 

зохион байгуулж байна. 

Дархан-Уул аймгийн хөдөө аж ахуйг бүсчилэн хөгжүүлэх бодлогыг 

сумдын хөдөө аж ахуйн салбарын тэргүүлэх чиглэлээр авч үзвэл Хонгор 

суманд үр тарианы үйлдвэрлэл, буудай, төмсний сортын үр үйлдвэрлэл, 

усалгаатай үр тарианы үйлдвэрлэл, сүүний болон махны үйлдвэрлэл, ноос- 

махны хонины аж ахуй, гахайн аж ахуй, таримал тэжээлийн үйлдвэрлэл, 

байгалийн халдлан бэлтгэл, Орхон суманд төмс, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэний үйлдвэрлэл, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний суулгац 

үйлдвэрлэл, хамгаалагдсан хөрсний ногоо, жимсний аж ахуй, зоорийн аж ахуй, 

сүүний үхэр, ямаа, махны чиглэлийн хонь, гахай, зөгийн аж ахуй, Шарын гол 

суманд өрхийн тариалан, мах-ноосны хонины аж ахуй, сүү болон махны үхрийн 

аж ахуй, махны чиглэлийн хонины аж ахуй, Дархан суманд өрхийн тариалан, 

зоорь, агуулахын аж ахуй, хот орчмын сүүний үхрийн аж ахуй, гахай, шувууны 

аж ахуй, тэжээлийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэхээр тодорхойлж байна. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): Газар тариалангийн бодлого 

 

Стратегийн зорилт 1. Атаршсан болон ашиглалтгүй талбайг эргэлтэд 

оруулан, газар ашиглалтын түвшинг 98.0 хувьд хүргэх технологийн арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Тариалангийн талбайн тооллогыг явуулж, атаршсан талбайг эргэлтэд 

оруулах аж ахуйн нэгжүүдийг зөв сонгон, тэдгээрт эзэмшүүлэх талбайн хэмжээг 
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Засгийн газраас тогтоосон хэмжээнд байлгах зохион байгуулалтын арга хэмжээ 

авах; 

Эрдэм шинжилгээний байгууллагаас мөрдлөг болгож буй зурваслан 

тариалалт, хучлагатай тариалан, цомхотгосон ба механик элдэншүүлэггүй 

аргаар уриншийн боловсруулалт хийх техник, технологийн нөхцлийг хангахад 

тариалан эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 2. Усалгаатай газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 

бүхий л талаар дэмжиж, орон нутгийн онцлогт илүү зохицсон агро-технологи, 

аж ахуйн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгосноор усалгаатай 

тариалангийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

Усалгаатай тариалангийн шинэ технологийг нэвтрүүлэ н ажиллаж буй 

иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын санаачлагыг дэмжин, усалгааны зориулалттай 

техник, тоног төхөөрөмжийг урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл /лизинг/-ээр 

олгоход дэмжлэг үзүүлэх; 

Голын сав дагуу тариалан эрхлэх боломжтой газар нутгийн хайгуул, судалгаа 

хийж, Хараа, Орхон голоос эх авсан усан сан ба гол суваг байгуулах замаар 

шинээр услалтын системүүдийг байгаль экологийн сөрөг нөлөөлөлгүйгээр 

барих; 

Эдийн засгийн хувьд үр ашигтай хуучин услалтын системүүдийг 

засварлахад шаардагдах хөрөнгийг улсын төсөвт тусгуулан сэргээн ашиглах; 

Цас, борооны усыг хуримтлуулан тариалангийн усалгаанд ашиглах 

зорилгоор сум бүрт хиймэл нуур, хөв, цөөрмийг байгуулан тариалангийн 

талбайн усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 3. Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үрийн 

үйлдвэрлэлийг эрдэм шинжилгээний байгууллага техник, технологи, санхүүгийн 

боломжтой аж ахуйн нэгж, тариалан эрхлэгчдийн бизнесийн сонирхолтой 

хослуулах замаар сайн чанарын үрийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, үрийн бүс 

нутгийн хэрэгцээг бүрэн хангана. 

Техник, технологийн боломжтой, үр үйлдвэрлэх сонирхолтой аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; 

Ганд тэсвэртэй сортуудын үр үржүүлгийг өргөтгөхөд төрөөс хөрөнгийн 

дэмжлэг үзүүлэх, хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Усалгаатай, бордоотой нөхцөлд эрчимтэй ургах үр тариа, тэжээл, 

техникийн ургамлын сортуудыг судалж, сонгон шалгаруулж, тариалах 

технологийн хамт импортлох замаар нэгж талбайгаас авах ургацыг 

нэмэгдүүлэх, шаардагдах хөрөнгийг улсын төсвөөр санхүүжүүлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулах; 

УГТСЭШХ-ийн үйлдвэрлэж буй вирусгүй үрийн төмс, Щвейцарийн 

хөгжлийн агентлагийн "Төмсний салбарыг сэргээн сайжруулах" зэрэг төслийн 

хүрээнд шинэ сортын төмсний үрийг үржүүлж буй иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгуулагыг дэмжиж, урамшуулал олгох; 
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Богино хугацаанд түргэн боловсордог сортын үрийг өргөн хэрэглэж, 

таримлын нэр төрлийг олшруулах; 

УГТСЭШХ-д хүнсний ногооны голлох таримлын үр үйлдвэрлэлийг 

өргөжүүлсэнээр улсын үрийн хэрэгцээний тодорхой хувийг хангах. 

 

Стратегийн зорилт 4. Өрхийн тариаланг өргөжүүлэн, эрчимжүүлэн 

хөгжүүлж, "Ногоон хувьсгал" 2 дахь шатны хөтөлбөрийн зорилтыг бүрэн 

хэрэгжүүлнэ. 

Өрхийн тариаланд ээлжлэн тариалах системийг нэвтрүүлэн хөрс болон 

таримлыг хамгаалах ажлын чанарыг сайжруулах; 

Өрхийн тариалангийн гар ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор бага оврын 

техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийг импортлохын зэрэгцээгээр 

дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжих; 

Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалдаг аж ахуйн нэгж, өрхүүдэд 

боломжтой бүх нөхцлийг ашиглан худаг, гол, цас, борооны усыг хэмнэлттэй 

зарцуулах арга технологийг эзэмшүүлэх; 

Хүнсний ногооны таримлын бүтцийг олшруулан, сайжруулахад 

чиглэгдсэн арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх; 

Сумдын Агропаркуудыг бэхжүүлэн, үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах . 

 

Стратегийн зорилт 5. Хөрсний элэгдэл, чийгийн хангамж, гангийн 

давтамж, хөрсний үржил шимийн бууралт зэрэг хөрс, цаг уурын өнөөгийн 

нөхцөл, байдалд тохирсон дэвшилтэт технологид нийцсэн техникийн 

шинэчлэлийн бодлогыг тууштай баримтална. 

Бага, дунд оврын техник, тоног төхөөрөмжийг импортоор оруулах эрх 

бүхий аж ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжиж, тариалан эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй 

нөхцлөөр нийлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхийн зэрэгцээгээр дотоодод угсарсан 

техник, тоног техөөрөмжийг лизингээр олгоход дэмжлэг үзүүлэх; 

Аймагт "Хөдөө аж ахуйн техникийн засвар, үйлчилгээний төв" -ийг 

байгуулан ажиллуулах; 

Хөдөө аж ахуйн техникийн сэлбэгийн хангамжийг сайжруулан, 

борлуулалтын цэгүүдийг ажиллуулах; 

Үр тарианы үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд өндөр 

хүчин чадлын трактор, комбайн, үр цэвэрлэгээний машин, үрийн агуулах, 

бордоо, ургамал хамгааллын бодис, услалтын системийн тоног төхөөрөмж 

худалдан авахад нь хөнгөлөлт үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

 

Стратегийн зорилт 6. Байгаль орчинд халгүй аргаар ургамал 

хамгаалах болон хөрсний үржил шимийг хамгаалах, сайжруулах үйл 

ажиллагааг өргөтгөнө. 

Эрдэс болон органик, био бордооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өргөжүүлэх 

замаар хөрсний үржил шимийг хамгаалах, сайжруулах ажлын түвшинг 

дээшлүүлэх; 
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Чанар, стандартын шаардлага хангасан ургамал хамгаалах бодисыг 

нийлүүлэхийг төрийн бодлогоор зохион байгуулж, чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх; 

Байгаль орчин, бүтээгдэхүүний чанарт сөрөг нөлөөгүй аргаар 

тариалангийн талбайн хог ургамал, хортонтой тэмцэх ажлыг дэмжих; 

УГТСЭШХ-г түшиглэн ризобактери болон био бордоо үйлдвэрлэх цехийг 

байгуулан, бордооны хэрэгцээг бүрэн хангах; 

УГТСЭШХ-ийн хөрс, агрохимийн лабораторид тариалангийн талбай 

бүрээр хөрсний үржил, шимийг тогтоох шинжилгээг хий лгэж, гарсан 

зөвлөмжийг тариалан эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд мөрдүүлэн ажиллах. 

 

Стратегийн зорилт 7. Хамгаалагдсан хөрсний буюу шилэн, нийлэг 

хальсан хүлэмж, дарлага, туннелийн аж ахуйг дагнан эрхлэх явдлыг дэмжин, 

зоорь агуулахын аж ахуйн технологийн түвшинг сайжруулан хүртээмжийг 

нэмэгдүүлснээр хүнсний ногооны хэрэглээний бүтэц, жилийн тогтвортой 

хангамжид чанарын өөрчлөлт гаргана. 

"Зоорь", "Хүлэмж" зэрэг 2 дахь шатны аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулан, хэрэгжүүлэх; 

Нарны энерги, газрын нөөц, боломж өгөөжийг зохистой ашиглан, 

хучлагатай нөхцөлд далд хөрсний хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 

замаар эрт ургацын шинэ ногоог зах зээлд хүрэлцэх хэмжээгээр тасралтгүй 

нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх; 

Далд хүнсний ногооны болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх аж ахуйн нэгж, 

ялангуяа хоршоо байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр 

хангах; 

Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд шаардлагатай техник, технологи, үр 

материалаар хангах арга хэмжээг төлөвлөн, сумдын агропаркуудын хүлэмж, 

зоорийг бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх; 

Өндөр хүчин чадал бүхий орчин үеийн шаардлагад нийцсэн төмс, 

хүнсний ногооны зориулалтын агуулах ын аж ахуй байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 8. Жимс, жимсгэний аж ахуйг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 

замаар хүн амын хүнсний бүтэц дэхь жимс, жимсгэний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

Жимс ,жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр байгуулах санаачлагыг дэмжих; 

Жимс, жимсгэнэ, чимэглэлийн ургамлын суулгацыг ургуулах үржүүлгийн 

газрыг байгуулах үүсгэл, санаачилгыг дэмжих; 

Бүлэг, хоршоо зохион байгуулж, хамтын цэцэрлэг үүсгэн байгуулах 

хөдөлгөөнийг өрнүүлэх; 

Хувийн орон сууцтай айл, өрхүүдийн жимс, жимсгэний ургамлыг тарьж, 

ургуулах сонирхлыг нэмэгдүүлэн, арга технологид сургаснаар амины орон 

сууцанд амьдардаг айл өрхүүдийн жимс, жимсгэнэ тариалах хөдөлгөөнийг 

дэмжих. 
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Мал аж ахуйн бодлого. 

 

Стратегийн зорилт 1. Бэлчээрийн малын тоо, толгойг бууруулах эрх 

зүй, бодлого, зохицуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр бэлчээрийн мал 

аж ахуйн эрсдлийг бууруулан, сүргийн зохистой бүтцийг хангана. 

Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь эрчимжсэн 

мал аж ахуй, газар тариалангийн бүс нутаг болгох хуулийн төсөлд оновчтой 

санал тусган шийдвэрлүүлэх; 

Бэлчээрийн мал бүхий иргэдийн шилжилт, хөдөлгөөнийг багасгах 

чиглэлээр холбогдох аймгууд, малчид, иргэд, төрийн бус байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах; 

Бэлчээрийн малыг өсгөх зохистой бүтэц, малын тоо толгойн хэмжээг 

тогтоон, аймгийн нутаг дэвсгэрт мөрдүүлэх арга хэмжээг авах. 

Стратегийн зорилт 2. Газар тариалантай зөв хосолсон эрчимжсэн мал 

аж ахуйн зохистой бүтэц бүхий загвар аж ахуйн тоог нэмэгдүүлэн, бүсчлэн 

хөгжүүлнэ. 

Орон нутгийн онцлогт тулгуурлан Дархан суманд хот орчмын сүүний, 

махны үхэр, гахай, шувууны аж ахуй, Хонгор суманд мах- ноосны хонины, 

сүүний болон махны үхрийн, гахай, шувууны, Орхон суманд сүүний үхрийн, 

сүүний ямааны, гахай, шувууны, тэмээний, Шарын гол суманд сүү, махны 

үхрийн, мах-ноосны хонины, гахайн аж ахуйг тус тус хөгжүүлэх чиглэлийг 

тогтоосны үндсэн дээр эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх бүс нутгийг 

тодорхойлон аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах; 

Газар тариалантай зөв хосолсон, эрсдэл багатай эрчимжсэн мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийн оновчтой хэлбэр, малын төрөл, тоо хэмжээний зохистой 

бүтэц бүхий аж ахуй бий болгоход дэмжлэг үзүүлэн, загвар аж ахуйн тоог 

нэмэгдүүлэх; 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг технологийн зохистой хэмжээгээр эрхлэхэд 

иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд шаардагдах эдлэн, бэлчээр, хадлангийн талбайг 

хууль тогтоомжид нийцүүлэн давуу эрхээр эзэмшүүлэн, таримал тэжээл, ногоон 

тэжээл, даршны ургамлыг тариалахад нь дэмжлэг үзүүлэх;  

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд 

шинэ арга, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр эрдэм шинжилгээний 

байгууллагуудад судалгаа, шинжилгээний захиалга өгч, хамтран ажиллах; 

Шинээр барих хашаа, байрны зураг, төсөл, түүнд тавих шаардлагыг 

орон нутгийн байгаль, цаг уурын онцлогт тохируулан боловсруулж, мал чдад 

зөвлөмж болгон хүргүүлэх. 

Стратегийн зорилт 3. Мал аж ахуйд биотехнологийн ололтыг 

нэвтрүүлж, мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх замаар 

малын үржлийн чанарыг сайжруулан, ашиг шимийг дээшлүүлнэ. 

Аймгийн "Малыг үржүүлэх селекцийн төлөвлөлт" -ийг боловсруулан 

мөрдөж ажиллах ба арвин ашиг шимт малыг нутагшуулан хэрэгцээний буюу 

"цус шингээх" эрлийзжүүлэг хийж, ашиг шимээр давуу эрлийз малыг бий болгох 

замаар сүү болон сүү -махны үхэр, мах-ноосны чиглэлийн хонь, ноолуур -махны 



36 
 

чиглэлийн ямаа, мах- өөхний чиглэлийн гахай, өндөг-махны чиглэлийн шувууны 

тоо толгойг өсгөх; 

Аймагт үржлийн мал бойжуулан худалдах зорилго бүхий бааз аж ахуйг 

байгуулснаар хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн зохистой харьцааг хангах; 

Арвин ашиг шимт мал, амьтан, тэдгээрийн үр, хөврөл үрийг авах, иргэд, 

аж ахуйн нэгжийн хооронд үрж лийн материал солилцох, үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулах; 

Мэргэжлийн болон Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран 

малын нөхөн үржих биологийн нөөцийг бүрэн ашиглах, эрчимжүүлэх, ашиг 

шимийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн мал хээлтүүлгийн дэвшилтэт аргуудыг 

нэвтрүүлэх боломжийг судлах, туршин нэвтрүүлэх; 

Малчид, фермерүүдэд орон нутгийн болон бүсийн зах зээлд үйлчилдэг 

цэвэр, эрлийз үүлдрийн үржлийн малын үржүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх . 

 

Стратегийн зорилт 4. Гахай, шувуу болон тэжээвэр амьтдын аж 

ахуйгаас авах үр, өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн хөрөнгө, санхүүгийн болон 

технологийн асуудлыг шийдвэр лэс нээр га ха й, шувууны ма х, өндө г, зөгийн 

балны үйлдвэрлэлтий г нэмэгдүүлэн хүнсний нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 

Гахай, шувуу, зөгийн аж ахуйг эрхлэх чиглэлээр технологийн 

сургалтуудыг зохион байгуулах; 

Тэжээвэр амьтдын аж ахуйг боловсруулах үйлдвэртэй хослон 

хөгжүүлэхэд техник, технологийн дэмжлэг үзүүлэх; 

Мах-өөхний чиглэлийн гахай, өндөг-махны чиглэлийн шувууны үржлийн 

аж ахуй эрхлэгчдэд бүхий л талын дэмжлэг үзүүлэх； 

Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд бэлчээрийг эзэмшүүлэх, бэлчээрт үндсэн 

сайжруулалт хийхэд нь дэмжлэг үзүүлэх. 

 

Хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжлийн үйлчилгээ 

 

Стратегийн зорилт 1. Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлдэг 

хувийн хэвшлийн нэгжүүдийг бэхжүүлэх, үйлчилгээний нэгжийн стандартын 

түвшинг бүрэн хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 

Мал эмнэлгийн төрийн захиалгат ажил, үйлчилгээний хөлсийг хуульд 

заасны дагуу орон нутгийн төсөвт бүрэн тусгаж, үйлчилгээний нэгжүүдэд 

санхүүжүүлэх ажлыг тогтмолжуулах; 

Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 

аттестатчлан, 2 дугаар зэргээс дээш зэрэглэлд бүрэн хамруулах; 

Малын эмч, мал зүйч нарыг үе шаттайгаар сургалтанд хамруулан, 

мэргэжлийг нь дээшлүүлэх; 

Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдээс үзүүлэх үйлчилгээний 

төрлийг олшруулан, малын халдваргүй өвчний эмчилгээ, мэс засал, жижиг 

амьтны эмчилгээ бүхий нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. 
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Стратегийн зорилт 2. Мал эмнэлгийн арга хэмжээнд зориулан төрөөс 

олгож байгаа хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, мал эмнэлэг, үржлийн ажил, 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Мал, амьтдын өвчлөл, хорогдлын түвшин, лабораторийн оношийн 

баталгаажилтыг үндэслэн бүртгэгдсэн өвчинтэй тэмцэх, эрүүлжүүлэх, 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулан, 

хэрэгжүүлэх; 

Мал эмнэлгийн эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо, 

толгой, түүнд шаардагдах эм, бэлдмэлийн төлөвлөгөөг хүрсэн түвшингээс 

бууруулахгүйгээр жил жилийн малын тоо, толгойн өсөлттэй уялдуулан, 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх; 

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн жишиг үнэлгээг 

зах, зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шинэчлэн тогтоож, батлуулан, 

мөрдүүлэх; 

Малын паразит өвчнөөс сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг м алчид 

иргэдэд хариуцуулан, чанарын баталгаат, зөвшөөрөгдсөн эм, бэлдмэлээр 

хангахад төрийн зохицуулалттай арга, механизмыг хэрэглэх; 

Мал бүхий аж ахуйн нэгж, иргэдийг "Малын эрүүл мэндийн дэвтэр" - ийн 

бүртгэлийн системд бүрэн хамруулж, малын шилжилт, хөдөлгөөнийг байнгын 

хяналтанд авах; 

Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс сэргийлэх бэлэн байдлыг 

хангахад чиглэгдсэн асуудлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 3. Гадаад орнуудаас хэрэгжүүлж буй төслүүдийн 

санхүүжилтээр мал эмнэлгийн оношлогоо, шинжилгээний лабораторийн 

чадавхийг бэхжүүлэн, малын өвчнийг орон нутагт оношлох, мал аж ахуйн 

гаралтай бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт хийх боломж бүрдүүлнэ . 

Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Малын эрүүл мэнд, 

мал аж ахуйн зах зээл" төслийн хүрээнд Мал эмнэлгийн нян, ийлдэс, паразит 

судлалын лабораторийг байгуулан, итгэмжлэгдсэн лабораторийн түвшинд 

хүргэх; 

Солонгос улсын "Койка" олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр Мал 

эмнэлгийн ариун цэврийн лабораторийг шинээр байгуулах; 

Мэргэжлийн болон хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, мал, 

амьтны гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд бүрэн 

хамруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 

Малын архаг халдварт өвчнөөс эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх; 

“Бруцеллёз", "Адууны ям" аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 4. Мал үржлийн үйлчилгээ эрхлэх үүсгэл, 

санаачилгыг дэмжин, зохистой хэлбэрээр ажиллуулан, мал үржлийн ажлын 

хамрах хүрээг өргөтгөнө. 

Аймгийн "Малын үржлийн ажлын чанарыг сайжруулах" дэд хөтөлбөрийг 

боловсруулан, хэрэгжүүлэх; 



38 
 

Мал аж ахуйн үржлийн албаны болон шилмэл сүрэг, гойд ашиг шимт 

малын үржлийн ажилтай холбогдсон зардлыг зохих хууль тогтоомжий н дагуу 

орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх; 

Аймагт "Малын үржил, биотехнологийн лаборатори" байгуулах; 

Цэвэр, эрлийз үүлдрийн болон үржлийн шилмэл хэсгийн малыг үржлийн 

бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх; 

Орон нутгийн болон гадаадын төслийн байгууллагуудын 

дэмжлэгтэйгээр нийт бод мал, үржлийн малыг ээмэгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах; 

Сум бүрт зохиомол хээлтүүлгийн цэгийг байгуулан бод, бог малын 

хээлтүүлгийн ажлыг эрчимжүүлэх; 

Махны хонь, сүүний ямаа, мах, сүүний чиглэлийн үхэрт үр хөврөл 

шилжүүлэн суулгах биотехнологийн аргыг мэргэжлийн байгууллагуудтай 

хамтран туршин хэрэгжүүлэх. 

 

 

Хөдөө аж ахуйн салбарын чадавхи. 

 

Стратегийн зорилт 1. Аймгийн бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг 

хийж, даацыг зөв тодорхойлсоны үндсэн дээр бэлчээрийн мэдлэгт суурилсан 

менежментийг хэрэгжүүлнэ. 

Сум бүрт "Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө"-г боловсруулан, ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдээр батлуулан, хэрэгжүүлэх; 

Бэлчээр, хадлангийн талбайг эзэмших, ашиглах эрхийг бүртгэлжүүлж, 

бэлчээр ашиглаж ирсэн бүс нутгийн онцлог, цаашдын шаардлагыг харгалзан 

малчдын бүлэг, хоршоонд 15-60 жилээр ашиглуулах гэрээ байгуулах; 

Бэлчээрийн талаар гарсан хууль, тогтоомж, эрх зүйн холбогдолтой 

баримт бичгийг малчид, иргэдэд сурталчилах; 

Бэлчээрийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, бэлчээрийн мал аж ахуйн 

технологийн мэдлэг эзэмшүүлэх чиглэлээр сум, багийн хариуцах 

мэргэжилтнүүд, удирдах ажилтнууд, малчид, мал бүхий иргэдийг оролцуулсан 

сургалт, семинар зохион байгуулах; 

Малчдын нутаг, бэлчээрийн эзэмшил, ашиглалт, 4 улирлын бэлчээр, 

тэдгээрийн ургац, бүтээмж, отор, нүүдэл хийх хугацаа, тоо, цаг агаарын байдал, 

худаг, усны нөө цийн мэдээллийн сан байгуулах . 

 

Стратегийн зорилт 2. Бэлчээрийг хамгаалах, сайжруулах, нөхөн 

сэргээх ажлыг төрийн болон мэргэжлийн байгууллага, олон улсын төслийн 

байгууллагууд, малчид, иргэдийн хамтын хүчээр зохион байгуулах арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлнэ. 

Даац хэтэрсэн газарт илүү төлбөр тогтоох замаар бэлчээрийн даацыг 

зохицуулах; 
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Бэлчээрийн хуваарийг баримтлан талхлагдсан бэлчээрийг тодорхой 

хугацаагаар малын хөлөөс чөлөөлөх, өвөл, хаврын бэлчээрийг сэлгэн ашиглах 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

Малчдын нийгмийн болон бэлчээрийн усан хангамжийн асуудлыг 

шийдвэрлэснээр алслагдсан зэлүүд бэлчээрийг ашиглах санаачилгыг дэмжих; 

Мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран 

ажиллах замаар бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх; 

Аймгийн нутагт бага ургацтай, жижиг үетэн -агьт бэлчээрт үндсэн 

сайжруулалт хийснээр ургацыг 2-4 дахин нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг сэргээж, 

тэжээлийн ургамал тариалах, харьцангуй чийглэг буюу усалгаатай болгох 

боломжтой нутагт үетэн, буурцагтны үрийг шууд тариалах; 

Атаршсан газрыг эзэмших, орон нутагт тохиромжтой олон наст үет 

ургамлыг зурваслан тариалах замаар байгалийн үрийн нөөц үүсгэн атаржсан 

тариалангийн талбайг сэргээн, бэлчээрт шилжүүлэх . 

 

Стратегийн зорилт 3. Алслагдсан бэлчээрийг усжуулах замаар 

бэлчээрийн даацын тэнцвэрт байдлыг хангана. 

Малчид, иргэдийн бэлчээртээ худаг гарган ашиглах үүсгэл, санаачилгыг 

дэмжих; 

Бэлчээр усжуулах ажилд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах; 

Аймгийн бэлчээр усжуулалтын төлөвлөлтийг үндэслэн улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар шинээр гаргах худаг, уст цэгийн тоог нэмэгдүүлэх; 

Бэлчээрийн даац сайтай нутгуудад уст цэг ийн хайгуул хийлгүүлж, 

усжуулах; 

Худаг, уст цэгийг малчдын бүлэгт удаан хугацаагаар эзэмшүүлэх 

замаар ашиглалтыг сайжруулах. 

 

Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл, хангамж. 

 

Стратегийн зорилт 1. Малын тэжээл бэлтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, 

тэжээллэгийн технологийг мөрдүүлэх, тэжээлд хамруулах малын тоог өсгөх 

замаар хагас суурин ба суурин хэв шинжийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 

технологийн үндсэн нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Тэжээлийн бүтцэд чанарын өөрчлөлт гаргаж, хүчит бол он биологийн 

гаралтай тэжээлийг нэмэгдүүлэх; 

Иргэд, аж ахуйн нэгжээс гарч буй хашаажсан болон таримал бэлчээр 

бий болгох, тэжээлийн ургамал тариалах, бэлчээрийг нөхөн сэргээх бүхий л 

санаачилгыг дэмжих; 

Тэжээлийн ургамлын үр импортоор оруулж ирэх, үр үйлдвэрлэх талаар 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 

Усалгаатай тариаланг түшиглэн тэжээлийн ургамал тариалах явдлыг 

дэмжих; 

Тариалангийн сэлгээнд таримал тэжээлийн эзлэх хувийн жинг 

нэмэгдүүлэх. 
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Стратегийн зорилт 2. Малын тэжээлийн бүтцэд чанарын өөрчлөлт 

гарган, хүчит болон биологийн гаралтай тэжээлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

тэжээлийн үйлдвэр байгуулна. 

Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран тэжээл бэлтгэх шинэ 

техник, технологи нэвтрүүлэх; 

Тэжээлийн үйлдвэр байгуулан ажиллуулах санаачилгыг дэмжин, малын 

болон гахай, шувууны олон найрлагат тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх . 

 

Стратегийн зорилт 3. Малын тэжээлийн баазыг өргөтгөн, сум бүрт 

аюулаас хамгаалах тэжээлийн нөөцийн фондыг бий болгож, мал аж ахуйн 

гамшгаас хамгаалах чадавхийг дээшлүүлнэ. 

Аймгийн хадлангийн нөөц газрыг тогтоон, хамгаалалтад авч, 

сайжруулалт хийх ажилд хөрөнгө оруулалт хийх; 

Мал бүхий сум, баг, малчин бүр нийт малыг 5-аас доо шгүй хоног тэжээх 

тэжээлийн нөөц бий болгох бодлого, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах. 

  

Хөдөө аж ахуйн хүний нөөц, нэвтрүүлэлтийн үйлчилгээ. 

 

Стратегийн зорилт 1. "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны 

ололтыг нэвтрүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр" -ийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэн, 

аймаг, сумдын ХАА-н Нэвтрүүлэх төвүүдийг бэхжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдтэй 

өргөн хүрээнд хамтран ажиллах замаар нэвтрүүлэлтийн үйл ажиллагааг 

өргөжүүлнэ. 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зах зээлийн эдийн засгийн 

харилцааны нөхцөлд үйлдвэрлэлээ үр ашигтай эрхлэх арга ухаанд сургах, 

шинжлэх ухааны ололт, шинэлэг техник, технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, 

сурталчлах, мэдлэг түгээх арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох шаталсан 

сургалтуудыг зохион байгуулах; 

ХАА-н Нэвтрүүлэх төвүүдийн боловсон хүчнийг гадаад, дотоодын 

сургалтад хамруулах замаар чадавхийг нь бэхжүүлэх; 

Нэвтрүүлэх төвүүдийн орон тооны бус зөвлөхүүдтэй гэрээгээр хамтран 

ажиллаж, нэвтрүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх; 

Богино хугацааны албан бус сургалтаар олгох мэдлэг, мэдээллийн 

сургалт зохиох зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгах; 

ХАА-н үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх үйлчилгээний 

цар хүрээ, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор тухайн салбарын 

чиглэлээр орон нутагт ажиллаж буй Төрийн бус байгууллагуудтай гэрээгээр 

хамтран ажиллах. 

 

Стратегийн зорилт 2. Эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагатай 

хамтран ажиллах замаар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт арга, 

технологийг нэвтрүүлж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ажиллагсдын мэргэжил, 

мэдлэгийг дээшлүүлнэ. 
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Эрдэм шинжилгээний байгууллагад судалгаа, шинжилгээний захиалга 

өгч, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах; 

Хөдөө аж ахуйн их сургуульд хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэй ажилчин 

бэлтгэх сургалтыг шинээр бий болгон фермерийн ажилтан, механикжуулагчид, 

ногоочид, зоорь, хүлэмжийн аж ахуйн ажилтан, гахай, шувуу, зөгий 

үржүүлэгчдийг сургах, бэлтгэх; 

Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтад үе 

шаттайгаар хамруулах. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Биотехнологийг тууштай нэвтрүүлж, малын 

үүлдэрлэг чанарыг сайжруулж, тарималын ургацыг нэмэгдүүлэн ХАА-н 

үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлснээр энэ үе шатанд ХАА-н салбарын үйлдвэрлэлийг 

жилд дунджаар 6.4 хувиар өсгөнө. 

Биотехнологи ашиглаж, малын эм, ариутгал, халдваргүйжүүлэгч 

бэлдмэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн мал сүргийг эрүүлжүүлэх; 

Усалгаатай газар тариалангийн орчин үеийн технологийг өргөн 

нэвтрүүлж, 1 га-аас авах ургацыг нэмэгдүүлэх; 

Хөдөө аж ахуйг харилцан бие биенээ тэтгэсэн бүтэц бүхий хөдөө аж 

ахуй, үйлдвэрийн цогцолбор болгон хөгжүүлэх; 

Малчдын түлш, эрчим хүчний хангамжийг сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлэх. 

4.2.4. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Тус аймгийг түүх, соѐлын аялал жуулчлал давамгайлсан бүс 

болоход Бүтээл, Бүрэнгийн нуруу, зүүн талдаа Хэнтийн нуруу хүртэлх Монгол 

орны ойт хээр, Хэнтийн их тайга, Сэлэнгэ мөрөн, Хараа, Орхон гол зэргийн 

ашиглан байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой. 

Дархан хот болон сүм хийд, түүх археологийн олдвор ихтэй, Ардын 

Хувьсгалын өлгий нутагт Сэлэнгэ аймаг оршдог, мөн Дархан-Уул аймгаар Ази, 

Европыг холбосон олон улсын төмөр зам болон авто замын тэнхлэг дайран 

өнгөрдөг зэрэг нь түүх, соѐлын аялал жуулчлалын томоохон нөөцийг бүрдүүлж 

байна. 

Дархан-Уул аймаг нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар сүүлийн 

жилүүдэд ихээхэн ажил өрнүүлж байна. Өнөөгийн байдлаар тус аймгийн аялал 

жуулчлалын салбарын нийт үйлдвэрлэл 2.2 тэрбумд төгрөгт хүрчээ. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Аялал жуулчлалын салбарын жилийн дундаж 

өсөлтийг 13.9 хувьд, үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэлд аялал жуулчлалын 

салбарын эзлэх хувийн жинг 63.6 хувьд хүргэж аймгийн эдийн засагт 

нөлөөлөхүйц салбарын нэг болгоно. 
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Төвийн бүсийн бусад аймгийн аялал жуулчлалын маршруттай аймгийн 

маршрутыг холбон Хамтын аялал жуулчлал (Community based tourism)-ыг 

тууштай хөгжүүлэх; 

Аялал жуулчлалын цогцолбор, бааз байгуулах төслүүдийг боловсруулж, 

хөрөнгө оруулагчдыг татах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байгуулах; 

Аялал жуулчлал хөгжүүлэх бүсүүдэд дотоод гадаадын жуулчид, анчдыг 

хүлээн авах, олон улсын зэрэглэлийн зочид буудал, жуулчдын бааз, түр 

буудаллах нэгдсэн сүлжээ байгуулах. 

 

Стратегийн зорилт 2. Аялал жуулчлалын материаллаг баазыг 

бэхжүүлэн, менежментийг боловсронгуй болгоно. 

Одоо ажиллаж байгаа жуулчдын бааз, амралт, сувиллалын газруудыг 

тохижуулж, музейн үзмэрүүдийг баяжуулах; 

Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулах; 

Аймагт аялал жуулчлалын анхан шатны менежмент болон гадаад 

хэлний сургалтууд зохион явуулах; 

Аялал жуулчлалын маршрутын авто замыг сайжруулах зорилтыг дэд 

бүтцийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх; 

Аялал жуулчлалын маршрутын дагуух түүх соёлын үнэт зүйлсийг 

сэргээн засварлах ажлыг идэвхижүүлэх; 

Жуулчдын бааз, амралт сувилалын газрууд, аймаг орон нутгийн 

удирдлагатай нягт хамтран ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх; 

Түүх, соѐлын аялал жуулчлалыг Сэлэнгэ-Дархан-Уул-Алтан булаг гэсэн 

гурвалсан маршрутаар хөгжүүлэх. 

 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016 – 2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг 

эрчимжүүлж, үйлчилгээний чанарыг олон улсын жишигт хүргэн жилийн дундаж 

өсөлтийг 7.4 хувь, үйлчилгээний салбарт аялал жуулчлалын салбарын 

эзлэх хувийн жинг 68.1 хувьд хүргэнэ.  

Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүдийн дагуу жуулчлалын 

цогцолбор, бааз, үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх; 

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний стандартыг боловсронгуй болгож, 

хяналтыг дээшлүүлэх; 

Салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, 

ажилтнуудын боловсрол, сургалтын түвшинг олон улсын жишигт хүргэх. 

 

4.3. Дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого 

 

Үндэслэл: Дархан-Уул аймаг нь дэд бүтэц сайн хөгжсөн аймаг бөгөөд 

дулаан, цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэртэй. Төмөр зам болон 

авто засмал замаар Улаанбаатар болон бусад томоохон хотууд, ОХУ, БНХАУ- 
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тай холбогдсон. Өндөр хурдны шилэн кабель, интернет, утсан ба үүрэн 

телефоны үйлчилгээ бүрэн нэвтэрсэн аймаг юм. 

Дархан хот нь Улаанбаатар хоттой 236 км, Эрдэнэт хоттой 180.6 км авто 

замаар, Улаанбаатар хоттой 246 км, Эрдэнэт хоттой 180 км төмөр замаар тус 

тус холбогдсон. 

Дархан-Уул аймгийн бүх сумдууд олон улсын төмөр замын сүлжээнд 

холбогдсон бөгөөд Дархан болон Хонгор сумдыг Улаанбаатар- Алтанбулагийг 

холбосон олон улсын авто замын сүлжээ дайран өнгөрдөг. Орхон сум нь 

сайжруулсан шороон замаар төв замтай холбогдсоны зэрэгцээ Шарын гол 

сумыг аймгийн төвтэй сайжруулсан шороон замаар холбох ажил олон улсын 

байгууллагын санхүүжилтээр хийгдэж эхэлжээ. Цаашид Дархан хот дундуур 

гарсан олон улсын авто замыг хотыг тойруулж гаргах ажлыг төлөвлөн 

шийдвэрлэх шаардлагатай. 

Тус аймгийн нийт сумд Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон 

бөгөөд төвлөрсөн ус, дулааны хангамжтай. Дулааны хувьд 20 ата уур, усан 

хангамжийн дулааны эх үүсвэртэй. Усан хангамж, ариутгах татуургын 

байгууламжтай. 

Дарханы эрчим хүчний хэрэгцээг хотын ДЦС ба дутагдаж байгаа эрчим 

хүчийг Улаанбаатар болон ОХУ-ын Дорнод Сибирийн эрчим хүчийг холбосон 

дэд станцаас хангадаг. Цахилгаан хэрэглээний 5.0 хувийг айл өрх, 70.0 хувийг 

үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, 15.0 хувийг үйлчилгээний газрууд эзэлж байна. 

Дарханд 1,4 мянган үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, ахуйн 17,9 мянган 

хэрэглэгч, төсвийн байгууллагын 292,0 мянган хэрэглэгч жилд 100,0 гаруй сая 

квт цаг цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж байна. 

Дархан-Уул аймагт орчин үеийн техник технологиор бүрэн тоноглогдсон 

Мобиком, Скайтел, Жи-Мобайл, Юнител компаниудын салбарууд үүрэн 

телефон, интернетийн үйлчилгээ явуулж байна. DBS, LKHA телевизуудээр 24 

цагийн турш гадаад дотоодын сувгуудын нэвтрүүлгүүдийг үзэх боломжтой. 

Дэд бүтцийн салбар сайн хөгжсөн үйлдвэрлэл, соѐл боловсрол, 

шинжлэх ухааны томоохон төв тул гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах таатай 

нөхцөл бүрдсэн аймаг юм. 

 

4.3.1. Зам, тээврийн хөгжийн бодлого 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Аймгийн авто замын сүлжээг сайжруулж 

шаардлагатай хэсгийг хатуу хучилттай болгоно. 

Автозамын салбарыг хөгжүүлэхэд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөс 

гадна гадаадын хөрөнгө оруулагчид, хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө 

оруулалтыг бүх талаар урамшуулан дэмжих; 

Аймгийн авто замын нэгдсэн сүлжээний зураглалыг шинэчлэн 

боловсруулж мөрдүүлэх; 
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Зам, гүүрийн барилгын орон нутгийн өмчит компани байгуулж, техник 

хэрэгслийн хангамжийг урт хугацааны бага хүүтэй зээл (лизинг)-д хамруулах, 

дэмжлэг үзүүлэх; 

Дархан хот доторхи хатуу хучилттай замыг шинэчлэн сайжруулах; 

Ширээ нуур, Мангирт, Хабитатын чиглэлийн авто замыг сайжруулж 

хатуу хучилттай болгох; 

Аймгийн тээвэр үйлчилгээний төвийг шинээр барих; 

Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээг төрөл, хүчин чадал, 

үйл ажиллагааг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

Дархан хот дундуур гарсан олон улсын авто замыг хотыг тойруулж 

гаргах ажлыг төлөвлөн шийдвэрлэх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Авто замын сүлжээг өргөтгөн, агаарын дамжин 

өнгөрүүлэх тээврийг хөгжүүлнэ. 

Сумдын төвүүдтэй хатуу хучилттай замаар холбогдох ажлыг дуусгах; 

Олон улсын ачаа дамжин тээвэрлэх тээврийн онгоц хүлээн авах 

нөхцөлийг судлан хэрэгжүүлэх. 

 

4.3.2. Эрчим хүчний салбарын хөгжлийн бодлого 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийг энэ үе 

шатанд жилд дунджаар 5.2 хувиар өсгөж, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх 

чадвартай эрчим хүчний салбарыг бий болгоно. 

Дархан хотын дулааны хоѐрдогч эх үүсвэрийг барих; 

 

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тооцоолсоны үндсэн дээр эрчим хүчний 

салбарын шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлж сумдын 

халаалтын тогоонуудад шинэ дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлж, 

техникийн шинэчлэл хийх; 

Эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх шаардлагатай төслүүдийг хувийн 

хөрөнгө оруулалтыг татах замаар шийдвэрлэх; 

Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах, нэмэлт цахилгаан 

дамжуулах шугам татах; 

Орхон сумыг эрчим хүчний нэгдсэн системтэй болгох; 

Аймаг, сумдын нэвтрүүлэх чадвар нь хүрэлцэхгүй байгаа, хуучирсан 

дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх; 

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээний Дархан аймаг дахь дэд 

станцуудын суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай техник 

тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх асуудлыг холбогдох газарт нь тавьж 

шийдвэрлүүлэх. 
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Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Эрчим хүчний менежментийг боловсронгуй 

болгож, байгаль орчинд халгүй тэргүүний техник технологи нэвтрүүлж, 

үйлдвэрлэл, хэрэглээний үр ашгийг дээшлүүлнэ. 

Хөдөөгийн малчин айл өрхийн 90 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэрээр хангах ажлыг дэс дараатай хэрэгжүүлэх; 

Барилга байгууламжид өргөнөөр ашиглагдаж байгаа нарны илчээр ус, 

агаар халаах арга, технологи, тоног төхөөрөмжийг хэрэглээний халуун ус болон 

бусад зориулалтаар өргөн ашиглах; 

Нүүрснээс утаагүй түлш үйлдвэрлэх бага оврын үйлдвэрүүд байгуулах. 

 

4.3.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн бодлого 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009 – 2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтэц, 

сүлжээг шинэчлэх замаар “Дархан мэдээлэл технологийн парк”-ийг байгуулна.  

 “Цахим Монгол”, “Цахим Дархан” /е-darkhan/ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; 

Аймгийн хэмжээнд бүх нийтийн компьютержүүлэлт, өрх бүрт интернет 

дэд хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх; 

Бүсчлэлийн нэгдсэн (ZIP) кодыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж, 

энгийн хэрэглээ болгох; 

Бүх сумдад олон сувгийн телевизийн нэвтрүүлэг үзэх боломж нөхцлийг 

бүрдүүлэх; 

Шуудан холбооны сүлжээг ашиглан орчин үеийн шинэ төрлийн электрон 

үйлчилгээ болон хэрэглээ нэвтрүүлэх, сумын багийн шуудан хүргэлтийн 

давтамжийг нэмэгдүүлэх. 

Стратегийн зорилт 2. Мэдээлэл, харилцаа холбооны шинэүйлчилгээ 

хэрэглээг төр, аж ахуйн болон үйлчилгээний бүхий л байгууллагуудад өргөн 

нэвтрүүлнэ. 

Аймгийн төвийн төр, захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллагыг нэгдсэн 

сүлжээнд холбож, мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 

Аймгийн төв, сумдын төвийн эмнэлэг, сургуулийг мэдээлэл, харилцаа 

холбооны нэгдсэн сүлжээнд холбох; 

Электрон засаглал, электрон арилжаа, электрон гарын үсэг зэрэг шинэ 

төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 3. Аймгийн хэмжээнд мэдээлэл, харилцаа 

холбооны хүний нөөцийг хөгжүүлнэ. Мэдээлэл, холбооны хэрэглээ, үйлчилгээг 

бага насны хүүхэд, өндөр настан, эмэгтэйчүүд болон нийгмийн эмзэг бүлэгт 

хүргэх сургалтыг зохион байгуулах; 
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Мэдээлэл харилцаа холбооны өндөр ур чадвартай мэргэжлийн 

боловсон хүчин, инженер, техникийн ажилтнуудыг гадаад оронд сургах, давтан 

сургах, мэргэшүүлэх, орон нутагтаа гэрээгээр тогтвор суурьшилтай ажиллах 

нөхцөл бололцоог хангах. 

 

ТАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГЫН САЛБАРЫН 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 5 дахь тэргүүлэх чиглэлийн 

хүрээнд Дархан сумыг үйлдвэрлэл-технологийн паркийг түшиглэн дэлхийн 

жишигт нийцсэн үйлдвэрлэлийн жишиг хот болгоно. 

 Үндэслэл: Дархан-Уул аймаг нь Дархан, Шарын гол, Орхон, 

Хонгор гэсэн 4 сумтай, 24 багтай, хүн ам 82,2 мянган хүн амтай, 327500 га газар 

нутагтай. Дархан-Уул аймгийн хүн амын 82.1 хувь хотод, 17.9 хувь нь хөдөөд 

амьдарч байна. 

2003 онд Төвийн бүсийн тулгуур төв хотоор Дархан хотын сонгосон, 

2004-2005 онд хотын хөгжлийн Стратегийг боловсруулсан . Хүн амын 

нутагшилт, хөгжлийн төслөөр Дархан-Уул аймаг нь Дархан-Сэлэнгийн дэд бүс 

гэсэн бүтэц зохион байгуулалттай байхаар тогтоосон. 

Дархан сум /хот/ нь нутаг дэвсгэрийн хамгийн бага 10315 га нутагтай, 

өмнөд, хойд хэсэгтээ үйлдвэрийн районд, хүнд хөнгөн үйлдвэр төвлөрсөн. 

Аж үйлдвэрийн парк байгуулах зориулалтаар шинэ Дарханд 100 га, 

үйлдвэрийн районд 94,5 га газрыг төлөвлөсөн. 

2006 онд Дархан хотын Хүүхэд залуучуудын паркт 2500 ширхэг мод, 

бут, сөөг тарьснаас гадна Их монгол улс байгуулагдсаны 800 жил, Дархан 

хотын 45 жилийн ойг тохиолдуулан 8 иж бүрдэл усан оргилуур бүхий цэцэрлэг, 

Хөхөө Намжилийн домгоос сэдэвлэсэн хүрэл хөшөө бүхий Морин хуурын 

цогцолбор байгуулсан ба энэ цогцолборт 11774 ширхэг мод, бут, сөөг, тарьж 

зүлэгжүүлэн, зам дагуух гудамж талбайд 10723 ширхэг мод, бут, сөөгийг тарьж 

ургуулаад байна. 2007 оноос “Миний монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн Дархан хотын 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хүч оролцоотойгоор тохижуулж байгаа бөгөөд 

нийт 28000 га талбайд тохижилт, гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил 

хийгдээд байна. Бурхантай толгой, Морин хуур цогцолборыг холбосон дүүжин 

гүүрийг ашиглалтанд оруулжээ. 

Дархан-Уул аймагт барилгын ажил үйлчилгээ эрхэлдэг тусгай 

зөвшөөрөл бүхий 50 гаруй аж ахуй нэгж, 11 барилгын материалын үйлдвэр 

ажиллаж байна. 2007-2008 онд 24 барилга объектод барилгын ажил эрхлэх 

зөвшөөрөл олгож, 50 барилга, байгууламжийн үе шатны ажилд чанарын 

шалгалт хийж, 48 барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулжээ. 

Сүүлийн жилүүдэд Дархан хотын хүн ам жилээс жилд өсч, үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний цар хүрээ нэмэгдсээр байна.  
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Хүн амын тооны өсөлт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийн хурдцаас 

хот байгуулалтын хөгжил хоцорч байгаа нь хот байгуулалттай холбогдолтой 

нэн даруй шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудлыг бий болгож байна. 

Тухайлбал, Дархан хотын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн түвшин өсөн 

нэмэгдэж буй хэрэгцээнээс хоцорч, агаарын бохирдол, хөрсний эвдрэл ихсэж 

гэр хороолол хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцэхгүйгээр өргөжин тэлж байна. 

Иймд нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр болон инженерийн 

шугам сүлжээг засаж шинэчлэх, хотын бохир усны шугамыг шинэчлэн өргөтгөх, 

цахилгааны дэд станц, цахилгаан дамжуулах шугамыг шинээр байгуулах, 

үүнтэй холбоотойгоор шинээр барьж байгуулах, засаж шинэчлэх ажлын 

санхүүжилт болон, зохион байгуулалтыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Дархан хотыг батлагдсан ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу эрчимтэй хөгжүүлнэ. 

Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг олон улсын жишигт 

нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Хот суурин газруудад хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу инженерийн 

бэлтгэл арга хэмжээ, дэд бүтцийг сайжруулж шинэчлэх; 

Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр болон инженерийн шугам 

сүлжээг засаж шинэчлэх; 

Хотын бохир усны шугамыг шинэчлэх өргөтгөх; 

Хотын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцуудыг өргөтгөх, шинэчлэх; 

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын кадастрыг хөтлөх; 

Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд үнэлгээ, дүгнэлт өгч, тулгамдаж 

буй асуудлуудыг тодотгон шинэчлэн сайжруулах; 

Дархан хотын онцлогт тохирсон газар ашиглалтын ангиллыг, 

боловсруулж, нэвтрүүлэх; 

Дархан хотын дэвсгэр нутгийн хэмжээний үерийн хамгаалалтын суваг, 

барилга байгууламж, зам талбай, ус зайлуулах сүлжээ тэдгээрийн засвар 

үйлчилгээ хариуцсан мэргэшсэн алба байгуулах; 

Барилгын газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадварыг үнэлж баталгаажуулах, 

газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг хийлгэх. 

 

Стратегийн зорилт 2. Нийгэм, эдийн засаг, байгаль экологийн хувьд 

зүй зохистой газар ашиглалтын тогтолцоог бий болгох нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Хот төлөвлөлтөд газар ашиглах чиглэл нь нарийвчлан тогтоогдоогүй 

газрыг ашиглах, эзэмших эрх авсан иргэд, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

судалгаа хийж, тэдгээрийг шийдвэрлэх оновчтой арга замыг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэх; 

Аж ахуйн зориулалтаар эзэмшиж ашиглаж байгаа болон эзэмшил 

ашиглалтанд олгогдоогүй төрийн өмчийн газрыг газрын төлөв байдлын 

чанарын хянан баталгаанд хамруулах; 
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Гэр бүлийн зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх газарт газрын 

төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийлгэх; 

Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламж, агро парк байгуулах, 

амралт сувилал, жимс жимсгэнэ тариалах зориулалттай газрыг төсөл сонгон 

шалгаруулах замаар олгох; 

Газрын дуудлага худалдаа явуулах, төсөл сонгон шалгаруулах журмыг 

шинэчлэн мөрдүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 3. Хүн амын өсөлт, хэрэгцээний хэтийн төлөвтэй 

оновчтой уялдуулан орон сууцны хангамжийн түвшинг дээшлүүлнэ. 

Орон сууц болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх хотын сан бий болгох; 

Орон сууцны санхүүжилтийн зээлийн системийг боловсронгуй болгож, 

урт хугацааны зээл, амины орон сууцны зээл, гэр хорооллын зээлийг бий 

болгон хэрэгжүүлэх; 

Орон сууцны хангамжийн судалгаа, мэдээллийг боловсронгуй болгож, 

мэдээллийн сан байгуулж ашиглах; 

Иргэдийн төлбөрийн чадварт тохирсон, шаардлагатай шугам сүлжээ 

бүхий тохилог орон сууцны хотхон барих нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

“40 000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; 

Иргэдийн орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах; 

Шинээр шилжин ирж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн орон сууцны 

асуудлыг хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжих. 

 

Стратегийн зорилт 4. Гэр хорооллыг хотын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний үндсэн чиглэлтэй уялдуулан, оновчтой төлөвлөн хөгжүүлнэ. 

“Гэр хорооллын нөхцлийг сайжруулах стратеги, хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө”-г боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

Гэр хорооллын төлөвлөлтийг сайжруулж, дэд бүтэц, инженерийн шугам 

сүлжээнд холбох; 

Шинээр суурьшуулах гэр хорооллын төлөвлөлтийн аргачлал, загварыг 

боловсруулан мөрдөх. 

 

Стратегийн зорилт 5. Орон нутгийн түүхий эдэд тулгуурласан 

барилгын материалын үйлдвэрүүдийг бий болгон хөгжүүлнэ. 

Шарын голын уурхайг түшиглэн барилгын материалын үйлдвэр 

байгуулах; 

Шинээр нээгдсэн болон нарийвчилсан хайгуул хийгдсэн орд газруудын 

түүхий эдийг ашиглан шинэ нэр төрлийн барилгын материалын үйлдвэрлэл бий 

болгох; 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар 

барилгын материал, хийц эдлэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх; 

Бетоны өргөн хэрэглээтэй /аймгийн төв гэх.мэт/ төв суурин газруудад 

дүүргэгч материалын нэгдсэн карьер, бетон зуурмагийн лаборатор бүхий 

төвлөрсөн узель ажиллуулах. 
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Стратегийн зорилт 6. Хот тохижилт, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

Хотын тохижилт үйлчилгээний компаниудад парк шинэчлэл хийж, 

машин механизмын тоо, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх; 

Тохижилт үйлчилгээний ажилчдын ажиллах нөхцөл боломж, 

хөдөлмөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх; 

Үерийн байгууламж, далан суваг, зам, гүүр хоолойн засвар 

үйлчилгээний мэргэжлийн байгууллага байгуулах; 

Хотын орон сууц болон гэр хорооллын гудамж, талбайн өнгө үзэмж, 

гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх; 

Хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд олон нийт, төрийн болон 

төрийн бус байгууллагуудын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх; 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь багасгах, ангилан боловсруулах 

системийг нэвтрүүлэх; 

Эмнэлгийн болон аюултай хог хаягдлыг хаях төвлөрсөн цэгийг бий 

болгох; 

Хотын гэр хороолол, байрнуудын хаягжилтийг жигдрүүлэх; 

Нийтийн зориулалттай орон сууцны СӨХ-ны үйл ажиллагааг 

сайжруулах. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он): 

Стратегийн зорилт 1. Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, хот төлөвлөлт, газрын менежментийн 

боловсронгуй тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

“Хот байгуулалтын бүсчлэлийн норм ба дүрэм”-ийн дагуу хот 

төлөвлөлтийн бүс болон хорооллуудын төлөвлөлтийн бүсийн төлөвлөгөөг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 

Хотын хэмжээнд төлөвлөлтийг газар ашиглалтын болон хотын 

төлөвлөлтийн бүсийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд оруулан 

мониторинг хийж байх; 

Хотын чанартай зам, дэд бүтцийн заагийг тогтоох; 

Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг 

хотын хөгжлийн нэгдсэн бодлогын дагуу уялдуулан зохицуулж байх; 

Хот байгуулалтын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтөнд олон нийт, оршин 

суугчдын санал бодлыг тусгах. 

 

Стратегийн зорилт 2. Газар зохион байгуулалт, газар ашиглалтын 

шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ. 

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг төлөвлөлтийн түвшин 

бүрт боловсруулах аргачлалыг шинэчлэн хэрэгжүүлэх; 

Газрын суурь үнэлгээ, газраас авах төлбөр, татварын хэмжээг тухайн 

зах зээлтэй нягт уялдуулах; 
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Газрын зах зээлийн үнийн судалгаанд тулгуурлан газрын үнэлгээний 

бүсчлэлд тодотгол, шинэчлэлт хийх. 

 

Стратегийн зорилт 3. Хүн амын өсөлт, орон сууцны хэрэгцээтэй 

уялдуулан иргэдийн орон сууцны хангамжийн түвшинг эрс дээшлүүлнэ. 

Аймгийн төв, сумдын бага орлоготой болон залуу гэр бүлийг орон 

сууцаар хангах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх; 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууцны хоёр дахь шатны төсөл 

боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлд шинэ техник, технологийг 

нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж, нэр төрлийг нь олшруулах; 

Гэр хорооллын амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор хямд төсөр 

материал ашиглан хувийн орон сууц барихыг өргөжүүлэх; 

Орон сууц барихад улсын болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 

 

ЗУРГАА. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО 

 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 6 дахь тэргүүлэх чиглэлийн 

хүрээнд дараахь стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ 

Үндэслэл: Дархан хот нь агаарын бохирдол ихтэй. Агаар бохирдлын эх 

үүсвэр нь гэр хороолол, тээврийн хэрэгсэл, уурын зуух зэрэг нам эх үүсвэрийн 

нөлөөллөөс голчлон шалтгаалдаг. Аймгийн агаарын бохирдлын түвшин нь эх 

үүсвэрийн байршил, хүчин чадал хаягдлын найрлага бүтэц, байр зүй болон цаг 

агаарын нөхцөлөөс шалтгаалан харилцан адилгүй тархалт, явцтай байна. 

Хөрсний элэгдэл ба цөлжилт нь байгаль орчны нэг тулгамдсан асуудал 

болж байгаа бөгөөд 1 м2 газрын бохирдол, эвдрэл нь 30.0 хувьд хүрч байгаа нь 

ихээхэн өндөр үзүүлэлт юм. Иргэд түлшний зориулалтаар хууль бусаар мод 

бэлтгэх, ойн түймэр зэргээс шалтгаалан сүүлийн жилүүдэд ойн нөөц ихээхэн 

багасаж байгаа нь хөрсний элэгдэл эвдрэл үүсэх нэг гол шалтгаан болжээ. 

Байгалийн нөөцийн ашиглалт, хамгааллын холбогдолтой шийдвэрлэвэл 

зохих асуудлууд ч цөөнгүй байна. Малын тоо толгой сүүлийн жилүүдэд өсч, 

нийт нутгийн хэмжээгээр бэлчээрийн даац хүрэлцэхгүй байдал ажиглагдаж 

байна. Худаг, ус тойрсон бага хэмжээний газар олон тооны мал төвлөрч 

бэлчээрийн талхагдлыг ихэсгэж байна. 

Зуд, хүчтэй салхи, цас болон шороон шуурга, мөндөр, хүйтэн бороо 

орох, үер, ган, хүн мал ургамал, амьтны гоц халдварт өвчин, ой хээрийн түймэр 

зэрэг байгалийн гэнэтийн үзэгдэл, гамшиг үе үе тохиолдож мал аж ахуй, газар 

тариалангийн үйлдвэрлэл болон эдийн засаг, байгаль орчинд багагүй хохирол 

учруулсаар байна. 

Байгалийн гамшгийг судлах, урьдчилан сэргийлэх, нэгэнт тохиолдсон 

гамшигтай тэмцэх, учирсан хохирлыг нь багасгах чиглэлээр олон улсын 

байгууллагуудаас дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, удирдлага зохион байгуулалт, 
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зохицуулалтын арга хэмжээ авдаг боловч гамшгийн хохирлын хэмжээ тууштай 

буурахгүй байна. 

 

Бүх үе шат (2009-2021 он): 

 

Стратегийн зорилт 1. Байгаль орчны бохирдол, доройтлыг 

бууруулна. 

Аймаг сумдын байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэлтийг иж 

бүрнээр хийж, байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг ашиглах шийдвэр 

гаргах зэрэгт үндсэн хэрэглэгдэхүүн болгож занших; 

Байгаль орчинд учруулсан хохирлын эдийн засгийн үнэлгээнд 

тулгуурлан нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлэх; 

Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, нар, салхи, 

усны эрчим хүчний эх үүсвэрийн дан болон хоршсон хэрэглээг хөгжүүлэх; 

Айл өрх, албан байгууллагын хашаа, эзэмшил газар, нийтийн 

эзэмшлийн газруудыг цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх ажлыг олон нийтийн 

хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх; 

Хот, суурин газрын хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, 

ялган ангилах, дахин боловсруулах, эргүүлж ашиглах, байгальд халгүй аргаар 

устгахад шинэ технологи, менежмент нэвтрүүлэх; 

Ус цаг уур, байгаль орчны шинжилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг шинэчлэх, чадварлаг боловсон хүчнээр хангах; 

Шарын гол сумын ХААЦУ-ын харуулыг цаг уурын шинжилгээний станц 

болгон өргөтгөх; 

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор, ус цаг уур, орчны 

шинжилгээний сүлжээнд технологийн шинэчлэл хийж, шинэ Дарханд агаарын 

бохирдлыг хянах суурин харуулыг байгуулах; 

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх химийн хорт бодисын хэрэглээ, 

үйлдвэрлэлийн эрсдэлийг үнэлж хор аюулын талаарх мэдээллийн тогтолцоог 

бүрдүүлэн бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; 

“Химийн бодисын аюулыг бууруулах” аймгийн хөтөлбөр боловсруулах; 

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хаягдлыг түүхий эдийн нөөц болгон 

ашиглах нөхцөл бүрдүүлэн шинээр барих үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хаягдал 

багатай технологи нэвтрүүлэх; 

Хог хаягдлын бүтцийн судалгаан дээр үндэслэн төрийн болон хувийн 

өмчийн оролцоотой хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах; 

Аймгийн хэмжээнд цацрагийн үүсгүүрийн бүртгэл явуулж, цацраг идэвхт 

бодис болон орчны цацрагийн түвшиний хяналт шинжилгээ, судалгаа явуулах 

чадавхийг бүрдүүлэн цацраг идэвхт бодис, аюултай хог хаягдлын 

менежментийг боловсронгуй болгох; 

УЗОБ болох 9 пестицид, полихлорт бифенилүүд, полихлорт дибензо-п- 

диоксинууд (диоксин) ба полихлорт дибензофуранууд (фуран)-ын 

үйлдвэрлэл, хэрэглээнд хяналт тавих, тооллого явуулах, нөөц хаягдлын 

хэмжээ, бохирдсон газруудыг нарийвчлан тогтоож, түүнийг устгах, 
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үүсэлтийг бууруулах, хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, 

шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээнд хамруулах; 

Полихлорт бифенилийн хэрэглээг хязгаарлах, зогсоох арга хэмжээ 

авах; 

Зориудын бус үйлдвэрлэлээс үүсэх диоксин ба фураны үүсэлтийг 

бууруулах, үүний тулд эх үүсвэрүүдэд тэргүүний технологи, байгаль орчинд 

ээлтэй арга ажиллагааг нэвтрүүлэн дэмжиж ажиллах; 

УЗОБ-ийг агуулсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоох, нөөц 

хаягдлыг устгах, бохирдсон газруудыг хоргүйжүүлэх, үүсэлтийг бууруулах арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,; 

Олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон болон нөхөн 

сэргээлт хийсэн талбайн аймгийн хэмжээний бүртгэл , мэдээллийн сан 

бүрдүүлж мэдээллийг ил тод байдлыг хангана.  

 

Стратегийн зорилт 2. Газар ашиглалтын оновчтой тогтолцоог 

бүрдүүлнэ. 

Газар ашиглалтын төлөв байдал, үржил шимийг дээшлүүлэх, түүнчлэн 

стандартын холбогдолтой мэдээ, мэдээллийг иргэдэд хүргэх оновчтой 

тогтолцоо бий болгох; 

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, ялангуяа, алтны хайгуулын болон ашиглалтын 

замбараагүй үйл ажиллагааны уршгаар бий болсон хохирол гажуудлыг 

арилгуулах, байгаль орчин, эдийн засаг, нутгийн иргэдийн эрх ашигт ноцтой 

хохирол учруулах явдалтай тэмцэхэд нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн 

захиргааны байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагын хүчийг нэгтгэн зохион 

байгуулах; 

Хайгуул, ашиглалтын болон гар аргаар алт олборлох явцад эвдэрсэн 

газрыг нөхөн сэргээх ажлыг сайжруулах; 

Байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх соёлын дурсгалт газар, нэн ховор, 

ховордсон ан амьтан, ургамлын тархац болон аялал жуулчлал, эрчимжсэн 

МАА-н үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бүс нутаг, ашигт малтмалын илэрц бүхий хайгуул, 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй газруудыг аймгийн тусгай хэрэгцээ, 

хамгаалалтад авах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх; 

Тариалангийн эргэлтээс хасагдаж байгаа талбайн хөрсний эвдрэлийг 

зогсоож, олон наст ургамлын үр тарих, бэлчээрийн нөөцөд шилжүүлэх арга 

хэмжээ авах; 

Инженерийн хийцтэй уст цэгийг засварлах, шинээр гаргах ажлыг жил 

бүр хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж бэлчээр усжуулалтын түвшинг 

дээшлүүлэх; 

Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, тариалангийн талбайг тойруулж 

ойн зурвас тарьж ургуулах, таримал болон тэжээлийн, эмийн ургамал тариалах 

замаар ашиглах. 
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Стратегийн зорилт 3. Усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос 

хамгаалах, зохистой ашиглах, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар 

хангах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Төв, суурингийн усны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг тодорхой 

төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх; 

Хүн амын ундны усыг зөөлрүүлэх, цэнгэгжүүлэх бага оврын тоног 

төхөөрөмжийг сумдад нэвтрүүлж, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усны 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх; 

Бэлчээрийг усжуулж, экологийн тэнцвэрт байдалд сөрөг нөлөөгүй 

услалтын системүүдийг газар тариаланд ашиглах; 

Борооны ус, цас хуримтлуулж хөв, цөөрөм байгуулах асуудлыг судлан 

хөдөө аж ахуй, газар тариаланд ашиглах замаар усны нөөцийг нэмэгдүүлэх; 

Усны нөөцийг зохистой ашиглан хамгаалах, нөөц, чанар доройтохын 

хор уршгийн талаар олон нийтийг хамруулсан сурталчилгаа явуулах; 

Усны эх үүсвэрийг бохирдох, хомсдохоос урьдчилан сэргийлэх, гол 

горхи, булаг шанд, рашааны эхийг тохижуулан хамгаалах, усны нөөцийн нөхөн 

сэргээх чадварыг сайжруулах; 

Үүлэнд зориудаар нөлөөлөх экспедицийг байгуулах; 

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх гадаргын болон гүний усны нөөц, чанарын 

экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоох; 

Аймгийн хүн амын ундны ус хангамжийн усны эх үүсвэрт хамгаалалтын 

бүс тогтоож паспортжуулах, төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрт аюулгүй, 

найдвартай арга ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах; 

Усны хэмжилт, хяналтын сүлжээг өргөтгөх арга хэмжээг 

төлөвлөгөөтэйгээр хэрэгжүүлэх; 

Ус хэрэглэгчдийг тоолууржуулах замаар усны алдагдал, үргүй зардлыг 

багасгах үндсэн дээр ус сувгийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн хүч 

чадлыг бүрэн ашиглах; 

Усны хими, физик чанар, хүн амын унд, ахуйн усны чанар бохирдлын 

байдалд тавих хяналтын лабораторийн материаллаг баазыг үе шаттайгаар 

бэхжүүлэх; 

Аймгийн төв, сумд бусад суурин газар, малчдын ундны усны эх үүсвэрт 

чанарын шинжилгээ хийх зориулалттай зөөврийн лаборатороор үе шаттай 

хангах арга хэмжээ авах; 

Хаягдал бохир усыг цэвэршүүлэх байгууламжид холбогдоогүй, төв 

суурин газар, амралт, аялал жуулчлал, хүүхдийн зуслангийн барилга 

байгууламжаас гарах хаягдал бохир усыг цэвэршүүлэх орон нутгийн нөхцөлд 

тохирсон, цэвэрлэгээний үр дүн өндөр, хямд төсөр технологи нэвтрүүлэн 

хаягдал, бохир усаар ус, хөрс, орчин бохирдохоос хамгаалах, урьдчилан 

сэргийлэх; 

Экологийн цэвэр үйлдвэрлэл эрхлэх, усыг давтан ашиглах дэвшилтэт 

техник, технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих; 
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Хаягдал ус цэвэршүүлэх явцад гарах лагийг боловсруулах процесст 

шинжлэх ухаан, техникийн дэвшил нэвтрүүлэх ажлыг тодорхой үе шаттайгаар 

зохион байгуулах. 

 

Стратегийн зорилт 4. Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Аймгийн ойн нөөцийг сум, аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлийн хүрээнд 

шинэчлэн тогтоож, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийлгэх, нөхөн сэргээх, 

ашиглах, хамгаалах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх; 

Ойг хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх мэргэжлийн боловсон хүчин 

бэлтгэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах; 

Жил бүр нийтээр мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлж хот суурин газрыг 

цэцэрлэгжүүлэх, гол усны эх, тариалангийн талбай, авто замын дагуу ойн 

зурвас байгуулах арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэх; 

Ойн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэглэн 

урамшуулж, энэ талын сургалт, сурталчилгааны ажлыг сайжруулах; 

“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах 

ажлыг эрчимжүүлэх; 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг олон нийт, төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран тогтмол зохион байгуулах; 

Байгалийн ойн нөөцийн менежментийг цогцолбороор нь хэрэгжүүлэх; 

Ой, модны салбарын менежмент, бүтэц зохион байгуулалтыг 

сайжруулах зорилгоор “Ойн салбарын бүтэц зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, 

боловсон хүчнийг чадавхжуулах” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулах; 

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон тэдгээрийн орчны ойн сан 

бүхий бүс нутагт ойн менежментийг зохих ѐсоор хөгжүүлэх, ойн амралтын 

бүсэд байгалийн аялал жуулчлалын хөгжүүлэх. 

 

Стратегийн зорилт 5. Амьтан, ургамлын аймгийн нөөцийн 

хомсдолыг хязгаарлаж, тэдгээрийн байгалийн жамаар нөхөн сэргээгдэх 

нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийж аймгийн биологийн төрөл зүйлийг 

хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; 

Байгаль орчны доройтол, ургамал амьтны хорогдолтой тэмцэх, нөхөн 

үржүүлэх, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулахдаа үндэсний уламжлалт 

аргуудыг дэлхийн дэвшилтэт арга, технологитой хослуулан хэрэгжүүлэх; 

Байгалийн унаган төрх, шим мандлын тэнцвэрт байдлыг хадгалах, 

биологийн төрөл зүйлийг хайрлан хамгаалах үзэл бодлыг хүүхэд, залуучуудад 

төлөвшүүлэх; 

Нэн ховор, устах аюул нүүрлэж буй амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх, нутагшуулах арга хэмжээ авах; 

Агнуурын эдэлбэр нутагт ан амьтдад зориулан өвс тэжээл бэлтгэх, 

булаг шанд задгайлах, тэжээлийн ургамал тариалах, үүр ноохой бэлдэх, 
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долооц тавих, мараа ургуулах зэрэг биотехникийн арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэн, эдэлбэр нутгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах. 

 

Стратегийн зорилт 6. Байгалийн гамшиг, уур амьсгалын өөрчлөлт, 

цөлжилтийг сааруулах, сөрөг үр дагаварыг бууруулах чадавхийг бүрдүүлнэ. 

 

Нэгдүгээр үе шат (2009-2015 он):Цөлжилтийн мониторингийн аймгийн 

сүлжээг боловсронгуй болгон, шуурхай мэдээллийн тогтвортой үйл ажиллагааг 

хангах; 

Цөлжилт явагдаж байгаа сум, орон нутагт ургамал нөмрөгийг нөхөн 

сэргээх, ойн зурвас байгуулах арга хэмжээг тэргүүн ээлжинд авах; 

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулан бэлчээр ашиглалтыг 

нэмэгдүүлэх; 

Тариалангийн эргэлтэд ашиглаж байгаа талбайг хөрс хамгаалах 

технологид шилжүүлж, атаршуулсан талбайг тариалангийн эргэлтэд 

оруулснаар газар тариалангийн цөлжилтөд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах; 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

багасгах; 

Эрдэс, металлыг хор аюулгүй, үр ашигтай боловсруулах экотехнологийг 

нэвтрүүлэх; 

Цөлжилтийг сааруулахад орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийг 

ололт амжилтыг байгаль орчныг хамгаалж ирсэн уламжлалт арга ухаантай 

хослуулах; 

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурласан цөлжилттэй тэмцэх 

сургалтын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх. 

 

Хоёрдугаар үе шат (2016-2021 он):Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 

идэвхжиж байгаа цөлжилтийг сааруулах; 

Хөрсний эвдрэл, элэгдлийг бууруулах; 

Цөлжилтийг зогсоох эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх; 

Бэлчээрийн удирдлага зохицуулалтыг сайжруулснаар бэлчээрийн 

талхагдлыг бууруулах; 

Тариалангийн эргэлтэд байгаа бүх талбайг хөрс хамгаалах технологид 

шилжүүлэх; 

Усны нөөцийг хамгаалж, зохистой ашигласнаар усны хомсдлыг 

бууруулах; 

Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлснээр ойн нөөцийн хомсдлыг 

бууруулах; 

Усны нөөцийг шинжлэх ухааны үндэстэй хамгаалах, зохистой ашиглах 

менежментийг хэрэгжүүлэх; 

Ойн нөөцийн хомсдлыг бууруулснаар түүнээс үүсэх цөлжилтийн суурь 

шалтгааныг арилгах; 
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Ойн баялагийг зохистой ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр ойг 

нутгийн иргэдийн амьжиргааны баталгаат эх үүсвэр болгох нөхцөлийг 

бүрдүүлэх; 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

багасгах; 

Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, нутагшуулах арга 

хэмжээг тууштай хэрэгжүүлэх; 

Биологийн төрөл зүйлүүдийн цөлжилтөөс хамаарах хамаарлыг багасгах; 

Цөлжилтөнд өртөмтгий, экологийн эмзэг тогтолцоотой газрын 

ашиглалтанд 

хязгаарлалт тогтоох. 

 

ДОЛОО. ХҮРЭХ ГОЛ ҮР ДҮН, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 

МЕХАНИЗМ 

 

7.1. Цогц бодлогыг хэрэгжүүлснээр хүрэх гол үр дүн 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлснээр дараахь 

томоохон үр дүнд хүрнэ: 

I үе шат (2009-2015 он)-ны эцэст бизнесийн үйл ажиллагаа идэвхжиж, 

эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангах тааламжтай нөхцөл бүрдэхийн зэрэгцээ 

экспортын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өргөжиж, аймгийн эдийн засгийн бүтцэд аж 

үйлдвэрийн эзлэх байр суурь дээшилж, үйлдвэрлэл технологийн парк 

байгуулагдан, ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлт 9.1 хувиас доошгүй өснө. ДНБ- 

ий 43.3 хувийг аж үйлдвэр барилгын салбарт, 23.7 хувийг ХАА-н салбарт, 33.0 

хувийг үйлчилгээний салбарт тус тус үйлдвэрлэнэ. Мөн аж үйлдвэрийн 

салбарын ДНБ-ий 54.4 хувийг боловсруулах салбарт үйлдвэрлэж, экспортын 

баримжаатай боловсруулах үйлдвэрлэл бий болно. Геологи, уул уурхай, эрдэс 

баялаг, хүнд үйлдвэрийн салбарын ДНБ энэ үе шатанд жилд дундажаар 9.6 

хувиар өсч, аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ий 42.3 хувийг үйлдвэрлэх болно. 

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлж, малын 

үүлдэрлэг чанарыг сайжруулан ХАА-н салбарын үйлдвэрлэл энэ үе шатанд 

жилд дундажаар 10.6 хувиар өснө. Мөн аймгийн хэмжээнд ядуурал, 

ажилгүйдлийг бууруулж, ЕБС-ийг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд бүрэн 

шилжүүлж, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл болон нялхасын эндэгдлийн 

түвшинг бууруулна. 

II үе шат (2016-2021 он)-ны эцэст эдийн засгийн бүтэц ихээхэн сайжирч, 

дэвшилтэт техник, технологи, менежмент бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өсөн 

мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн үндэс суурь тавигдах ба өмнөх шатанд 

байгуулагдсан уул уурхайн болон боловсруулах салбарын үйлдвэрүүдийн үйл 

ажиллагаа жигдрэнэ. Эдийн засаг энэ үе шатанд жилд дунджаар 36.6 хувиас 

доошгүй өсч, аймгийн ДНБ-ий 43.2 хувийг аж үйлдвэр барилгын салбарт, 34.0 

хувийг орчин үеийн үйлчилгээний салбарт тус тус үйлдвэрлэнэ. 
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Энэхүү цогц бодлогыг хэрэгжүүлснээр Дархан-Уул аймгийн нийгмийн 

хөгжлийн асуудлууд шийдэгдэж, хүн ам төрж өссөн нутагтаа ая тухтай 

ажиллаж, амьдрах нэн таатай орчин бүрдэх болно. 

 

7.2. Цогц бодлогын хэрэгжилтийг хангах механизм 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг аймгийн Засаг даргын 

мөрийн хөтөлбөр, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрүүд болон энэ 

баримт бичгийн хүрээнд боловруулах дэд хөтөлбөр, мастер төлөвлөгөө, 

төслүүдэд тусган хэрэгжүүлнэ. 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлогын жил бүрийн хэрэгжилтийг 

Засаг дарга дараа жилийн эхний улиралд багтаан Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хуралд тайлагнана. 

Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн цогц бодлогод тусгагдсан зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны явцад тухай бүр хяналт, шинжилгээ хийж, ахиц 

дэвшил, үйл ажиллагааны үр дагаварыг үнэлэн дүгнэх ажлыг дараахь байдлаар 

зохион байгуулна. 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийн явцад 

хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэн дүгнэх үе шатууд: 

 

I үе шат: Бодлогын зорилтын эхний шатны үнэлгээ хийх (Хугацаа: 2011 

оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр); 

II үе шат: Бодлогын зорилтын дунд шатны үнэлгээ хийх (Хугацаа: 2015 

оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр); 

III үе шат: Бодлогын зорилтын эцсийн шатны үнэлгээ хийх (Хугацаа: 

2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр). 

 

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг аймгийн төрийн захиргааны төв 

байгууллага холбогдох мэргэжлийн болон судалгааны, түүнчлэн төрийн бус 

байгууллагуудын оролцоотойгоор нэгдсэн төлөвлөгөөний үндсэн дээр хийх 

бөгөөд зохих зардлыг жил бүрийн төсөвт тусган санхүүжүүлнэ. Хяналт, 

шинжилгээ тасралтгүй явагдана. 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт бүрийн хэрэгжилтийн үр дүнг 

үнэлэх шалгуур үзүүлэлт байх бөгөөд гол анхаарал хандуулах зарим зорилтын 

үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг салбар тус бүрээр урьдчилан тодорхойлсон 

байна. 

 

__________o O o_________ 


