НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2017 он/

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацаа:

№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

ЗГҮАХ-ийн 2.18 дахь заалт;
1.3.1 Нийслэлийн хүн амын
хүнсний эрүүл, аюулгүй
бүтээгдэхүүний хангамжийг
тогтворжуулж, бодлогын
1 хэрэгжилтийг хангана.
ЗГҮАХ-ийн 2.20 дахь заалт,
1.3.2 Органик болон
зохицуулах үйлчилгээтэй
хүнсний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.25 дахь заалт,
1.3.3 Мал аж ахуйг
2 эрчимжсэн цогц байдлаар
хөгжүүлэн, сүү, махны
фермерийн аж ахуйд
дэмжлэг үзүүлэх замаар
нийслэлийн хүн амын сүү,
махны хэрэгцээг дотоодын
3
бүтээгдэхүүнээр хангана.

4

5

6

2017 оны 1 дүгээр сарын 04-өөс 2018 оны 1 дүгээр сарын 01 хүртэл
I

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ,
НИЙГМИЙГ 2017 ОНД
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2017 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

Органик хүнс үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх төслийг дэмжин,
эрүүл ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг
нэвтрүүлэх ажлыг зохион
байгуулж, эрчимжсэн фермийн
аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор
дэмжин, түүхий эд
бүтээгдэхүүний урамшуулал,
гадаад, дотоодын хөнгөлөлттэй
зээл, төсөл хөтөлбөрт
хамруулна.
Хүн амын хүнсний эрүүл,
аюулгүй бүтээгдэхүүний
хангамжийг тогтворжуулна.

Нийслэлд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа хүнсний
үйлдвэрүүдэд стандартыг
мөрдүүлэх ажлыг зохион
байгуулна

II

III

IV

Сарууд
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН
ХҮРЭХ ТҮВШИН

Эрүүл, аюулгүй,
батаалгаат хүнсний
бүтээгдэхүүний хангамж,
салбарын мэргэжилтнүүд
болон үйлдвэр
эрхлэгчдийн мэдлэг,
чадвар өсөн нэмэгдэж
шинэ техник, технологи
нэвтрэх боломжтой
болно.

"Мах сүүний анхдугаар
аян"-г нийслэлд
хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулна

Махны нийлүүлтийн
улирлын хамаарлыг
багасгана сүүний
хэрэглээ, сав баглаа
боодлын нэр төрөл
нэмэгдсэн байна.

"Эрүүл хүнс -Эрүүл
монгол хүн" хөтөлбөрийг
нийслэлд хэрэгжүүлнэ

Эрүүл, аюулгүй,
батаалгаат хүнсний
бүтээгдэхүүний хангамж
нэмэгдэнэ

Хүнсний бүтээгдэхүүнийг
экспортод гаргах ажлыг
дэмжиж ажиллана

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
нэмэгдэж хамтын
ажиллагаа сайжирна.

Хүнс үйлдвэрлэгчдийг
урамшуулах ажлыг
зохион байгуулна

Хүнс үйлдвэрлэгчдийг
урамшуулах тогтолцоотой
болно

Органик үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх ажлыг
эхлүүлнэ

Органик үйлдвэрлэлийн
эхлэл тавигдана

ТӨСӨВ
/мянга.төг/

ХАРИУЦАН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ХЭЛТЭС

43.460.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

15.000.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

14.200.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

17.920.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

3.860.0

17.920.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс
Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс
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Органик үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх төслийг
дэмжин ажиллана

Сургалтын төв
байгуулагдаж, төрөөс
иргэдэд хүрэх үйлчилгээ
сайжирна.

Нийслэлийн "Эрчимжсэн
мал аж ахуй хөгжлийг
дэмжих" дэд хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлнэ.

Нийслэлийн "Эрчимжсэн
мал аж ахуй хөгжлийг
дэмжих" дэд хөтөлбөрийн
хэрэгжилт сайжирч, мал
аж ахуйг эрчимжүүлэн
хөгжүүлэх боломж
бүрдэнэ.

Нийслэлийн “Монгол мал”
үндэсний болон дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.

Нийслэлийн “Монгол мал”
дэд хөтөлбөрийн
хэрэгжилт сайжирч, мал
аж ахуйн салбарын
хөгжил эрчимжинэ.

Нийслэлийн "Мал
хамгаалах сангийн
журам"-ын хэрэгжилтийг
хангаж ажиллана.

Мал аж ахуйг байгалийн
эрсдлээс хамгаалах,
урьдчилан сэргийлэх
боломж бүрдэнэ.

"Шилмэл мал-2017 "
үзэсгэлэн худалдааг
зохион байгуулна.

Хотын орчимд өндөр ашиг
шимтэй мал, амьтныг
суурин хэлбэрээр
үржүүлэх, ашиг шимээр
нь иргэдийг баталгаат
хүнсээр хангах,
нийслэлийн мал аж ахуй,
фермүүдийн үйл
ажиллагааг сурталчилна.
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Малын үүлдэр угсааг
сайжруулах ажлыг зохион
байгуулна.
Эрчимжсэн аж ахуйг
хөгжүүлэх сургалтыг
зохион байгуулна.
“Нийслэлд мал аж ахуй
эрхлэх” журмын
хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.

Ферм эрхлэгчдийн
мэдлэг, ур чадвар
дээшилж мал аж ахуй
эрчимжсэн байдлаар
хөгжих боломж бүрдэнэ.

Мал аж ахуй эрхлэхийг
хориглосон бүсээс малыг
гаргаснаар иргэдийн
эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах боломж нөхцөл
бүрдэнэ.

5.900.0

Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

УБХК *
23.400.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

25.880.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

15.840.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

4.000.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

21.640.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

14.280.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

15.600.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

“Мал аж ахуйн
хоршоодын үйл
ажиллагааг дэмжих”
журмын хэрэгжилтийг
хангаж ажиллана.
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1.500.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

“Тэжээл” дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.

Эрчимжсэн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн тэжээлийн
асуудал шийдэгдэнэ.

6.100.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

Гахай, шувууны аж ахуй
эрхлэгчдийг бодлогоор
дэмжиж ажиллана.

Гахай, шувууны аж ахуй
эрхлэгчдийн үйл
ажиллагаа сайжирна.

1.232.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

Мал аж ахуйн үйл ажиллагааг
зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд
уялдуулан орчин үеийн чиг
хандлагаар хөгжүүлэх чиглэлээр
Малын худалдааны төвийг
хотын баруун, зүүн бүсэд
байгуулах ажлын зураг төслийг
боловсруулан батлуулж,
барилга эхлэх бэлтгэл ажлыг
хангана.

Мал аж ахуйн үйл
ажиллагааг зах зээлийн
эрэлт хэрэгцээнд
уялдуулан орчин үеийн
чиг хандлагаар хөгжүүлэх
чиглэлээр "Малын
худалдааны төв"-ийг
хотын баруун зүүн бүсэд
байгуулах ажлын зураг,
төслийг боловсруулж,
батлуулан барилгыг
эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг
хангана.

Мэргэжлийн байгууллагын
хяналтыг сайжруулж,
эрүүл аюулгүй хүнсээр
хотын хүн амыг хангах
боломж бүрдэнэ.

6.200.0

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

Төмс, хүнсний ногоо, жимс
жимсгэнэ тариалах төсөл
хэрэгжүүлэх хүсэлтэй иргэд,
ААН-үүдэд хөдөө аж ахуйн
зориулалттай газрыг
эзэмшүүлж, тариалсан
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг
дэмжих замаар иргэдийг эрүүл,
аюулгүй хүнсээр жилийн дөрвөн
улиралд хангана.

Тариалангийн талбайн
ашиглалтыг
сайжруулж,тухайн бүс
нутгийн хөрс цаг уурын
онцлогт тохирсон
таримлыг тариалуулах,
бүтээгдэхүүний гарцыг
нэмэгдүүлэх

Хүнсний ногоо тариалах
зориулалтаар олгосон
газрын ашиглалт
сайжирч, ургацын хэмжээ,
таримлын нэр төрөл
нэмэгдэнэ.

48.7

Газар
тариалангийн
хэлтэс

18

ЗГҮАХ-ийн 2.41 дэх заалт;
1.3.5 Хөдөө аж ахуйн
зориулалттай газрын
ашиглалтыг сайжруулж,
өрхийн тариаланг
20 нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг
уурын онцлогт тохирсон
таримлыг тариалуулж,
бүтээгдэхүүний гарцыг
нэмэгдүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх
заалт,
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо,
жимс, жимсгэнийн аж ахуй
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн
нэгжийн бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих,

Эрчимжсэн мал аж
ахуйн хэлтэс

Малчид, фермер
эрхлэгчдийн тоо
нэмэгдэж, хүн амын
хүнсний хангамж
сайжирна.

17

19

12.320.0

Хөдөө аж ахуй
эрхлэгчдийг урамшуулах
ажлыг зохион байгуулна.

16

1.3.4 Малын захыг мах
боловсруулах үйлдвэрийн
хамт хотын зүүн, баруун
бүсэд байгуулж, мал
эмнэлгийн ариун цэврийн
шаардлагад нийцсэн,
баталгаат бүтээгдэхүүн
нийлүүлнэ.

хориглосон бүсээс малыг
гаргаснаар иргэдийн
эрүүл, аюулгүй орчинд
амьдрах боломж нөхцөл
бүрдэнэ.

уурын онцлогт тохирсон
таримлыг тариалуулж,
бүтээгдэхүүний гарцыг
нэмэгдүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх
заалт,
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо,
жимс, жимсгэнийн аж ахуй
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн
нэгжийн бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих,
иргэдэд эрүүл, баталгаатай
21 хүнсний бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх, худалдан
борлуулах сүлжээг
боловсронгуй болгоно.
ЗГҮАХ-ийн 2-44 дэх заалт,
1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж
ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг
амин дэмээр баялаг жимс,
хүнсний ногоогоор тогтмол
хангах боломжийг
бүрдүүлнэ.

22

23

бүтээгдэхүүний борлуулалтыг
дэмжих замаар иргэдийг эрүүл,
аюулгүй хүнсээр жилийн дөрвөн
улиралд хангана.
Төмс, хүнсний ногоо
жимс жимсгэнэ тариалах
төсөл хэрэгжүүлэх
хүсэлтэй иргэд, аж ахуйн
нэгжүүдэд хөдөө аж
ахуйн зориулалттай
газрыг эзэмшүүлж,
тариалсан
бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих
замаар иргэдийг эрүүл
аюулгүй хүнсээр жилийн
дөрвөн улиралд хангана

Нийслэлийн Засаг
даргын 2016 оны А/630
захирамж, ХХААХҮЯ ,
Нийслэлийн хотын
хооронд байгуулсан
санамж бичгийн хүрээнд
Төмсний, хүнсний ногоо,
жимс, жимсгэнэ эрхэлдэг
иргэн аж ахуйн нэгжийн
бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжиж
ажиллана.

Иргэдэд газар тариалан
эрхлэх мэдлэг олгох
замаар газар
тариалангийн
үйлдвэрлэлийг
өргөжүүлэх

Иргэдийн хүнсний
ногооны хэрэглээ болон
амин дэмээр баялаг жимс
жимсгэний хангамж
нэмэгдэнэ.
Газар
тариалангийн
хэлтэс

Газар
тариалангийн
хэлтэс
13.436.0

Газар
тариалангийн
хэлтэс
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Хүлэмжийн аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг
өргөжүүлнэ.

Газар
тариалангийн
хэлтэс
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Жимс жимсгэний нэр
төрөл,үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлж,хүн амыг
амин дэм бүхий жимс
жимсгэнээр хангах

Газар
тариалангийн
хэлтэс
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Төмс, хүнсний ногооны
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
ажил үйлчилгээ зохион
байгуулна.

Иргэдийн үйлдвэрлэлийг
дэмжинэ.

Иргэдэд тоног
төхөөрөмжийн дэмжлэг
үзүүлнэ

Иргэдийн үйлдвэрлэлийг
дэмжинэ. Тоног
төхөөрөмжийн хангамж
сайжирна.

Төмс, хүнсний ногооны
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэн, шинээр
ажлын байр бий болгоно

Газар тариалан
эрхлэгчдийн нэгдсэн
бүртгэлжүүлэлттэй болно.

Газар
тариалангийн
хэлтэс

9.472.0

Газар
тариалангийн
хэлтэс

19.520.0

Газар
тариалангийн
хэлтэс

Хоёр. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Бусад

1

2

Байгууллагын дотоод ажлын
хүрээнд:

Төрийн албан хаагчдын
хувийн хэргийг зохих
журмын дагуу бүрдүүлэх,
зэрэг дэв олгох асуудлыг
төрийн албаны зөвлөлд
мэдүүлэх, төрийн болон
дээд байгууллагын
шагналд тодорхойлох,
хүний нөөцийн бүтэц
бүрэлдэхүүний тайлан
мэдээг гаргах ажлыг
хэрэгжүүлнэ.

Төрийн албан хаагчдын
ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

Ажилтнуудын “Үр дүнгийн
гэрээ” байгуулах ажлыг
зохион
байгуулж,
хэрэгжилтийг
ханган
ажиллана.

Зөв төлөвлөж хэрэгжилт
хангагдана.

Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтэс

59.680.0

3

4

5

6

Байгууллагын
архив,
албан хэрэг хөтлөлтийн
талаарх мэдээ судалгааг
гаргах, хөтлөх хэргийн
нэрийн жагсаалтын дагуу
архивын
баримтанд
жагсаалт бүртгэл үйлдэн
хадгаламжийн
нэгж
бүрдүүлж ажиллана.

Баримт бичгийн стандарт
хангагдана.

Захиргааны хэлтэс
59.680.0

Өргөдөл гомдол, ирсэн,
явсан бичгийн бүртгэл
хөтлөх, хяналт тавих,
бичиг
баримт
боловсруулах
стандартын хэрэгжилтийг
хангуулах, цаг хугацаанд
нь
шийдвэрлэн
ажиллана.

Захиргааны хэлтэс

Нийслэлийн
удирдах
ажилтнуудын
шуурхай
зөвлөлгөөнөөс
өгсөн
үүрэг
даалгаврын
хэрэгжилтийг хангуулах,
холбогдох
биелэлтийг
НЗДТГ-ын
холбогдох
хэлтсүүдэд тайлагнана

Үүрэг даалгаврын
хэрэгжилт хангагдана.

Гадаад харилцаа, хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэн
ажиллана.

Туршлага мэдээлэл
нэмэгдэнэ.

Байгууллагын үйл ажиллагааны зардал
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт
НИЙТ ТӨСӨВ
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүрэг

Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтэс

381.048.7
381.048.7

