Монгол Улсын 2013 оны төсвийн
тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2013 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ
ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
1.1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагаа
1.1.1 Өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлан гаргах
1.1.2 Ирээдүйд илгээх захидал сурагч солилцооны хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх
1.1.3 Өсвөр залуу үеийг Монгол эх оронтойгоо танилцуулах, эх оронч үзлээр хүмүүжүүлэх хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлэх
1.1.4 Байгаль хамгаалах, ногоон хувьсгал үндэсний хөдөлгөөний цогц тайлан бэлтгэх
1.1.5 18 нас хүрч буй иргэнд Төрийн тэргүүнээс Мэндчилгээ илгээх
1.2 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа
1.2.1 2012-2013 оны өвөл нийслэлийн агаарын бохирдолын бууруулах /хувиар /
1.3 Төрийн нийтлэг судалгаа, шинжилгээ
1.3.1 Эдийн засгийн бүс, аймгуудын хөгжлийг төрөөс дэмжих бодлогын судалгаа
1.3.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох талаар төрөөс баримтлах бодлогын судалгаа
1.3.3 Мэдээллийн технологийг ашиглах, мэдээ, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийн судалгаа
1.3.4 Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга
замын талаарх социологийн судалгаа
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
2.1 Хууль тогтоох хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
2.1.1 Улсын Их Хурлын тухай хуульд заасан хугацаанд хуралдаж, төлөвлөсөн асуудлаа хэлэлцэж
шийдвэрлэсэн байх /төлөвлөсөн хэлэлцэх асуудлын биелэлтийн хувь/
2.1.2 Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллгаатай холбоотой тайлан мэдээлэлийг
УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэх
2.1.3 УИХ-д ажлаа тайлагнадаг байгуулага болон Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, бусад албан
тушаалтны тайлан мэдээлэл, илтгэл сонсох, асуулга тавих, дүгнэлт гаргах
2.1.4 Засгийн газрын болон УИХ-д ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага хууль, УИХ-ын бусад
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж байнгын хороо, чуулганаар хэлэлцэх
2.2 УИХ-ын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүй, техник зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх
2.2.1 Техник хэрэгсэл, хуралдааны танхим болон ажлын өрөө, бусад ажиллах нөхцөл хангагдсан байх
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА
3.1 Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах
3.1.1 Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/
3.1.2 Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/
3.1.3 Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн
өргөдөлийн барагдуулалт /хувиар/
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УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
4.1 Хяналтын шатны шүүн таслан ажлыг эрхлэх, шүүхийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах
4.1.1 Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь
4.1.2 Ирсэн өргөдөл, гомдол хэргийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хянан шийдвэрлэх /хувиар/

79.1
82.0

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
5.1 Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах
5.1.1 Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь

93.0

5.1.2 Шинээр батлагдсан хуулиудын хэрэгжилтийг хангах

6
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ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА
6.1 Хүний эрхийн хамгаалалт
6.1.1 Хүний эрх, эрх чөлөөний талаар хийсэн хяналт, шалгалт, судалгааны тоо
6.1.2 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаар илтгэл
6.1.3 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР
7.1 Прокурорын хяналт
7.1.1 Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавих хяналт /хувиар/
7.1.2 Ялтны хувийн хэрэгт хийх шалгалтын тоо
7.1.3 Хорих анги, цагдан хорих байрны үйл ажиллаатай биечлэн танилцах /тоогоор/

бүх шатны шүүхүүдийг тавилга,
эд хогшил, компютер, хяналтын
камер, дүрс бичлэгийн
аппаратаар хангаж, нэгдсэн
сүлжээнд холбосон байх

10
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ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
8.1 Бодлогын зөвлөгөө
8.1.1 Бодлогын зөвлөмжийн тоо
8.2 Судалгаа шинжилгээ
8.2.1 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо
ҮНДЭСНИЙ ЕРӨНХИЙ АУДИТОР
9.1 Төрийн аудитын удирдлага, Санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудит
9.1.1 Санхүүгийн аудит хийх байгууллагын тоо /мянгаар/
9.1.2 Гүйцэтгэлийн аудит хийх байгууллагын тоо
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
10.1 Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа
10.1.1 Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт нарийвчилсан судалгаа хийх хувь
10.1.2 Эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан сургалтын тоо
10.1.3 Авлигын эсрэг мэдээлэл сурталчилгааны тоо
10.1.4 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тухай сургалтад хамрагдах хүний тоо /мянган хүн/
10.1.5 Шударга байдлын түвшин тогтоох үнэлгээ хийх тоо
10.1.6 Авлигын индексийг тодорхойлох судалгааны тоо
10.1.7 Байгууллага, иргэдээс гомдол, мэдээлэллийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА
11.1 Санхүүгийн салбарын зохицуулалт
11.1.1 Олгох зөвшөөрлийн тоо
11.2 Санхүүгийн хяналт шалгалт
11.2.1 Хяналт шалгалтын тоо
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15
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4.3
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18.0
1400
26
50.0
1
1
93.8

2185
39

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
12.1 Төрийн захиргаа, төрийн албаны удирдлага бодлого
12.1.1 Мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтыг иж бүрэн цахимжуулах
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ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА
13.1 Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх
13.1.1 Албан ёсоор гаргах статистикийн мэдээ тайлангийн нэр төрөл
13.1.2 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тоо /мянгаар/
13.1.3 Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлангийн тархаалт
13.1.4 Шинээр болон шинэчлэн сайжруулсан аргачлал, ангилал, статистикийн мэдээллийн санд суурилж
эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр хийх судалгааны тоо
13.2 Улсын хэмжээний тооллого
13.2.1 Хүн ам, орон сууцны тооллогын 2010 оны дүнд суурилан нийслэл, 21 аймгийн хүн амын тоог насны
бүлгээр засварлах
13.3 Улсын хэмжээний судалгаа
13.3.1 Статистикийн хуулийн дагуу хийсэн байвал зохих улсын хэмжээний статистик судалгааны тоо
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГА
14.1 Сонгуулийн ерөнхий удирдлага
14.1.1 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой боловсруулж батлуулах журам заавар,
маягтын тоо
14.2 Сонгууль зохион байгуулах
14.2.1 Санал өгөх сонгогчдын хувь
14.2.2 Сонгуулийн хууль тогтоомжийг сурталчилах сургалт, семинарын тоо
14.2.3 Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх /хувиар/
14.2.4 Тойрог болон нутаг дэвсгэрийн хорооны үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтын тоо
14.2.5 Сонгуульд оролцсон нам, эвслийн тайланд хийх хяналтын тоо /тус бүрт 1 удаа/
14.3 Сонгуулийн автоматжуулах системийг ашиглах, хэрэглэх ажлыг зохион байгуулах
14.3.1 Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн ашиглах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах
14.3.2 Программ хангамжийн аюулгүй ажиллагааг хангах
ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА
15.1 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах
15.1.1 Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгал “Цагаан ном”-ны цуврал боть
15.2 Улс төрийн талаар хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн нөхөн олговор, хөнгөлөлт
15.2.1 Орон сууцны дэмжлэг авах иргэний тоо
15.3 Хэлмэгдэгсдийн талаар хийх судалгаа, шинжилгээ
15.3.1 Зохион байгуулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын тоо
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
16.1 Хүйсийн тэгш байдлыг хангах
16.1.1 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
16.1.2 Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах /хувиар/
16.2 Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтцийг сайжруулах
16.2.1 Өндөр хурдын өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдох сумдын тоо
16.2.2 Өндөр хурдын өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдох аймгийн тоо
16.2.3 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологид шилжих сумдын тоо

төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

261
112.0
45
18

үр дүнг тархаасан байх
16

журам заавар -25,
маягт-20
65.0
31
4.4
30
3 нам, 1 эвсэл
10,0
бүрэн хамгаалагдсан байх

1
10
2

25.0
10.0
120
5
50
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16.2.4 Цахим гарын үсгийн сертификатыг иргэний ухаалаг үнэмлэхэд суулгах /хэрэгжилтийн хувь/
16.2.5 Төрийн үйлчилгээний бүх шатны байгууллагуудын сүлжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын
төхөөрөмж суурилуулах / хувиар/
16.2.6 Төрийн бүх шатны байгууллага, түүний салбар нэгжүүдэд иргэний цахим уншигч, тоног төхөөрөмж
суурилуулж, програм хангамж нэвтрүүлэх / хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.7 Өрх бүрт цахим шуудангийн үйлчилгээ бий болгох / хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.8 Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх /хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.9 “Цахим гадаад паспорт”-ыг Монгол улсын хэрэглээнд нэвтрүүлэх /хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.10 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг цахим үйлчилгээнд шилжүүлэх /хэрэгжилтийн
хувиар/
16.2.11 Бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээнд иргэний цахим үнэмлэхний хэрэглээг уялдуулах
/хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.12 Цэргийн үүрэгтний бүртгэлийн мэдээллийн системийг бий болгох /хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.13 Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээг цахимжуулах /хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.14 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх систем /хэрэгжилтийн хувиар/
16.2.15 Үндэсний хайлтын систем боловсруулах /хэрэгжилтийн хувиар/
16.3 Төрийн тусгай хамгаалалт
16.3.1 Хамгаалуулагчдын аюулгүй байдлыг иж бүрэн, найдвартай хангах, хамгаалуулагчдын ажиллаж,
амьдарч буй бүхий л орчинд эрүүл ахуйн дэг журам, шаардлагыг хангах

30.0 хүртэл

д/д

16.4 Олборлолт, уул уурхай ил тод байдал
16.4.1 Монгол Улсын Олборлох үйлдвэрлийн ил тод байдлын санаачлагын 2012 оны нэгдсэн тайланг
гаргах
17
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МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
17.1 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа
17.1.1 Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдлийн
үнэлгээ хийх /гамшгийн тохиолдлын буурах хувиар/
17.1.2 Гамшгийн хор уршгийг арилгах аврах ажлын зориулалттай тусгай багаж, тоног төхөөрөмж, техник
хэрэгслийн хангамжийг сайжруулах /хувиар/
17.1.3 Цацраг, химийн хорт бодисын аюул, тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал,
амьтны гоц халдварт, халдварт өвчинтэй тэмцэх, ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх, объектын гал
түймэртэй тэмцэх /хувиар/
17.2 Мэргэжлийн хяналт шалтгалт
17.2.1 Хяналт шалтгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах /хувиар/
17.2.2 Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлт /тоогоор/
17.3 Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
17.3.1 Хууль, тогтоомжийн хүрээнд төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт хийх тоо
17.3.2 Өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн чиглэлээр хийх сургалт, сурталчилгааны тоо
17.3.3 Иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь
17.4 Стандарчлал, хэмжил зүй
17.4.1 Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн дэвшилтэт стандартын эзлэх хувь
17.4.2 Ур чадварын сорилтод хамруулах лабораторийн тоо
17.4.3 Чанарын
Итгэмжлэлд
хамруулах
сорилтын лабораторийн
тоо
удирдлагын
тогтолцооны
баталгаажуулалтад
хамруулах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
17.4.4 тоо
17.4.5 Заавал ээлжит баталгаажуулалтад хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/
17.4.6 Загварын туршилтад хамруулан улсын бүртгэлд бүртгэх хэмжих хэрэгслийн тоо
17.4.7 Шалгалт тохируулга /калибровка/-д хамруулах хэмжих хэрэгслийн тоо /мянган нэгж/
17.5 Оюуны өмч
17.5.1 Аж үйлдвэрийн өмч, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрх, оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн
баталгаажилт /мянган нэгжээр/
17.5.2 Оюуны өмчийн мэдээлэл, сургалтын тоо

30.0 хүртэл
50.0
50.0
100.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
хамгаалалт, үйлчилгээний
ажлын чанар дээшилсэн
байх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

10.0
50.0

90.0
94.1
2125
100
40
92.0
42.3
80
153
4
156.6
20
3.5

3.4
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
18.1 Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба
18.1.1 Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам, Засгийн
газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон, шуурхай
хууль тогтоомжид нийцсэн
зөвлөлгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
байх
18.1.2 Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр өндөр
мэргэжлийн, цаг үеэ олсон зөвлөлгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр мэдээллээр хангасан байх
нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх
18.1.3 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн мэдээлэл 1, 4, 7, 10 дугаар сарын 30-ны дотор, Үндсэн
төлөвлөсөн хугацаанд
чиглэл 3, 10 дугаар сард, Хөтөлбөр, төслийн мэдээлэл 3, 7 дугаар сард, үйл ажиллагааны үр
хийгдсэн байх
дүнгийн мэдээлэл улирал тутам хийгдсэн байна.
18.2 Төрийн захиргааны албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан сургах
Докторантурт суралцагчдын тоо
18.2.1
20
18.2.2 Магистрын сургалтанд суралцагчдын тоо
241
18.2.3 Менежерийн диплом олгох сургалтанд суралцагчдын тоо
614
18.2.4 Бакалаврын сургалтанд хамрагдаж буй оюутны тоо
75
18.2.5 Богино хугацааны зорилтот сургалтанд суралцагчдын тоо
1200
18.2.6 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо
9
18.2.7 Гүйцэтгэх судалгааны ажлын тоо
2
18.3 Төр засгийн үйлчилгээ
18.3.1 Төрийн ордны болон цогцолборын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах
стандартад нийцсэн байх
18.3.2 Төрийн түүхийн музейн сан хөмрөгийг баяжуулах /үзмэрийн тоо/

1500

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
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д/д
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД
19.1 Нэн ховор, ховор амьтан, ургамалыг хамгаалах
19.1.1 Цэцэрлэгт хүрээлэн болон нэн ховор, гоц ашигт, эмийн ургамлын судалгаа шинжилгээний
плантацийн тоо
1
19.2 Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх
19.2.1 Ойжуулж нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ / мянган га/
15.0
19.2.2 Тарьц суулгацын тоо /сая ширхэг/
45.0
19.2.3 Ойн зохион байгуулалт хийх талбайн хэмжээ / сая.га/
18.8
19.2.4 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгаа хийх талбайн хэмжээ /сая. га/
2.0
19.2.5 Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх ажлын хэмжээ /мян.га/
150.0
19.3 Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх
19.3.1 Цас борооны усыг хуримтлуулах хөв цөөрмийн тоо
5
19.3.2 Усны нөөцийн эрэл хайгуул судалгаа хийж нөөцийг тогтоож баталгаажуулах газрын тоо
17
19.3.3 Хамгаалалтад авах булаг шандны эхийн тоо
140
19.4 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага, зохицуулалт
19.4.1 Улсын тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийн хэмжээ /сая.га/
28.2
19.5 Ус цаг уур орчны шинжилгээ
19.5.1 Шинээр нэмж байгуулах гадаргын усны харуулын тоо
20
19.5.2 Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээсэн хэмжээ, га /техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт/
1500
19.5.3 Технологийн шинэчлэл хийх цаг уурын автомат станцын тоо
40
19.5.4 Автомат тоноглол суулгах цаг уурын харуулын тоо
2
19.6 Уур амьсгалын өөрчлөлт
19.6.1 Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон бүсэд хамрагдах айл өрхийн тоо /мянган өрх/
50.0
19.6.2 Шинээр байгуулах хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн тоо
1
19.7 Байгаль орчны ерөнхий бодлого, зохицуулалт
19.7.1 2012-2013 оны өвөл нийслэлийн агаарын бохирдолын бууруулах /хувиар /
40.0
19.7.2 Хур тунадас нэмэгдүүлэх зорилгоор суурилуулах газрын генераторын тоо
10
19.7.3 Байгаль хамгаалах эрхзүйн орчныг сайжруулах, уул уурхай дагасан экологийн тэнцвэрт байдлын
судалгааны тайлан
алдагдлыг бууруулахад чиглэсэн бодлого боловсруулах, хууль эрхзүйн актуудад байгаль хамгаалах
тулгуурлан байгаль
чиглэлээр тусгагдсан заалтуудыг судалж цогц тайлан бэлтгэх
хамгаалах эрхзүйн баримт
бичгүүдэд өөрчлөлт
оруулах санал
боловсруулна. Мөн энэхүү
тайлан нь байгаль орчны
чиглэлээр төрөөс
баримтлах бодлогын
үндсэн шалгуур болно.
19.8 Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ
19.8.1 Хувиргасан амьд организмыг илрүүлэх судалгаа, лабораторийн молекулбиологийн шинжилгээний
6
ажлын тоо
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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД
20.1 Гадаад харилцааны бодлого удирдлага
20.1.1 ОХУ, БНХАУ болон гуравдагч хөрш улс, холбоодтой стратегийн болон иж бүрэн түншлэлийн
харилцааг бататгах бэхжүүлэх хүрээнд өндөр, дээд түвшний айлчлал зохион байгуулах
20.1.2 Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын зохион байгуулах хуралдааны тоо
20.1.3 Ардчилсан орны хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын VII бага хурлыг Улаанбаатар хотод зохион
байгуулах
20.2 Гадаад орнууд дахь дипломат үйл ажиллагаа
20.2.1 Хилийн чандад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудаас төлөөлөн суугаа буюу хавсран суугаа
орон, олон улсын байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ
20.3 Монгол улс дахь олон улсын болон дипломат байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээ
20.3.1 Монгол улсад суугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрууд, олон улсын байгууллагуудын
хэвийн, аюулгүй, ая тухтай орчинд ажиллах амьдрах нөхцөлөөр хангах
20.4 Гадаад улс оронд байгаа Монгол улсын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ
20.4.1 Хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг олон
улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах
20.5 Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа
20.5.1 Гадаад, дотоод үйл явдлын шуурхай мэдээлэл Digest сэтгүүлийг сар тутам хэвлэх /19200 ш/
20.5.2 Түгээмэл гадаад хэл дээрх өдөр тутмын мэдээллийн товхимол англи, орос хэлээр /13 000 ш/
20.5.3 Орос,англи, япон, хятад хэлээр гардаг 7 хоног тутмын сонин / 274900 ш/
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САНГИЙН САЙД
21.1 Санхүү, төсөв, эдийн засгийн нэгдсэн удирдлага
21.1.1 Монгол улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв болон Дунд
хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж, өргөн мэдүүлэх,
хэлэлцүүлэх
21.2 Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт
21.2.1 Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/
21.2.2 Урьд оны тайлангаар ногдуулсан татварын өрийн барагдуулалт /хувиар/
21.2.3 Тайлант хугацааны татварын тайлангийн ногдол өр барагдуулах /хувиар/

төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
14
2013 оны эхний хагас жилд
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
хэрэглэгчийн тоог 10
хувиар нэмэгдүүлэх
мэдээллийн багтаамжийг
нэмэгдүүлэн хэрэглэгчийн
хүрээг өргөтгөсөн байх
борлуулалт,сурталчилгааны
орлогыг 15 хүртэлх хувиар
нэмэгдүүлэх

Хуульд заасан хугацаанд
хийгдсэн байх
100.0
70.0
90.0

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

2013 оны зорилтот түвшин

Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын ногдол өр барагдуулах /хувиар/
Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/
Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/
Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын бууралт /хувиар
ААНОАТ төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/
НӨАТ төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/
Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх /хувиар/
Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн бүрдүүлэлтэнд зарцуулах хугацааг бууруулах /хувиар/
Гаалийн хяналтанд эрсдлийн удирдлагыг нэвтрүүлж, гааль-бизнесийн түншлэлийг дэмжих замаар
хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх /хувиар/
21.2.13 Хориглосон хязгаарласан барааны илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх /хувиар/
21.2.14 Гааль болон харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үр ашигтай найдвартай мэдээллийн
технологийн систем бий болгох /хувиар/
21.3 Засгийн газрын өрийн гүйлгээ
21.3.1 ДНБ-д өрийн эзлэх хэмжээ /өнөөгийн үнэ цэнээр тооцсоноор/
21.4 Засаг захиргааны түвшин хоорондын шилжүүлэг
21.4.1 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд орлогын шилжүүлгийг олгох

80.0
90.0
5.0
5.0
5.0-8.0
2.0-оос доошгүй
0.5-3.0
50.0

д/д
21.2.4
21.2.5
21.2.6
21.2.7
21.2.8
21.2.9
21.2.10
21.2.11
21.2.12

21.4.2 Орон нутагт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэгийг олгох

5.0
5.0
10.0
40 хувиас ихгүй
орлогын бүрдүүлэлттэй
уялдуулан сар бүр тооцож
олгох
орон нутгийн төсвийн
тогтвортой байдлыг
хангахуйц байдлаар сар
бүр хуваарилж олгох

21.5 Тусгай сан, ангилагдаагүй нөөц
21.5.1 Засгийн газрын нөөц сан, Тогтворжуулалтын сан, Эрсдэлийн сан, Хүний хөгжлийн сангуудыг удирдах тусгай санг хуулийн дагуу
удирдах
21.6 Бусад татаас, шилжүүлэг, дэмжлэг
21.6.1 Үндэсний олон нийтийн радио, телевизд төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг
үйл ажиллагааны хараат
бус байдалд нь
нөлөөлөхгүй байх
22 ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД
22.1 Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалт
22.1.1 Боловсруулах баримт бичгийн тоо
860
22.1.2 Хянах эрх зүйн актын тоо
168
22.1.3 Сургалтад хамрагдаж архины хамаарлаас гарах хүний тоо
1086
22.2 Цагдаа
22.2.1 Хэргийг хэрэг бүртгэлтэд орсноос хойш хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хувь
94.5
22.2.2 Эрэн сурвалжлагдаж буй хүн, эд зүйлийн илрүүлэлт /хувиар/
63.5
22.2.3 Хэрэг илрүүлэлт /хувиар/
72.0
22.3 Хил хамгаалалт
22.2.3 Хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт /хувиар/
42.4
22.4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл
22.4.1 Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт /хувиар/
51.0
22.4.2 Мэргэжлийн сургалтад хамрагдах ялтны тоо
150
22.4.3 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хувь /2 төрлийн гүйцэтгэлийн дунджаар/
46.3
22.4.4 Эмчилгээнд хамрагдаж эдгэрсэн ялтны хувь
81.9
22.5 Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа
22.5.1 Сургалт, сурталчилгааны тоо
300
22.5.2 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын тоо
30
22.6 Шүүхийн шинжилгээ
22.6.1 Эдийн засгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/
0.15
22.6.2 Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/
39.0
22.6.3 Кримналистикийн шинжилгээний дүгнэлтийн тоо /мянгаар/
12.0
22.7 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт
22.7.1 Бүрдүүлсэн хадгаламжийн нэгж /мянган нэгж/
15.0
22.7.2 Эрдэм шинжилгээ судалгааны эмхтгэлийн тоо
15
22.7.3 Дахин боловсруулалт хийх хадгаламжийн нэгжийн тоо /мянган нэгж/
13.5
22.8 Гадаад иргэдийн бүртгэл
22.8.1 Гадаад иргэдэд олгох визийн тоо /мянган хүнээр/
33.6
22.8.2 Хяналтад хамрагдах МУ-д түр болон байнга оршин суух гадаад иргэдийн тоо /мянган хүнээр/
30.0
22.9 Төрийн тусгай албан хаагчийн эмчилгээ үйлчилгээ
22.9.1 Эмчилгээнд хамрагдаж эдгэрсэн албан хаагчдын хувь
80.0
22.10 Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх
22.10.1 Суралцагчдын тоо /мянган хүнээр/
2.2
22.1 Мэдээллийн шуурхай удирдлага
22.11.1 Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаар
100.0
хангасан бодит мэдээллийн хувь
22.1 Улсын бүртгэл мэдээлэл
22.12.1 Цахим үнэмлэх олголт /мянган хүнээр/
450.0
22.12.2 Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн архивын баримтын тоо /мянган баримт/
4000.0
22.12.3 Бэлтгэсэн улсын бүртгэлийн маягт /мянган ширхэг/
1700.0
22.12.4 Дүгнэлт гаргах хяналт шалгалтын тоо /мян/
20.5
22.1 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны хохирлыг нөхөн төлөх
22.13.1 Хамрагдах иргэн байгууллагын тоо
37
23
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д/д
23.1 Барилга
23.1.1 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэр усны шугам сүлжээний хэмжээ (км)
23.1.2 Шинээр барих болон шинэчлэх бохир усны шугам сүлжээний хэмжээ (км)
23.1.3 Шинээр барих болон шинэчлэх цэвэрлэх байгууламжийн тоо
23.2 Хот байгуулалт
23.2.1 Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд газруудыг түшиглүүлэн хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг нь шинээр боловсруулах хот, тосгоны тоо
23.2.2 Хилийн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр
боловсруулах төслийн тоо
23.2.3 Аймгийн төвийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах,
тодотгол хийх, барилгажилтын улаан шугамын зураг төсөл боловсруулах /Аймгийн төвийн тоо/
23.3 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй
23.3.1 Газрын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, газрын кадастр /мян.га/
23.3.2 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр хийгдэх ажил /цэг/км/
24

25

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД
24.1 Батлан хамгаалах
24.1.1 Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан батлан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлж ажиллах
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
25.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол
25.1.1 Цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо /мян/
25.1.2 Хамран сургалтын хувь
25.1.3 Цэцэрлэгийн тоо
25.2 Ерөнхий боловсрол
25.2.1 Суралцах хүүхдийн тоо /мян/
25.2.2 Хамран сургалтын хувь
25.2.3 Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо
25.2.4 Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо /мян/
25.2.5 Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо /мянган хүн/
25.2.6 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын улсын дундаж оноо
25.3 Дээд боловсрол
25.3.1 Суралцагчдын тоо
25.3.2 Их дээд сургуулийн тоо
25.3.3 Урамшууллын тэтгэлэгт хамрагдах оюутны тоо /мянган хүн/
25.4 Шинжлэх ухаан
25.4.1 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын тоо
25.4.2 Гадаадын нэр хүндтэй сэтгүүлд хэвлэгдэх бүтээлийн тоо
25.4.3 Үйлдвэрлэлд шилжүүлэх технологийн тоо

90
21.0
1
2
3
7
455.4
3359/5100

хэрэгжилтээр

175.6
76.4
1211
518.1
95.5
765
43.3
255.9
500
160.7
95
96.4
50
15
25

26

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД
26.1 Авто замын бодлого, хэрэгжилт
26.1.1 Байнгын ашиглалтад оруулах авто замын нийт хүчин чадал, км
456.7
26.1.2 Байнгын ашиглалтад оруулах гүүрийн нийт хүчин чадал, урт/м
781.2
26.1.3 Ээлжит засвар хийх авто замын нийт хүчин чадал, км
144
26.1.4 Урсгал засвар, арчлалт хийх авто замын нийт хүчин чадал, мян.км
12.7
26.1.5 Урсгал засвар, арчлалт хийх гүүрийн нийт хүчин чадал, урт/мян.м
10.5
26.1.6 Бүрэн хийж дуусган, тайлан гаргах эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны төслийн тоо
6
26.1.7 Бүрэн хийж, гаргасан лабораторийн туршилт, шинжилгээний дүгнэлтийн тоо
1460
26.2 Тээврийн салбарын бодлого хэрэгжилт
26.2.1 Авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношлогоо /мян. тээврийн хэрэгсэл/
365
26.2.2 Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хийх техник, технологийн хяналт шалгалтын тоо
8
26.2.3 Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо /мянган удаа/
85.6
26.2.4 Буулт, хөөрөлтийн тоо /мянган удаа/
7.1
26.2.5 Ачаа тээвэрлэлт /мян. тн/
6.8
26.2.6 Зорчигч тээвэрлэлт /мян хүн /
1061.3
26.2.7 Гэрчилгээжүүлэлтэнд хамрагдах аэродромын тоо
22
26.2.8 Иргэний нисэхийн мэргэжлийн ажилтаны үнэмлэхний сунгалтанд хамрагдах хүний тоо
575
26.2.9 Агаарын тээвэрлэгч,нисэхийн үйлчилгээний болон сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлтэнд хамрагдах байгууллагын
31
тоо
26.2.10 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгох агаарын хөлгийн тоо
34

27

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД
27.1 Соёл урлаг
27.1.1 Соёл, урлагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн тоо / хүн амд эзлэх хувиар/
27.1.2 Нийтийн номын сангийн байнгын уншигчид /хүн амд эзлэх хувиар/
27.1.3 Жилийн эцэст хүрсэн байх музейн үзмэрийн тоо
27.1.4 10 000 хүнд ногдох номын тоо
27.1.5 10 000 хүнд ногдох соёлын төвийн суудлын тоо
27.2 Биеийн тамир, спорт
27.2.1 Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгчид / нийт хүн амд эзлэх хувиар/
27.2.2 Олимпийн наадамд оролцох эрхийн тоо
27.3 Аялал жуулчлал
27.3.1 Жилд хүлээн авах гадаадын жуулчдын тоо /мянган хүн/
27.3.2 Нэг жуулчнаас орох орлогын хэмжээ /мянган төгрөг/

28

УУЛ, УУРХАЙН САЙД

71.2
10.8
259.1
24.8
336
25.8
3
500.0
91.0
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д/д
28.1 Олборлолт уул уурхай
28.1.1 Геологи судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн хяналтын тоо
28.1.2 Уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөө хүлээн авч хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шалгалтын тоо
28.1.3 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр хийх гэрээний тоо
28.1.4 Газрын тосны олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байх /сая баррель/
28.1.5 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил / мянган кв.км/
29

30

31

32

520
238
25
4.1
29.4

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД
29.1 Мал аж ахуй
29.1.1 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ /мян.толгой-давхардсан тоогоор/
29.1.2 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх /аж ахуйн нэгжийн тоо/
29.1.3 Бэлчээрийн ургамал хамгаалал /мян.га/
29.1.4 Ноосны урамшуулал /мян.тн/
29.2 Газар тариалан
29.2.1 Буудайн үйлдвэрлэлийг дэмжих /мян.тн/
29.2.2 Элит үр үржүүлэх /мян.тн/
29.2.3 Төмс, хүнсний ногоо /мян.тн/
29.2.4 Стандартын шаардлага хангасан чацаргана, бусад жимс, жимсгэний суулгац /алим, интоор, чавга,
гүзээлзгэнэ/ мянган ширхэг
29.2.5 Алим, чавга, интоор, гүзээлзгэний үржүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх аж ахуй нэгжийн тоо
29.3 Хүнсний үйлдвэрлэл худалдаа
29.3.1 Хүн амын сүүний хэрэглээг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан сүүний хангамжаар нэмэгдүүлэх
/сая.л/
29.3.2 Үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан махны хэрэглээг нэмэгдүүлэх /мянган.тн/
29.4 Аж үйлдвэр
29.4.1 Дотоодын оёдлын үйлдвэрлэлээр оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн сурагчийн
дүрэмт хувцасны үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх /мянган ширхэг/
29.5 Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн бодлого, төрийн өмчийн харилцаа
29.5.1 УИХ, Засгийн газраас баталсан аливаа шийдвэр, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж,
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн /тоогоор/
29.5.2 Төрийн өмчийн өмчит үйлдвэрийн газрын хувьчлалыг зохион байгуулна /тоогоор/

117.2
1800
700.0
13.6
480.0
3.5
324.0
1050.0
20
45.0
17.0
30.0-40.0

5
1

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД
30.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
30.1.1 Ядуурлын түвшний бууралт
30.1.2 Ажилгүйдлийн түвшин /хувиар/
30.1.3 Ажил эрхлэлтийн түвшин /хувиар/
30.1.4 Жижиг зээлийн хүрээнд бий болсон ажлын байрны тоо /мянган хүн/
30.1.5 Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо /мянган хүн/
30.1.6 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ хүртсэн өрхийн тоо /мянган өрх/
30.1.7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авагчдын тоо /мянган хүн/
30.2 Мэргэжлийн боловсролыг дэмжин хөгжүүлэх
30.2.1 Мэргэжлийн боловсрол эзэмших сурагчдын тооны өсөлт /хувиар/
30.2.2 Мэргэжлийн боловсрол эзэмшин төгсөгчдийг ажлын байраар хангах /хувиар/
30.2.3 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудын дадлагын болон сургалтын баазыг шинэчилэх / тоогоор/
30.3 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох
30.3.1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмижих сангаас олгосон зээлийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/
30.3.2 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн тоо

29.8
7.5
93.5
20.0
40.0
330.0
17.0
37
60
7
49.0
1700

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
31.1 Нийгмийн халамж, хамгаалал
31.1.1 Орон гэргүй тэнэмэл хүүхдийн тооны бууралт /өмнөх жилээс харьцуулсан хувиар/
31.1.2 Хүнс тэжээлийн дутагдалаас сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо /мянган хүн/
31.2 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
31.2.1 Даатгуулагчийн тооны өсөлт /өмнөх жилээс харьцуулсан хувиар/
31.2.2 Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ авсан хүний тоо /давхардсан тоогоор сая хүн/
31.3 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжүүлэх
31.3.1 Хүүхдийн сурч, хүмүүжих орчны бүрдэлт /боловсролд хамрагдалтын түвшин, хувиар/
31.3.2 Хүүхдийг дарамт, хүчирхийлэл, үл хайхрах, ялгаварлахаас хамгаалах орчны бүрдүүлэлт /хүүхэд
хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар/
31.4 Нийгмийн хамгаалалын бодлого, удирдлага
31.4.1 Хүний хөгжлийн индекс
31.4.2 Ядуурлын түвшний бууралт
31.4.3 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний санхүүжилтийн хэмжээ /сая төгрөг/
31.4.4 Хараагүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний
борлуулалт /сая төгрөгөөр /
31.4.5 Хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэг /сая төгрөг/
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
32.1 Эдийн засаг, хөгжлийн нэгдсэн бодлого, удирдлага
32.1.1 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дунд хугацааны стратеги, нэгдсэн
төлөвлөгөөг боловсруулах
32.1.2

2013 онд дэлхийн эдийн засгийн болон Монгол улсын макро эдийн засгийн тооцоо судалгааг
гаргах

9.9
175.0
3.6
3.7
85.8
0.9
0.6
29.8
143.7
1575.0
574.0

хуульд заасан хугацаанд
боловсруулж өргөн
мэдүүлэх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт

2013 оны зорилтот түвшин

д/д
32.1.3 МХЗ-ын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь илтгэлийг боловсруулах

төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх
төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

32.1.4 Компанийн засаглалийг сайжруулах, өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төр хувийн
хэвшлийн түншлэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
32.1.5 Өндөр технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, Технологи үндэсний хөтөлбөр, Бренд
бүтээгдэхүүний хөтөлбөр боловсруулах
32.1.6 Сайншанд, Дархан -Сэлэнгийн аж үйлдвэрийн цогцолбор төсөл, Шинэ бүтээн байгуулалт, Дарханулсын хөрөнгө оруулалтын
загвар хот, Өмнийн говийн бүтээн байгууллатын хөтөлбөр, аймгуудад үйлдвэржилтийг хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрт тусгагдсан байх
бодлого
32.1.7 Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлогын томоохон төсөл хөтөлбөрийг боловсруулахад шаардлагатай
төслүүдийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа болон бодлогын судалгааны ажлыг хийж
төлөвлөсөн хугацаанд
гүйцэтгэх
хийгдсэн байх
33

34

ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД
33.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
33.1.1 1 000 амьд төрөлтөд ногдох нялхасын эндэгдэл
33.1.2 1 000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдэл
33.1.3 Шүд цоорлын тархалт нийт хүн амд
33.1.4 Эмнэлгийн үндсэн оношын зөрүүний хувь
33.1.5 Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт
33.1.6 Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх хувь
33.1.7 Жирэмсний хяналтад байх хугацаандаа 6 буюу түүнээс дээш удаа үзүүлсэн жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
33.1.8 Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь
33.1.9 Мэс заслын дараах хүндрэлийн хувь
33.2 Нийгмийн эрүүл мэнд
33.2.1 100 000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн нас баралтын бууралт
33.2.2 Гэр бүл төлөвлөлтийн орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь
33.2.3 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн өргөн вакцинжуулалтын хамралт, хувиар
33.2.4 10 000 хүн амд ногдох шалтгаант /хорт хавдар, зүрхний шигдээс, тархины цус харвалт/
33.2.4.1 Хорт хавдар
33.2.4.2 Зүрхний шигдээс
33.2.4.3 Тархины цус харвалт
33.2.5 Хорт хавдар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан өвчтөний эзлэх дундаж хувь
33.2.6 Чихрийн шижин өвчний тархалт /10 000 хүн амд/
33.2.7 Халдварт өвчний идэвхитэй тандалтын тоо /мянган тандалт/
33.3 Эрүүл мэндийн удирдлага
33.3.1 Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо
33.3.2 Төрийн зардлаар төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдсан эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад
мэргэжилтний тоо
33.3.3 10 000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
34.1 Эрчим хүч
34.1.1 Орон нутгийн дулааны эх үүсвэрийг өргөтгөх, шинээр барьж байгуулах /аймгийн тоо, хүчин чадал/
34.1.2 Улаанбаатар хотын дулааны эх үүсвэр өргөтгөх, шинээр барьж байгуулах /хүчин чадал/
34.1.3 Эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох, /хамрагдах суурин газрын тоо, хүчин чадал км-ээр/
34.1.4 Сэргээгдэх эрчим хүчний хангамж /хийгдэх ажлын тоо/
34.1.5 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд цахилгаан хангамжийн дамжуулах
түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /цахилгаантай болсон өрхийн тоо/
34.1.6 Орон нутгийн цахилгаан хангамжийн дамжуулах түгээх сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт / 0,4 кВ-ын
шинэчлэлд хамрагдах сумын тоо
34.1.7 Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайг өргөтгөх /хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, тэрбум төгрөгөөр/

16.3-19.4
16.2-16.5
65
6.5
23.5-25.0
41.9
99
83.4
0.2-0.3
2.3-2.5
55.2
98-100
11.5-11.7
3.0-3.4
12.5-14.0
33
36.7-40.0
7
200
4200
147.6

3 аймаг, 77 Гкал/ц
200 Гкал/ц
4 суурин, 280 км
1
4500
104
9.5

