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Дугаар 02 

 

Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 

 

 

 Аймгийн  хэмжээнд хүний эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөний тухай аймгийн ИТХ-ын Эрх зүй, нутгийн удирдлагын 

хөгжлийн хорооны дарга Р.Цэрэндоржийн илтгэлийг  хэлэлцээд Аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит ХVI хуралдаанаас ТОГТООХ нь:   

 

 1.Орхон аймгийн хэмжээнд Хүний эрхийг хангах,  хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх хөтөлбөрийг нэгдүгээр хавсралтын ёсоор, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.   

 2.2015 оноос эхлэн аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хангаж байгаа байдал, 

хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тухай илтгэлийг жил бүр хурлын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж байхаар  тогтоосугай.   

 3.Хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, 

хэрэгжилтийн явцыг Хүний эрхийг хангаж байгаа байдал, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний 

тухай жил бүрийн илтгэлд тусган Хурлын хуралдаанд хэлэлцүүлж байхыг Аймгийн Засаг 

дарга Г.Зоригтод даалгасугай.  

   

 

 

   ДАРГА      Б.МЯГМАРСҮРЭН  

 

 
 
 
 

 



                                                                   Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 5 дугаар сарын 8-ны 
                                                                   өдрийн Ээлжит XVI хуралдааны 02 дугаар  
                                                                   тогтоолын 1 дүгээр хавсралт 

    
           
ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД  ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ХҮНИЙ   
     ЭРХИЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨР  

 

    Нэг. Нийтлэг үндэслэл  

 

 Монгол Улс 1990 онд ардчилал шинэчлэлийн замыг сонгож, сонгосон түүхэн 

сонголтоо 1992 онд батлагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хуульчлан 

баталгаажуулсан. Үндсэн хуулиараа хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг дэлхий нийтийн 

жишигт нийцүүлэн авч үзэж, уг хуулийн оршил хэсэгт хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг 

эрхэм зорилгынхоо нэг болгон даяар олноо зарлан тунхагласан билээ.  

 Үндсэн хуулиар хүний эрх, эрх чөлөөг хуульчлан баталгаажуулсны зэрэгцээ хүний 

эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг 

бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх 

үүргийг иргэнийхээ өмнө Монгол улсын төр хүлээсэн. Энэ үүргээ хэрэгжүүлэх, хүний ба 

иргэний эрх чөлөөг хангах баталгааг өргөтгөн бэхжүүлэх талаар төр засгаас өргөн цар 

хүрээтэй арга хэмжээ авч байна.  

 Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, оюуны хүрээнд хийж буй ардчилсан шинэтгэл нь хүний 

эрх, эрх чөлөөг хангах баталгаа, боломжийг бүрдүүлж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажил төр, 

засгийн бүхий л  байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар дамжин хэрэгжиж байна. 

 Гэвч ажилгүйдэл, ядуурал зэрэг  нийгэм, эдийн засгийн болон бусад нөхцөл 

байдлаас хамааран хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах,  хүний эрхийн зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлага нийгмийн 

амьдралаас урган гарсаар байна.  

Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 4-5 жилд иргэдээс Төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд бүх чиглэлээр гаргасан гомдол, “Иргэний танхим” болон “Форум” нээлттэй 

хэлэлцүүлэгийн үеэр гарсан иргэдийн санал шүүмжлэл, 2014 онд Баян-Өндөр, Жаргалант 

сумын 1700 шахам иргэн, ерөнхий боловсролын сургуулийн  1400 сурагчдын дунд “Хүний 

эрх-бүхний үндэс”  сэдвийн дор явуулсан санал асуулга, судалгаа зэрэг нь энэхүү 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний үндэслэл болсон юм. 

Аймгийн ИТХ-ын 6 дахь удаагийн сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацааны Бодлогын 

үндсэн чиглэлд туссан иргэдийн нийтлэг эрх ашгийг илэрхийлж, амгалан тайван ажиллаж, 

амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх зэрэг нийтлэг зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  хүний 



эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах талаар системтэй ажил зохион байгуулах шаардлага 

тавигдаж байна.  

 Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго:  

 Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах  эрх зүйн болон үйл 

ажиллгааны ээлтэй орчин бүрдүүлэх, удирдлага зохицуулалтын үйл ажиллагааг 

боловсронгуй болгох, хүний эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 

соён гэгээрүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүх талын түншлэлийг бий 

болгож үр нөлөөг дээшлүүлэхэд оршино. 

 Хоёр. Хөтөлбөрийн үндсэн шаардлага 

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургаадугаар зүйлд заасан хүний эрх, эрх 

чөлөө, Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол улсад 

хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн үзэл санаа, хэрэгжилтийн явц, үр дүн нь 

энэхүү хөтөлбөрийн үндэслэл болно.   

 Орхон аймгийн хүний эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргиийлэх 

хөтөлбөрийг баталснаар тус аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах,  

хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, улмаар зарим нэг зөрчлийг бүрэн арилгах 

боломж бүрдэнэ.  

   

   Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим  

 3.1. Хүний эрх, эрх чөлөө түгээмэл гэдгийг иш үндэс болгон Орхон аймагт оршин 

сууж байгаа хүн бүхэнд Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг аймгийн 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хүрсэн түвшинд суурилан эдлүүлэх.   

 3.2. Хүний бүх эрх, эрх чөлөө хоорондоо салшгүй холбоотой гэдгийг хүлээн 

зөвшөөрч, иргэний суурь эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах, зөрчигдөхөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг цогц байдлаар авч хэрэгжүүлэх. 

 3.3. Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах, үйлсэд нутгийн өөрөө удирдах 

болон төр, засаг захиргаа, ТББ, аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн байгууллагын оролцоог 

хангаж, түншлэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх.  

 3.4. Засаг, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж 

оролцоог хангах. 

 3.5. Аймгийн нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа хүн бүхэнд Үндсэн хуулиар 

баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг жигд, хүртээмжтэй, тэгш эдлүүлэх 

 3.6. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах чиг үүрэг бүхий болон байгууллага, албан 

тушаалтан бүхэн хүний эрхийн талаархи үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх.   



   Дөрөв. Хөтөлбөрийн зорилт, хугацаа,  
    хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа  
 

4.1.Хөтөлбөрийн зорилгыг дараах зорилтуудаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ.  

  4.1.1. Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хүндэтгэх 

  4.1.2.Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хамгаалах   

  4.1.3. Аймгийн хэмжээнд  хүний эрхийг хангах  

  4.1.4. Соён гэгээрүүлэх, хөхиүлэн дэмжих. 

 4.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа  

  4.2.1. Хөтөлбөр нь 2014-2017 онд хэрэгжинэ. 

 4.3. Хөтөлбөрийн зорилтуудад хүрэхийн тулд дараах үйл ажиллагааг явуулна  

  4.3.1. Хүний эрхийг хүндэтгэх чиглэлээр 

  4.3.1.1. Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үйл 

ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх.   

  4.3.1.2. Бүх шатны нутгийн өөрөө удирдах болон засаг захиргааны  

байгууллагуудын гаргаж буй хэм хэмжээ тогтоосон актуудын хүний эрхийн зарчимд 

нийцсэн байх чиглэлээр хяналт шинжилгээ, оролцооны зохистой хэлбэрүүдийг 

боловсруулж нэвтрүүлэх.   

  4.3.1.3. Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, ТББ, албан тушаалтны үйл ажиллагаа, шийдвэрт хүний эрхийн зарчмын 

дагуу тавих шаардлагыг өндөржүүлэх   

  4.3.1.4. Хүний эрхийн зарчимд нийцээгүй эрх зүйн акт болон бусад 

шийдвэрийг залруулах ажлыг зохион байгуулах   

 4.3.2.Хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр 

  4.3.2.1.Орон нутгийн бодлого хөтөлбөрийг хүний эрхийн зарчимд суурилан 

боловсруулах, батлах арга зүйг бий болгох.   

  4.3.2.2. Төр, засаг захиргаа болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын 

үйлчилгээний ажлын удирдлага зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлыг хүний эрхийн 

асуудалтай нягт уялдаатайгаар авч үзэх.   

  4.3.2.3. Төр, засаг захиргаа, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын 

үйлчилгээний шат дамжлага, ажилтнуудын ажлын байрны стандартыг бий болгох.   

  4.3.2.4. Хүний эрхийн зөрчлийн талаар аймгийн хууль хамгаалах 

байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцдог арга хэлбэрийг бий болгох.   

  4.3.2.5. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүний эрхийн хэрэгжилт, зөрчлийн 

байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авах  



  4.3.2.6. Сум, багийн хэмжээнд хүний эрхийн чиглэлээр зохиож буй ажлын үр 

нөлөөг дээшлүүлэх, холбогдох дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.  

  4.3.2.7. Бүх шатны төр, засаг захиргаа, төрийн болон нийт үйлчилгээний 

байгууллагуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх.   

  4.3.2.8. Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах ажлыг шинэ шатанд гаргах, оролцоог 

хангах 

  4.3.2.9. Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

  4.3.2.10. Хүний эрхийг хангах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар бүх 

шатны Засаг дарга нарын тайланг тухайн шатны Хурлын байгууллага хэлэлцэж байх  

  4.3.2.11. Аймгийн нутаг дэвсгэрт жендерт суурилсан хөгжлийн хандлагыг 

төлөвшүүлэх, жендерийн ялгаварлан гадуурхалт гарч байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх 

  4.3.2.12. Байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааны улмаас 

эрх нь зөрчигдсөн иргэний гомдол, мэдээллийг судалж, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх талаар 

холбогдох арга хэмжээ авах   

 4.3.3.Хүний эрхийг хангах чиглэлээр 

  4.3.3..Хүний хувийн эрх, эрх чөлөөг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх 

  4.3.3.2. Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга 

хэмжээг шат дараалалтай авч хэрэгжүүлэх 

  4.3.3.3. Аймгийн хөгжлийн хүрсэн түвшинд суурилан эдийн засгийн эрх, эрх 

чөлөөний байдалд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээ авах.  

  4.3.3.4.Хүний хөдөлмөрлөх эрхийн байдалд судалгаа дүгнэлт хийж холбогдох 

арга хэмжээ авах 

  4.3.3.5.Хүний сурч боловсрох эрхийг хангах арга хэмжээ авах.   

  4.3.3.6.Гэр хорооллын алслагдсан багуудад иргэн  нийгмийн үйлчилгээг ижил, 

тэгш хүртэх боломжийг бүрдүүлэх  

              4.4. Соён гэгээрүүлэх, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр 

  4.4.1. Аймгийн хэмжээнд хууль тогтоомж  сурталчлах ажлыг сайжруулж, иргэн 

бүрт хуулиар олгосон эрх, хүлээсэн үүргийн нэгдлийг хангах дадал зуршлыг хэвшүүлэх 

  4.4.2. Иргэдийн хүний эрхийн талаарх мэдлэг мэдээллийг идэвхижүүлж, эрх 

мэдэлжүүлэх, чадавхижуулах, тэдэнд эрхээ шаардах мэдлэг, арга барилыг олгох.   

  4.4.3. Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үйл ажиллагаанд иргэд, ТББ-

ын оролцоог нэмэгдүүлэх 

  4.4.4. Хүний эрхийн асуудлаар эргэх холбоо бий болгох 

  Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл  



 5.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ дараах арга хэрэгслийг ашиглана.   

  5.1.1. Эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх   

  5.1.2. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх   

  5.1.3. Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа явуулах.   

  5.1.4. Төр, аж ахуйн нэгж, байгууллага хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх   

  5.1.5. Иргэд, ТББ-ын оролцоог хангах   

  5.1.6. Бусад 

   

Зургаа. Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт санхүүжилт   

 6.1. Энэхүү хөтөлбөр, төлөвлгөөний хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд аймгийн Засаг 

дарга хариуцна. 

 6.2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц байдалд Аймгийн ИТХ хяналт тавьж, тайлан 

мэдээллийг сонсож холбогдох арга хэмжээ авна.  

6.3. Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь орон нутгийн төсөв, улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалт, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, хандив, тусламж, бусад эх үүсвэрээс 

бүрдэнэ.   

   Долоо. Хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт   

 

 7.1. Хөтөлбөрийн биелэлтийг үнэлэхэд дор дурьдсан үзүүлэлтийг шалгуур болгоно.   

 7.1.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний жил бүрийн 

биелэлтийн хувь 

 7.1.2. Төр захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудаас хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх талаар хийсэн бодит ажил 

 7.1.3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан гомдлын өсөлт, 

бууралт 

 7.1.4. Агаар, ус, хөрсний бохирдолтын хувь хэмжээг лабораторийн аргаар хяналт 

тавьж гаргасан өөрчлөлтийн үнэлгээ  

 7.1.5. Хүний эрхийн талаарх соён гэгээрүүлэх ажлын арга барилд гарсан өөрчлөлт 

 

 

 

                                                               -оОо- 

 



Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 
              Ээлжит ХҮI хуралдааны 02 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт  
 

ОРХОН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

№ Шийдвэрлэх зорилт Хэрэгжүүлэх арга зам Хугацаа 
Гүйцэтгэх 

байгууллага, албан 
тушаалтан 

Хамтарч оролцох 
байгууллага 

 
Нэг.Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хүндэтгэх талаар 

 

1. Орон нутгийн хэмжээнд 
удирдлагын бүх шатны 
шийдвэрийг хүний 
эрхийн зарчимд 
нийцүүлэх  

1.1.Аймгийн хэмжээнд Хүний эрхийг хүндэтгэх, 
хамгаалах, хангах үйл ажиллагааны байдалд  нэгдсэн дүн 
шинжилгээ хийх  

 
2014 оноос  

 
Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар   

 
Аймгийн ИТХ-ын 
Ажлын алба    

1.2.Бүх шатны нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
болон Засаг даргын захирамж, Засаг захиргааны 
байгууллагын холбогдох шийдвэрүүд хүний эрхийн 
зарчимд нийцэж байх шаардлагыг хангах зорилгоор 
тухайн акт шийдвэрийг боловсруулах явцад хяналт, 
шинжилгээ, оролцооны зохистой хэлбэрүүдийг 
нэвтрүүлэх  

 
2014 оноос  

 
Аймгийн ИТХ-ын Эрх 
зүй нутгийн 
удирдлагын 
хөгжлийн хороо 
Өргөдөл, гомдлын 
хороо 

 
Хууль зүйн хэлтэс 

1.3.Орон нутгийн бодлого,  хөтөлбөрийг хүний эрхийн 
зарчимд суурилан батлах арга зүйг бий болгох 

 
2015 оноос 
 

 
Хүний эрхийн хороо, 

 
Хууль зүйн хэлтэс,  
 

1.4.Хүний эрхийн зарчимд нийцээгүй эрх зүйн актын 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах, энэ талаар эрх бүхий 
байгууллагын зөвлөмж шаардлагыг хэрэгжүүлэх  

 
2014 оноос  

 
ХЭҮК-ын Орхон 
аймаг дахь 
мэргэжилтэн  

 
Хууль зүйн хэлтэс,  
 

 
Хоёр.  Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хамгаалах талаар 

 

1. 
 

Нутгийн удирдлагын 
хэмжээнд зохицуулж 
авах арга хэмжээ 

1.1.Төрийн үйлчилгээний ажлын зохион байгуулалт, үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх асуудлыг Хүний эрхийг  хангах, 
хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудалтай 
уялдаатайгаар авч үзэж боловсронгуй болгох  
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн  Засаг 
даргын Тамгын газар   

 

1.2.Төрийн үйлчилгээний байгууллага нэг бүрийн 
үйлчилгээний шат дамжлагад дүн шинжилгээ хийж  
багасгах, Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны 

2014 оноос  Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар   

 



стандартыг бий болгож мөрдүүлэх 
 

1.3.Аймгийн хэмжээнд иргэнээс төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд гаргасан гомдлыг тухай бүр 
шийдвэрлэж, хариу өгч хэвших, хүний эрх зөрчигдсөн 
зөрчил бүрийг тооцож, зөрчлийг арилган эргэж мэдээлдэг 
тогтолцоо бүрдүүлэх 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ЗДТГ ТАЗС 

1.4.Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
аймгийн хууль хамгаалах байгууллагуудтай харилцан 
мэдээлэл солилцдог арга хэлбэрийг бий болгох  
 

2014 оноос  Аймгийн ИТХ  ГХУСАЗЗ   

1.5.Сум, багийн түвшинд Хүний эрхийг хангах талаар 
зохиож буй ажлыг бүх чиглэлээр дэмжиж, хүний эрх 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх  
 

2014 оноос  Аймгийн ИТХ  ГХУСАЗЗ    

1.6.Бүх шатны төр, засаг захиргааны болон төрийн 
үйлчилгээний байгууллагууд, гудамж талбай, нийтийн 
үйлчилгээний газар, ХБИ-дэд зориулсан  тусгай тоноглол, 
хэрэгсэл байрлуулж, тэдний ажиллах, зорчих болон бусад 
хэрэгцээгээ хангах нөхцлийг бүрдүүлэх  
 

2014 оноос  Аймгийн ЗДТГ  ХЗА  

1.7.Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, 
гадаадад ажил эрхлүүлэх, байнга оршин суух, гадаадын 
иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах, хэт өндөр цалин 
зэргийг санал болгосон зар мэдээлэлд хяналт тавихын 
зэрэгцээ хууль бус үйлдэлд хууртагдахгүй байх талаар 
анхааруулга санамжийг иргэдэд тасралтгүй өгч байх  
 

 
2014 оноос  

 
Иргэний харъяалал, 
шилжилт 
хөдөлгөөний ерөнхий 
газрын хойд бүс дахь 
газар 

 
ГХУСААЗ 
Хууль зүйн хэлтэс  
 
 

1.8.Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 
биелэлтийг нэг мөр хангаж, ХЭАХН-ийн ажлыг шинэ 
шатанд гаргах  
 

 
2014 оноос 

 
Аймгийн ЗДТГ  

 
ИТХ 

1.9.Орон нутгийн хэмжээнд зохицуулж болох Төрийн 
үйлчилгээнд байгаа давхардсан заавар, журмуудыг   
судалж цэгцлэх 
 

 
2014 оноос 

 
Аймгийн ЗДТГ 
 

 
Засаг захиргааны 
болон төрийн 
үйлчилгээний 
байгууллагууд 
 

1.10.Засаг даргын  Хүний эрхийг хангаж байгаа байдал, 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тайланг жил бүр 
хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгч байх  

2015 оноос  Аймаг, сумын ИТХ, 
БИНХ 

Аймаг, сумдын 
ЗДТГ   



 

1.11.Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажлын ачаалалд 
нийцсэн байр, орон тоотой болгох, үйлчилгээний явцад 
гарч буй очер дугаар, чирэгдлийг арилгах шат дараалсан 
арга хэмжээг авах 
 

2014 
оноос 

Аймгийн ЗДТГ   Улсын бүртгэлийн 
хэлтэс 

1.12.Байгууллага бүрт зан харилцааны эерэг орчин 
бүрдүүлж, ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс 
сэргийлэх 

2014 оноос Нийт байгууллагын 
удирдлага 

Аймгийн ЗДТГ   

1.13.Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг БОЭТ болсонтой 
холбогдуулан эмнэлэг үйлчилгээний ажлын хэт ачааллыг 
багасгах зорилгоор БОЭТ-ийг өргөтгөх, шинэ эмнэлэг 
байгуулах зэрэг асуудлыг судалж авч үзэх 

 
2014 оноос 

 
БОЭТ 

 
Аймгийн ЗДТГ   

1.14.Гэр хорооллын болон Эрдэнэ багийн эцсээс Говилын 
эцсийн буудал хүртэл том оврын автобусны нийтийн 
тээврийн үйлчилгээ бий болгох  

 
2014 оноос  

 
ТАЗГ  

 
Аймгийн ЗДТГ  

1.15.Хүүхдийн эрхийн зөрчил нэг бүрийн судалгааг 
нэгтгэн мэдээллийн нэгдсэн сантай болж, түүний дагуу 
үйл ажиллагааны тодорхой арга хэлбрүүдийг бий болгох  
 

2014 оноос  ХГБХХ  БГ   

1.16.Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд насанд хүрээгүй 
хүүхэдтэй харилцах харилцаа, үйлчилгээний соёлыг 
дээшлүүлэх, тэдэнд хүндэтгэлтэй хандах  
 

2014 оноос  ТАЗГ БГ    

1.17.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд байгаа хүүхдүүдийн 
судалгааг гаргаж тэдэнд сэтгэлийн дэм үзүүлэх, эрсдэл 
бүхий хүүхэд нэг бүртэй тулж ажиллан тэдний хэрэгцээ, 
авъяас, хүсэл сонирхолд тулгуурлан хөгжүүлэх 
 

2014-2017 ХГБХХ    Багийн Засаг 
дарга    

 
Гурав.Аймгийн хэмжээнд хүний эрхийг хангах талаар 

 

1. 
 

Хүний хувийн эрх, эрх 
чөлөө 

1.1.Засаг захиргаа, төрийн болон орон нутгийн өмчит 
байгууллага, аж  ахуйн нэгжид намын харъяалалаар 
ялгаварлахгүй, ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байх  

 
2014 оноос 

 
Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар 
 

 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөл 

1.2.Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа эрүүлжүүлэх, 
баривчлах болон цагдан хорих байрны нөхцөлд хуулийн 
шаардлага, стандарт, хүний эрхийг хангах  талаас хяналт 
тавих 
 

 
2014 оноос  

 
ХЗХ 

ХЭҮК-ны Орхон 
аймаг дахь 
мэргэжилтэн 



1.3.Цагдаагийн 7035102-ын дуудлагын очиж үйлчлэх 
хугацааны стандарт тогтоож мөрдүүлэх  
 

2014 оноос  Цагдаагийн газар Аймгийн ЗДТГ 

1.4.Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчдийн зан үйлд 
нөлөөлөх албадан сургалт зохион байгуулах асуудлыг 
судалж авч үзэх  
 

2014 оноос  ХЗХ  Хууль хяналтын 
байгууллага  

1.5.Иргэдийн оршин суух газраа чөлөөтэй сонгох эрхийг 
хүндэтгэж, шилжин ирж бүртгэлгүйгээр амьдарч буй 
иргэдийг бүртгүүлж, нийгмийн үйлчилгээнд бүх чиглэлээр 
хамрагдах нөхцөл боломж бүрдүүлэх, тэдний нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор шилжин ирэгсдийн 
нийтийн үйлчилгээнд ногдох зардлыг өмнө нь оршин сууж 
байсан орон нутгаас нь нэхэмжлэх арга хэлбэрийг бий 
болгох 
 

 
2014 îíîîñ  

 
Аймгийн ЗДТГ 

 
Öàãäààãèéí ãàçàð 

1.6.Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
сүм, хийдийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг шалгах, 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулах үйлдэл 
гаргуулахгүй байх  
 

 
2014 оноос  

 
ХЗХ 

Аймгийн ИТХ-ын 
Ажлын алба    

1.7.Эрх зүйн туслалцааны төвийн ажиллах нөхцөл, хүний 
нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх  
 

2014 оноос  ХЗХ   
 

1.8.Õàðàà õÿíàëòã¿éãýýñ àìü íàñ, ýð¿¿ë ìýíäýä íü 
õîõèðîë ó÷èð÷ áîëçîøã¿é õ¿¿õäèéã àñðàìæ, õàëàìæèéí 
үйл ажиллагаанд хамруулах, хурдан морь унаач 
хүүхдүүдийн амь нас, аюулгүй байдлыг хангах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах 

2014 оноос  ÕÃÁÕÕ Аймгийн ЗДТГ 
Уяачдын холбоо 

2. Эдийн засгийн эрх 2.1.Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, амьжиргааны 
түвшин дээшлүүлэх зэрэг эдийн засгийн баталгаа бий 
болгох асуудалд түлхүү анхаарах  
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ИТХ, Засаг 
дарга   

 

2.2.Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн олголт, 
хуваарилалтыг зориулалтын дагуу зохицуулж, эмзэг 
бүлгийн болон өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тэгш 
оролцоог хангах  нөхцөл бүрдүүлэх  
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ЗДТГ  НХҮХ   

2.3.Нутгийн удирдлагын байгууллагын бодлого 
шийдвэрийг иргэдээс бүхий л хэлбэрээр аж ахуй эрхлэх 

2014 оноос  Эрх бүхий албан 
тушаалтнууд   

 



таатай орчин бүрдүүлэхэд нийцүүлэн боловсронгуй 
болгохын зэрэгцээ өмчлөгчийн эрхийг хязгаарласан 
шинжтэй аливаа шийдвэр гаргахгүй байх  
 

2.4.Тусгай зөвшөөрлийн тогтолцооны өнөөгийн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж цөөрүүлэх, шат дамжлагыг багасгах, 
хүнд суртал, хээл хахуулийн эсрэг шийдвэртэй тэмцэл 
явуулах  
 

2014 
оноос 

Аймгийн ЗДТГ МХГ 

2.5.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 
болон Иргэдийн эд хөрөнгө олж авах, өмчлөх, эзэмших 
эрхийн хүрээнд үзүүлж буй үйлчилгээг боловсронгуй 
болгох, үйл ажиллагааны чиглэлийг мэдээлж, ил тод 
байдлыг хангах  
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ЗДТГ УБХ   

2.6.Компани, нөхөрлөл, хоршоо, банкны хадгаламж, банк 
бус санхүүгийн байгууллага, үнэт цаасны арилжаа, 
хувьцаа эзэмших, ногдол  ашиг авах зэрэг эрхийн 
талаарх мэдээллийг өргөжүүлж,  өмчлөх болон аж ахуй 
эрхлэхтэй холбоотой хууль тогтоомжийн мэдлэгийг 
иргэдэд олгох  
 

2014-2017 
онд  

ХЗХ  УБХ, Татварын 
газар   

2.8.Аймгийн хэмжээнд бүх төрлийн даатгалын үйл 
ажиллагаанд иргэдийг хамруулахад чиглэсэн соён 
гэрээрүүлэх, зохицуулах арга хэмжээ авч, иргэдийг 
аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ЗДТГ  Даатгалын 
байгууллагууд  

2.9.Практик дээр гарч байгаа зээл чөлөөлөх нэрийн дор 
болон бусад чиглэлээр иргэдийн өмчлөх эрхэнд халдсан 
хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авч байх 
 

2014 оноос  ХЗХ  ГХУСАЗЗ 

2.10.Санхүүгийн туслалцаа үйлчилгээ нэн шаардлагатай 
байгаа эмзэг бүлгийн гэр бүл, хувь хүмүүст орлогын эх 
үүсвэр бий болгох, сургалтын хөтөлбөрт хамруулах зэрэг 
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх 

2014 оноос  НХҮХ, ХХ  Аймгийн ЗДТГ  

3. Нийгэм, соёлын эрх  

3.1 Эрүүл аюулгүй орчинд 
амьдрах, орчны 
бохирдол, байгалийн 
тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрх 

3.1.1.Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг лабораторийн 
шинжилгээний үр дүнд түшиглэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 
байлгаж, гэр хорооллыг төвлөрсөн цэвэр ус, дулаантай 
холбох цахилгааны эх үүсвэрт шилжүүлэх зэргээр  утааг 
бууруулах бусад боломжийг судлах  

2014 оноос  БОГ  Аймгийн ЗДТГ 
ХЗА  



 

3.1.2.Цагаан тоос, дугуй шатаах үйлдвэрийн утаа зэрэг 
үйлдвэрлэлийн явцад гарч буй тоос, утааг холбогдох 
байгууллагуудтай нь хамтран бууруулах арга хэмжээг 
бодлогын түвшинд авах  
 

2014 оноос  БОГ  МХГ   

3.1.3.Хогийн цэгийн талбайн тэлэлтийг зогсоож хумих,  
ахуйн хүрээнд хог хаягдлыг  ил задгай асгаж хаяхгүй байх 
менежментийг бий болгох, цаашид хог хаягдлыг  
үйлдвэрийн аргаар боловсруулах технологи нэвтрүүлэх  
 

2014 оноос  ХТГ ХЗА, Баян-Өндөр 
сумын Засаг дарга   

3.1.4.Дүүргийн эзэнгүй хог хаягдлыг ачиж зайлуулахад 
зарцуулагдаж байгаа хөрөнгийг хяналт тавих үүрэг бүхий 
хүмүүстэй болгож тэдний урамшуулалд зарцуулах 
боломжийг судлаж авч үзэх 
 

2014 оноос  Сумдын Засаг дарга 
нар   

Аймгийн ЗДТГ   

3.1.5.Хүнсний аюулгүй байдалд тавих лабораторийн 
хяналтыг өргөжүүлж, хүнсний лабораториудын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
хангах  

2014 оноос  Аймгийн ЗДТГ МХГ 
 
 
 

3.1.6.Хотын дэд бүтэц, зам тээврийн хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангаж, замын эвдрэл гэмтлээс болж аваар осол 
гаргахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх  
 

2014 оноос  Цагдаагийн  газар 
ХЗА   

МХГ 

3.1.7.Орон гэргүй нэн ядуу, тэнэмэл амьдралтай 
хүмүүсийг гэр оронтой болгох, тэднийг Монгол ёс 
уламжлалын дагуу ах дүү хамаатан саданд нь дэмжлэг 
үзүүлэх замаар нийгэмшүүлэх арга хэмжээ авах   
 

2015 оноос Аймгийн ЗДТГ ХХҮХ 

3.1.8.Хотын дотор шаардлагатай газруудад нийтийн бие 
засах газар, томоохон үйлчилгээний газруудыг нийтэд 
үйлчилдэг “ОО”-той болгох 
 

2014 оноос  Аймгийн ЗДТГ  ХЗА 

3.1.9.Барилгын ажилчдын хөдөлмөрийн болон барилга 
байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангахад бүх чиглэлээр 
анхаарч, хяналт шалгалтыг идэвхижүүлж, тавих 
шаардлагыг өндөржүүлэх  
 

2014 оноос  МХГ  ХЗА   

3.1.10.Хотын дотор хүн  унаж осолдож болох нүх, суваг 
шуудуу, худгуудыг таг, хамгаалалтын бүс, таних 
тэмдэгтэй болгох, байруудын чердакыг байнгын цоожтой 

2014 оноос  ХЗА  МХГ   



байлгах 

3.1.11.Хотын доторх явган хүний зам, үйлчилгээний 
байгууллагуудын үүд хаалга орчмын замд дулаан орны 
үрэлт багатай гялгар хавтангаар зам тавьж байгааг 
зогсоож, хальтирч гулсдаггүй хүйтний улиралд зохицсон 
материалаар тавих ажлыг эхлүүлэх  

2014 оноос  ХЗА  МХГ   

3.1.12.Гэр хорооллын айл өрхүүдийн нохойг өдрийн 
цагаар уяатай, шөнийн цагаар хашаанаас гаргахгүй 
байлгах, тохилог хорооллын тэжээвэр  нохойг гадуур 
байлгах үед нь хошуувчтай болгох 

2014 оноос  Баян-Өндөр сумын 
ЗДТГ   

 

3.1.13.Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж байгууллага, 
түүний салбар нэгж бүр орчноо цэвэрлэж хэвших 

2014 оноос  Нийт Төрийн болон 
ТББ, аж ахуйн нэгж 
байгууллага 

Баян-Өндөр сумын 
ЗДТГ  

3.1.14.Нийгмийн үр нөлөө ихтэй томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдийн “Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ”-г хийлгэж,  иргэдийн эрх, эрх чөлөөний байдалд 
үзүүлэх нөлөөг тодорхойлж, холбогдох арга хэмжээг авч 
байх  

2015 оноос  Аймгийн ЗДТГ БОГ 
ЭМГ 

3.2 Хөдөлмөрлөх эрх 3.2.1. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажил 
хийлгэхийг таслан зогсоох, цалин хөлс олгохгүй буюу 
дутуу олгох, НД, ЭМД-ыг ажил олгогчоос төлөхгүй байх 
зэргээр иргэдийг хохироож буй үйлдлүүдийг таслан 
зогсоох   
 

2014-2017 
онд  

МХГ  Аймгийн ЗДТГ  

3.2.2.Хөдөлмөр хамгаалал, үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр, 
эрүүл ахуйн улсын хяналтыг урьдчилан сэргийлэх, 
зөрчлийг таслан зогсооход чиглүүлж, үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнийг бууруулах 
чиглэлээр арга хэмжээ авах   
 

2014-2017 
онд  

МХГ  Аймгийн ЗДТГ 

3.2.3.Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэвэр, 
ажилгүйдлийн даатгал, бусад тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөх 
олговор олголтын байдалд судалгаа хийж, хяналтыг 
сайжруулах   
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ЗДТГ  НДХ, ХХҮХ 

3.2.4.Ажиллаж хөдөлмөрлөх тэгш байдлыг хангаж, ажлын 
байрны сонгон шалгаруулалтын шударга өрсөлдөөнийг 
бий болгох  

2014 оноос  ХХ  Аймгийн ЗДТГ  

3.2.5.Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт аймгийн 
хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд иргэдийн эрх, ашиг сонирхлын 
үүднээс Хурлын байгууллагаас хяналт, шинжилгээ 

2014 оноос  Аймгийн ИТХ   



үнэлгээ хийх арга хэлбэрийг бий болгох 

3.2.6.Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа 
хүүхдийн судалгааг гаргаж, эцэг, эхийг нь хөдөлмөр 
зуучлалын албаар дамжуулан ажлын байраар хангахад 
анхаарах, тэднийг хөдөлмөр эрхлэгчийнх нь хувьд 
хяналтанд авч, эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын зэрэг 
холбогдох даатгалд хамруулах.   
 

2014 оноос  ХГБХХ ХХ 

3.2.7.Улсад ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан боловч ямар 
нэг шалтгаанаар тэтгэвэр тогтоолгож чадахгүй хохирч 
яваа хүмүүсийн судалгаа гаргаж тэднийг тэтгэвэрт 
хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх     

2014 оноос 
 
 
 

НДХ   

3.2.8.Хөдөлмөрийн чадвартай эмзэг бүлгийн хүмүүст 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж ажлын 
байр бий болгож хөрөнгө оруулалт хийж байгаа аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, иргэдийг урамшуулах арга хэлбэрийг 
бий болгох  
 

2014 оноос  Аймгийн ЗДТГ   

3.2.9.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авч байх, 
ажилд авахгүй тохиолдолд сан бүрдүүлэх хуулийн 
заалтыг хэрэгжүүлэх, харааны бэрхшээлтэй иргэдийг 
массаж хийх үйлчилгээний салбарт ажиллуулах зэрэг 
чиглэсэн зорилго бүхий мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
сургалт, төсөл хөтөлбөрт хамруулах  
 

2014 оноос   Аймгийн ЗДТГ   МХГ    

3.3. Сурч боловсрох эрх 3.3.1.Гэрийн хорооллын алслагдсан багуудад  үйлчлэх 
сургууль нэмж байгуулах, сургуулийн насны хүүхдийг 
сургуульд бүрэн хамруулж, суурь боловсролын сургууль 
завсардалтыг арилгах,   шилжин ирсэн айл өрхийн 
хүүхдийн судалгааг гаргаж хүүхдүүдийг сургуульд бүрэн 
хамруулах арга хэмжээ авах 
 

2014 оноос  Аймгийн ЗДТГ   

3.3.2.Насан туршийн боловсролыг дэмжин хүн амын 
бичиг үсэг үл мэдэх явдлыг арилгах 
 

2014 оноос  БГ Аймгийн ЗДТГ  

3.3.3.Хүүхдийн  эрхэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэгийг 
шалгаруулах журмыг боловсруулж, тодорхой шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу аймгийн нийт сургууль цэцэрлэгийг 
үнэлэх, үнэлгээг цаашид жил бүр тогтмол дүгнэж, болзол 
шаардлага хангасан байгууллагыг тодорхойлж, 
урамшуулж хэвших  

2014-2017 Сургуулийн захиргаа   БГ   



3.3.4.Аймагт сургуулийн дотуур байр байгуулах, эцэг, 
эхээсээ хол ах дүү хамаатан садандаа байж сургуульд 
сурдаг хүүхдийн судалгаа гаргаж шаардлагатай 
тохиолдолд эцэг , эхтэй нь холбоо барьж холбогдох арга 
хэмжээ авч байх  
 

2014 оноос Сургуулийн захиргаа  БГ   

3.3.5.Хүний эрх, үүргийг хангах асуудлыг цэцэрлэг, 
сургуулийн наснаас нь эхлэн сургалтын хөтөлбөрт 
оруулж насан туршийн мэдлэг, хандлага бий болгох 
ажлыг хэрэгжүүлж эхлэх   
 

2014 оноос  БСГ  Аймгийн ЗДТГ  

3.3.6.Хүүхдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
орчин нөхцлийг бүрдүүлэх,  бий болсон заал танхим, 
материаллаг баазын үйл ажиллагааны нягтрал, 
ашиглалтыг сайжруулах, тоглоомын талбайн тоог 
нэмэгдүүлэх, шаардлагатай бүх газруудад WIFI 
үйлчилгээ, хорооллуудын дотор сагс, волейболын талбай 
бий болгох   
 

2014-2017 
он  

ХГБХХ  Аймгийн ЗДТГ, 
БСГ, ССАЖГ   

3.3.7. “Хүүхдийг сонсох утас”-ыг тасралтгүй ажиллуулах, 
хүүхдийг байнга сонсч, эрх нь зөрчигдсөн хүүхэдтэй 
хамтран ажиллаж, дахин уг зөрчлийг гаргахгүй байх арга 
хэмжээ авах 

2014-2017  
он 

Сургуулийн захиргаа   ХГБХХ   

3.4. Эрүүл мэндээ 
хамгаалуулах, 
эмнэлгийн тусламж 
авах эрх 

3.4.1. Эмчилгээ, үйлчилгээ, цаг ашиглалт, ажиллагсдын 
харилцааны соёлыг дээшлүүлэх замаар иргэдийн эрүүл 
мэндээ хамгаалуулах эрхийг шаардлагын түвшинд 
эдлүүлэх, хүлээгдэлгүйгээр үйлчлүүлэх боломж нөхцлийг 
бүрдүүлэх 
  

 
 
 
2014 оноос  

 
 
 
Аймгийн ЗДТГ  

 
 
 
Аймгийн ИТХ  

3.4.2.Түргэн тусламжийн менежментийг боловсронгуй 
болгож, дуудлагаар очиж үйлчлэх цаг хугацааны 
стандартыг бий болгоно   
 

2014 оноос  ЭМГ Аймгийн ЗДТГ  

3.4.3.Хүн амд чанар, нөөц нь тогтоогдсон рашаан ус, 
шавар, байгалийн бусад хүчин зүйлийг түшиглэсэн 
рашаан, сувиллын нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээг 
нэгдсэн журмаар унаагаар үйлчлэх зэргээр чанартай 
хүртээхэд чиглэсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авах  
 

2014 оноос ЭМГ  Аймгийн ЗДТГ 

3.4.4. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүн амыг 2014 оноос  ЭМГ Баян-Өндөр, 



өөрөө эрүүл мэндээ хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хорт зуршлаас татгалзах боловсрол 
дадлагатай болгох сургалт сурталчилгааг системтэй 
явуулах   
 

Жаргалант сум   

3.4.5.Эм тарилга, хүнс, ахуйн хэрэглээний нэн тэргүүний 
хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, аюулгүй 
байдлыг хангах, хадгалах горим, хугацаа хэтэрсэн эсэхэд 
шалгалт хийж дүнг мэдээлж байх 
 

2014 оноос  МХГ  Аймгийн ЗДТГ  

3.4.6.Ахмадуудыг ямар нэг шат дамжлагагүйгээр нарийн 
мэргэжлийн болон бусад эмнэлгийн тусламжийг шууд 
хүртэх боломжийг бүрдүүлэх  
 

2014 оноос  ЭМГ  Аймгийн ЗДТГ  

3.4.7.Хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнс тэжээлээр хангаж, 
хүнсний аюулгүй байдалд тавих хяналтыг хүчтэй болгох, 
дэлхий нийтийн хэмжээнд татгалзаж эхэлж байгаа генийн 
өөрчлөлттэй болон  хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлтэй 
бусад хүнсний зүйлийн талаар иргэдийг мэдээллээр 
тасралтгүй хангах  
 

2014 оноос  МХГ  Аймгийн ЗДТГ   

3.4.8.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний талаар баримтлах 
бодлого, үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгоход хүний 
амьдрах эрүүл орчинд хор хохирол учруулахгүй, оршин 
суугчдын ахуй амьдралд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх 
зарчмыг баримталж, гэрийн хороололд гахайн зэрэг аж 
ахуй эрхлүүлж байгааг таслан зогсоох, нүүлгэн 
шилжүүлэх   
 

2014 оноос  ХБХ  МХГ  

 
Дөрөв.Соён гэгээрүүлэх, хөхиүлэн дэмжих талаар 

 

1. Иргэдийн оролцоог 
хангах, соён гэгээрүүлэх   

1.1.Хууль тогтоомж, нутгийн удирдлагын байгууллагын 
тогтоол шийдвэр болон хүний эрхийн талаар мэдээлэх, 
соён гэгээрүүлэх ажлын нэгдсэн тогтолцоо бий болгож, 
иргэн бүрт хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх дадал зуршлыг 
төлөвшүүлэх, 
 

2014 оноос  Хууль зүйн хэлтэс  ГХУСАЗЗ 

1.2.Төрийн албан хаагчдын хүний эрхийн талаарх мэдлэг 
чадавхийг дээшлүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулах  

2014-2017 
онд 

ТАСЗ  Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын 
газар  



1.3.Хүний эрхийн дэмжих бүлгийн ажлыг өргөжүүлж 
аймгийн нийт сум, багуудад хүргэж өргөжүүлэх  
 

2014 оноос  ХЭДБ  

1.4.Иргэний эрх, үүргийн харилцан шүтэлцээг хангаж, 
Хүний эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэхэд иргэн нэг бүрийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх  
 

2014 оноос  Сум, багийн Засаг 
дарга нар  

Аймгийн ЗДТГ   

1.5.Иргэн бүр эрхээ зөрчигдсөн тохиолдолд эрх зүйн 
туслалцаа, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд хамрагдахын ач 
холбогдлыг сурталчилж энэ талаар хандлага бий болгох  
 

2014 оноос  ГХУСАЗЗ  Аймгийн ИТХ   

1.6.Иргэдийн зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэхийн төлөө 
тэмцэх чадавхийг бэхжүүлэх, эрх нь зөрчигдсөн этгээдийн 
нууцлалыг хамгаалахаас бусад чиглэлийн хүний эрхийн 
зөрчлийн талаарх мэдээ мэдээллийг нээлттэй болгох   

2014 оноос  ХЗХ 
 
 
 

 

2. Иргэний нийгмийн 
байгууллагын оролцоог 
хангах   

2.1.Хүний эрхийн сургалт, сурталчилгаа, судалгааны 
болон эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилго бүхий иргэний 
нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих 
 

2014-2017 
онд  

ХЗХ   ГХУСАЗЗ    

2.2.Хүний эрхтэй холбоотой бодлого, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө боловсруулах, биелүүлэх, хяналт тавих, 
үнэлж дүгнэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанд ТББ, олон 
нийтийн үүсгэл санаачилга, түншлэлийг бий болгох 
 

2014-2017 
онд  

Аймгийн ИТХ, Засаг 
дарга   

ГХУСАЗЗ    

2.3.Иргэдэд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, дахин 
мэргэшүүлэх, ажлын байртай болох, ядуурлаас 
ангижрахад туслах зэргээр эрхээ хангахад нь дөхөм 
үзүүлж байгаа үйл ажиллагааг дэмжих 
 

2014-2017  ХХ  Аймгийн Засаг 
дарга   

 

 

 

 

-00- 

 


