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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 

7 12 

Нийт 7 12 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүн хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын хэрэгжилтийг хангана  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1. Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг 
тогтвортой байлгах зорилгоор стратегийн хүнсний улирлын хамаарлыг бууруулан, 
стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.18 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин 2019 онд 4000 тн мах бэлтгэсэн  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 90% 

Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2. Хүнсний зохистой хэрэглээний талаар 
хэрэглэгчийн боловсролыг сайжруулах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.23 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 3.5 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин -  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үзэсгэлэн худалдаа, сургалт, сурталчилгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 үзэсгэлэн худалдаа, 5 сургалт, 1 
сурталчилгаа хйисэн байна. 

Жилийн эцэст: 3 үзэсгэлэн худалдаа, 10 сургалт, 2 
сурталчилгаа гаргасан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэл 
эрхлэж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн цахим бүртгэлийг боловсронгуй болгоно. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.22 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 2.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 

Жилийн эцэст: 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ /1.3.2/ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1. Органик хүнсний тухай хууль болон 
Баяжуулсан хүнсний тухай хууль хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулж, хүнсний үйлдвэрлэлд баримтлах журам, дадлыг хүнсний 
үйлдвэрлэл эрхлэгч болон аж ахуйн нэгж, иргэдэд сурталчлан таниулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.23 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 10.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцох аж ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: хамрагдах аж ахуйн нэгжийн тоо 135 

Жилийн эцэст: хамрагдах аж ахуйн нэгжийн тоо 135 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн, 
сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, 
махны хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана. /1.3.3/ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1. "Монгол мал” үндэсний болон  дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.25, 2.30, 2.33,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 25 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Мал үржлийн алба, Ч.Түмэн-Өлзий 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь   
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 30% 

Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 70% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2. "Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг 
дэмжих" үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, ТХХААТББ-ын 1.4, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.25, 2.38,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийн хэрэгжилт  72.8 хувь 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шагнаж, урамшуулсан фермерийн тоо-10, төсөл, хөтөлбөрт 
хамрагдсан иргэн, аж ахуй нэгжийн тоо-5, зохион байгуулсан 
сургалтын тоо-10  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн нийгэмд оруулж 

байгаа хувь нэмрийг үнэлэн шагнаж, урамшуулах ажлыг зохион 
байгуулж, эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах чиглэлээр 
сургалтуудыг зохион байгуулсан байна. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувь   

Жилийн эцэст:  Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг төсөл, хөтөлбөрт 

хамруулан, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр технологийн 
сургалтанд хамруулсан байна. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт  хувь  70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

1.3.3 "Тэжээл" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, ТХХААТББ-ын 1.4, ЗГҮАХ-ийн 2.25 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улира
л 

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 75 хувь 

Шалгуур үзүүлэлт  Тэжээлийн ургамал тариалсан талбайн хэмжээ, өвс, 
тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт, өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 
хангах ажлын хувь 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг тэжээлийн 
ургамал тариалах боломжийг бүрдүүлэн, газрыг 2020 оны  
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан, 
нийслэлийн өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлсэн байна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  30 

Жилийн эцэст:  
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Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2020-2021 оны өвөлжилт, 
хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг ханган, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулсан байна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  50 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт 
хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн 
баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1. Малын захыг мах боловсруулах 
үйлдвэрийн хамт хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.18,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр, 10.5 тэр бум төгрөг 

Хариуцах нэгж Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 70 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ашиглатанд оруулсан худалдааны төвийн тоо-1 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Зүүн бүсийн үйлдвэрийн барилга угсралтын 
ажил 70 хувь, Баруун бүсийн үйлдвэрийн барилга угсралтын 
ажил 100 хувь 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 70 

Жилийн эцэст: Зүүн бүсийн үйлдвэрийн барилга угсралтын 
ажил 80 хувь, Баруун бүсийн үйлдвэрийн барилга угсралтын 
ажил 100 хувь 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газар ашиглалтыг 
сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг уурын онцлогт тохирсон таримлыг 
тариалуулж, бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1. Төмс хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний 
үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын 2016-2020 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.5 
дахь заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн /1-27/, Засгийн газрын 2017 оны 
278 дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв, 12 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин 854 кг хүнсний ногооны үрийг аж ахуй эрхлэгчдэд тараасан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тараасан хүнсний ногооны үрийн хэмжээ   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 4500 кг төмс, хүнсний ногооны үр тараасан 
байна. 
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Жилийн эцэст: 4500 кг төмс, хүнсний ногооны үр тараасан 
байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Төмс, хүнсний ногоо тариалах, жимс, жимсгэнэ 
ургуулах чиглэлээр аж ахуй эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжих иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, 
худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.Намрын ногоон өдрүүд нэгдсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулж, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний аж ахуй эрхлэдэг 
иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжинэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын 2016-2020 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.6 
дахь заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн /1-29/, Засгийн газрын  Засгийн 
газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол, 2017 оны 223 дугаар 
тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 2.8 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин 1 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 1 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2. Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, 
жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт борлуулалтын цогцолбор төв байгуулах ажлын 
санхүүжилтийг ХХААХҮЯ-тай хамтран гадаадын эх үүсвэрээс шийдвэрлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын 2016-2020 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.6 
дахь заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн /1-29/, Засгийн газрын  Засгийн 
газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол, 2017 оны 223 дугаар 
тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг 
амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1. Өвөл, зуны хүлэмжийн загвар, цогцолбор 
аж ахуйг хөгжүүлж, хот суурингийн хүн амыг шинэ ургацын ногоогоор тогтвортой 
хангана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

4.2. МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь 
заалт, ЗГҮАХ-ийн 2.44 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин 36.8 га хүлэмжийн аж ахуй 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хүлэмжийн аж ахуйн нэмэгдсэн талбайн хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1000м2 талбай нэмэгдэнэ. 

Жилийн эцэст: 1000м2 талбай нэмэгдэнэ. 
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүн хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын хэрэгжилтийг хангана 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 1.1.1. Хүн амын хүнсний хангамж, 
хүртээмжийг тогтвортой байлгах 
зорилгоор стратегийн хүнсний 
улирлын хамаарлыг бууруулан, 
стратегийн хүнсний улирлын нөөц 
бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

4000 тн 
мах 
бэлтгэсэн  

 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 90% 
 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 
100% 

 

2. 1.1.2. Хүнсний зохистой 
хэрэглээний талаар хэрэглэгчийн 
боловсролыг сайжруулах 
чиглэлээр сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулна. 

Зохион 
байгуу
лсан 

үзэсгэл
эн 

худалд
аа, 

сургалт 
суртал
чилгаа
ны тоо 

Зохион 
байгуулагд

сан 
үзэсгэлэн 
худалдаа, 
сургалт, 

сурталчил
гааны тоо 

17 

1 үзэгслэн 
худалдаа, 5 
сургалт, 1 
сурталчилгаа 
хйисэн байна. 

3 үзэсгэлэн 
худалдаа, 10 
сургалт, 2 
сурталчилгаа 
хйисэн байна. 

3. 1.1.3. Хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрлэл эрхлэж буй иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн цахим бүртгэлийг 
боловсронгуй болгоно. 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
хэрэгжилт 
100% 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт 100% 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ийн үр дүн: Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 1.2.1. Органик хүнсний тухай 
хууль болон Баяжуулсан хүнсний 
тухай хууль хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулж, хүнсний 
үйлдвэрлэлд баримтлах журам, 
дадлыг хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгч болон аж ахуйн нэгж, 
иргэдэд сурталчлан таниулна. 

Хамраг
дах аж 
ахуйн 
нэгжий 

тоо 

Хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгжийн 
тоо 130 

хамрагдах аж 
ахуйн нэгжийн 
тоо 135 
 

хамрагдах аж 
ахуйн нэгжийн 
тоо 135 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ийн үр дүн: Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн, 
сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, 
махны хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана. 
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№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 1.3.1. "Монгол мал” 
үндэсний болон дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

70 30 70 

2. 1.3.2. "Эрчимжсэн мал аж 
ахуйн хөгжлийг дэмжих" 
үндэсний болон дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

70 -Сургалтад 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо-
250,  

- Улс, 
Нийслэлийн 
тэргүүний 
фермерийн тоо-
8,  

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
хувь 70 

 

 - Сургалтад 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо-
450, 

-   Төсөл, 
хөтөлбөрт 
хамруулсан аж 
ахуй нэгж, 
иргэний тоо-10 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
хувь 100 

3. 1.3.3 "Тэжээл" дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

75 -Тэжээлийн 
ургамал 
тариалсан 
талбайн хэмжээ, 
ургац 

- Өвс, 
тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэлт 

Хэрэгжилтийн 
хувь 30 

 

-Тэжээлийн 
ургамал 
тариалсан 
талбайн 
хэмжээ, ургац 

- Өвс, 
тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэлт 

-Өвөлжилт, 
хаваржилтийн 
бэлтгэл ажил 
хангалт 

Хэрэгжилтийн 
хувь 70 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4-ийн үр дүн: Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн 
хамт хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад 
нийцсэн баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 1.4.1. Малын захыг мах 
боловсруулах үйлдвэрийн 
хамт хотын зүүн, баруун 
бүсэд байгуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

70 Ашиглалтад 
орсон 
худалдааны 
төвийн тоо-1 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
хувь 70 

 

 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
хувь 70 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5-ийн үр дүн: Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газар ашиглалтыг 
сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг уурын онцлогт тохирсон таримлыг 
тариалуулж, бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Төмс хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэний үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдийг дэмжиж ажиллана. 

кг 854кг - 900 кг 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6-ийн үр дүн: Төмс, хүнсний ногоо тариалах, жимс, жимсгэнэ 
ургуулах чиглэлээр аж ахуй эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжих иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, 
худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Намрын ногоон өдрүүд нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулж, 
төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэний аж ахуй эрхлэдэг иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжинэ. 

Зохион 
байгуу
лсан 

үзэсгэл
энгийн 

тоо 

1 1 1 

2. Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны 
хадгалалт борлуулалтын 
цогцолбор төв байгуулах ажлын 
санхүүжилтийг ХХААХҮЯ-тай 
хамтран гадаадын эх үүсвэрээс 
шийдвэрлэх 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж
илтийн 

хувь 

- 50% 100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7-ийн үр дүн: Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг 
амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Өвөл, зуны хүлэмжийн загвар, 
цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлж, хот 
суурингийн хүн амыг шинэ ургацын 
ногоогоор тогтвортой хангана. 

м
2 

36.8га 36.9га 36.9га 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

 

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл Зорилтын тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ - - 

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ - - 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

АЖ АХУЙН НЭГЖИД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэх, тамхи импортлох 
тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгахад санал гаргана. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.1.1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн 
хүсэлтийн дагуу ажлын хэсэг үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  дүгнэлт, саналыг 
Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 
11 дүгээр зүйлийн 11.1.7 
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 
4.1, 14 дүгээр зүйлийн 14.3.1 
Хүнсний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 
18 дугаар зүйл 
ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны А-84 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон 
шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”-ийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.4, 4.6 
МУЗГ-ын 2013 оны 191 дүгээр  тогтоолоор батлагдсан “Тамхины 
үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих 
журам” 
МУЗГ-ын 2007 оны 84 дүгээр  тогтоолоор батлагдсан 
“Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам” 

Дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг 3.1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин Саналын тоо 17 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Саналын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 6 
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ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн: Согтууруулах ундаа, тамхи үйлдвэрлэх, тамхи 
импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгахад санал гаргана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 2.1.1 Тусгай зөвшөөрөл шинээр 
авах, сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн аж 
ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу 
ажлын хэсэг үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж,  дүгнэлт, саналыг 
Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэх 

Санал
ын тоо 

17 3 6 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дүрмээр хүлээсэн 
үүрэг 

16 18 

Нийт 16 18 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, 
чанарыг сайжруулах талаар төрөөс баримталж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарт нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.1.1 Мах, сүүний анхдугаар аяныг нийслэлд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.        

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны yйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.18; 

Засгийн газрын 2016 оны 212 дугаар тогтоол 

Дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг 3.1.18 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн 
суурь болох хөдөө аж ахуйн салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх буюу 
эрүүл ахуйн зохистой дадлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.2.1 Хүнсний үйлдвэрүүдэд мөрдөгдөх нийтлэг журмуудыг  сурталчлах, 
холбогдох байгууллагатай хамтран сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Органик хүнсний тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 

Дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг 3.1.16 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин Сургалт зөвлөгөөнд хамрагдсан албан хаагчдын тоо 80 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдах албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 110 
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Жилийн эцэст: 130 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3. Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх малын үүлдэрлэг байдлыг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг 
нэмэгдүүлэх замаар өндөр ашиг шим бүхий зохистой тооны мал сүргийг нийслэлийн нутаг 
дэвсгэр нутаг дэвсгэр дэх мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлэхэд 
(фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд) дэмжлэг үзүүлэх 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.3.1 Сүүний үхрийн удам гарваль, ашиг шимийн бүртгэлийг Хан-Уул, Сонгинохайрхан 

дүүргийн сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөтлөлт хийж явуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Малын генетик нөөцийн тухай хууль, МУЗГ-ын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.25, НЗД-ын 2016-2020 оны 
үйлажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мал үржлийн алба, Ч.Түмэн-Өлзий 

Суурь түвшин 1200 хээлтэгчийг бүртгэсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1500 хээлтэгчийг бүртгэлд хамруулна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 750 

Жилийн эцэст: 1500 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд технологийн шинэчлэл 
хийх, үр сортын чанарыг сайжруулах, хамгаалах талаар бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, таримал ургамлыг хамгаалах, хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг хөгжүүлэх, 
төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.4.1 Тариалалт ургацын явц болон ургац хураалтын үеэр нийслэлд газар 
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж  буй аж ахуйн нэгж,  иргэдийн талбайд 
мониторинг хийх, мэдээ судалгааг бодит болгох,  шинэчлэх,  мэргэжил арга зүйн 
заавар зөвлөгөө өгч ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 
2018 оны 324 дүгээр тогтоо, байгууллагын дүрмийн 3.1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь, 50% 

Шалгуур Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 
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үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 50% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5. Салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх, 
аж ахуйн нэгж, иргэдийг хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлогоор дэмжих, хууль эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох асуудлаар санал боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад 
танилцуулах гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.5.1 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийг ЖДҮДС, 
ХААДС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.25, 
2.39, 2.44 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Мал үржлийн алба, Ч.Түмэн-Өлзий 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.5.2 Хүнсний үйлдвэрлэлд мөрдөгдөх хууль, журам стандарт, техникийн 
зохицуулалт, зааврыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран боловсруулах, 
санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

-Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр -1.3.1; 

-“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөр – 3.3.7; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Стандарт журмын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 4 

Жилийн эцэст: 7 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх асуудлаар 
хөтөлбөр, төсөл боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах, гарсан шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.6.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр иргэд болон аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагааг дэмжих зорилго бүхий төсөл, хөтөлбөр боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НХХААГ-ын дүрмээр хүлээсэн үүрэг 3.1.6-р заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Мал үржлийн алба, Ч.Түмэн-Өлзий 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Боловсруулсан төсөл, хөтөлбөрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
хүнсний үйлдвэрүүдэд хууль тогтоомж, норм, норматив, дүрэм журмын дагуу ажиллах 
чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн  зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.7.1 Хүнсний үйлдвэрүүдэд хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт 
явуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны yйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 2.18; 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр -1.3.1; 

Дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг – 3.1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин Хяналт шалгалтын тоо 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  4 
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Жилийн эцэст:  4 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8. Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэх, сүү, 
махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны 
хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.8.1  "Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага 
"MNS6723:2018 үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж, 
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин урамшуулж, чадвахижуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, ТХХААТББ-ын 1.4, ЗГ-ийн 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.25, 2.38, НЗДҮАХ-ийн 
1.3.3, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, Д.Баярсайхан 

Суурь түвшин Стандартын сургалтанд 400 иргэнийг  хамруулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтанд хамруулсан иргэдийн тоо-450, урамшуулсан 
иргэдийн тоо 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг 
урамшуулан, үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх ажлыг зохион 

байгуулж, фермийн аж ахуй эрхлэгчдийн мэдлэг, чадварыг 
дээшлүүлсэн  байна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 70 

Жилийн эцэст: Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах 
чиглэлээр сургалтуудыг зохион байгуулж, үндэсний стандартыг 
сурталчлан, хэрэгжилтийг хангасан байна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9. Мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, малчдыг тамгажуулах ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.9.1 Малыг бүртгэлжүүлж, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар 
стандартыг дээшлүүлж, гарал үүслийг тодорхой болгох системийг бүрдүүлнэ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Үндэсний 
статистикийн хорооны даргын хамтран балатсан А-254, А/114 
/Журам батлах тухай/ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв, 9.4 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Мал үржлийн алба, Ч.Түмэн-Өлзий 

Суурь түвшин 6100 толгой мал 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ээмэгжүүлсэн малын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Ээмэгжүүлсэн малын тоо 3139 

Жилийн эцэст: Ээмэгжүүлсэн малын тоо 6278 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.10. Органик бордооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний 
үржил шимийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.10.1 Органик хөдөө аж ахуйн сургалт зохион байгуулах, сургалт, зөвлөгөөн  
дээр органик тариаланг сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Органик хүнсний тухай хууль, НХХААГ-ын дүрмээр хүлээсэн 
үүргийн 3.1.11 дүгээр заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдсан иргэн аж ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.11. Өвөл зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, шинэ ургацын 
ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.11.1 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад урт хугацаатай зээлийн эх үүсвэр 
бий болгох, томоохон хот суурин газруудад гадаад орон, олон улсын байгууллагын 
санхүүжилтээр загвар, цогцолбор аж ахуйнуудыг байгуулах, зуны хүлэмжийн аж 
ахуйн хангамжийг сайжруулж, орон нутагт хөнгөлөлттэй үнэ, нөхцлөөр нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

4.2. МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь 
заалт, ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40, 2.45 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин Нийлэг хальсан хүлэмжийн зээлийг хөнгөлттэй нөхцлөөр 
олгоно. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

иргэн аж ахуй нэгжид хөнгөлттэй нөхцлөөр олгосон нийлэг 
хальсан хүлэмжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10 

Жилийн эцэст: 10 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.12. Төмс хүнсний ногооны зоорь, агуулахын багтаамжийг 
нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.12.1 Төмс хүнсний ногооны зоорь агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлж, 
ашиглалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.13. Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, 
хүн амыг амин дэм бүхий жимс, жимсгэнээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.13.1 Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, чацарганы 
үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

4.2. МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь 
заалт, ЗГҮАХ-ийн  2.40 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин 16 иргэн 4 аж ахуйн нэгжид чацарганы суулгац хөнгөлттэй 
нөхцлөөр олгосон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр чацарганы суулгац авсан иргэн аж 
ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 3 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.13.2 Хүн амыг амин дэм бүхий жимс жимсгэнээр ханган, экспортын орлогыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр” байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

4.2. МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь 
заалт, ЗГҮАХ-ийн  2.40 дахь заалт 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

КОЙКА-ийн төслийн санхүүжилт, 2.5 тэрбум төгрөг 

Хариуцах нэгж Газар тариалангийн хэлтэс, Ц.Төмөртулга 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ашиглалтад оруулсан үйлдвэрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.14. Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, эрүүл, 
аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.14.1 Хүнсний үйлдвэрийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг 3.1.16 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин Арга хэмжээний тоо 2 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.15. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, 
Засаг даргын дэргэдэх холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр 
мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.15.1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын 
дэргэдэх холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр мэргэжил 
арга зүйн туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн А/758 дугаар захирамж   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Мэргэжил арга зүйгээр хангасан, гаргаж өгсөн холбогдох 
мэдээллийн тоо 5 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэргэжил арга зүйгээр хангасан, гаргаж өгсөн холбогдох 
мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мэргэжил арга зүйгээр хангасан, гаргаж 
өгсөн холбогдох мэдээллийн тоо 2 

Жилийн эцэст: Мэргэжил арга зүйгээр хангасан, гаргаж өгсөн 
холбогдох мэдээллийн тоо 3 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.16. Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/758 
дугаар захирамж   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.16.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр олон улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөртэй хамтын ажиллагааг  бэхжүүлэх,  уялдаа холбоог хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Олон улсын гэрээний тухай хууль, Засгийн газрын 2013 оны 169 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл 
ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам”, Засгийн газрын 
2017 оны 57 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгууллага 
хоорондын гэрээ байгуулах журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй хамтран 1 төсөл 
хэрэгжүүлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжүүлж эхэлсэн төсөл, хөтөлбөрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Олон улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөртэй хамтран 1 төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй 
хамтран 1 төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 
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ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: Нийслэлийн хүн амын хүнсний хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах талаар төрөөс баримталж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарт нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.1. Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж
илтийн 

хувь 

- 50% 100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2-ийн үр дүн: Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 
үндсэн суурь болох хөдөө аж ахуйн салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх буюу эрүүл 
ахуйн зохистой дадлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2.1 Хамраг
дах 

албан 
хаагчд
ын тоо 

Сургалт
ад 

хамрагд
сан 

албан 
хаагчды
н тоо 80 

Хамрагдах 
албан хаагчдын 

тоо 130 

Хамрагдах 
албан хаагчдын 

тоо 130 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3-ийн үр дүн: Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх 
малын үүлдэрлэг байдлыг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх замаар өндөр 
ашиг шим бүхий зохистой тооны мал сүргийг нийслэлийн нутаг дэвсгэр нутаг дэвсгэр дэх мал аж 
ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлэхэд (фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд) дэмжлэг үзүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.3.1 
Сүүний үхрийн удам гарваль, ашиг 
шимийн бүртгэлийг хөтлөлтийг 
зохион байгуулна. 

Бүртгэ

лд 

хамруу

лсан 

хээлтэг

чийн 

тоо 

1200 
хээлтэгч

ийг 
бүртгэсэ

н 

750 1500 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4-ийн үр дүн: Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд технологийн 
шинэчлэл хийх, үр сортын чанарыг сайжруулах, хамгаалах талаар бодлого боловсруулж 
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хэрэгжүүлэх, таримал ургамлыг хамгаалах, хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг хөгжүүлэх, төмс, 
хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.4.1 
Тариалалт ургацын явц болон ургац 
хураалтын үеэр нийслэлд газар 
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж  
буй аж ахуйн нэгж,  иргэдийн 
талбайд мониторинг хийх, мэдээ 
судалгааг бодит болгох,  шинэчлэх,  
мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө 
өгч ажиллана. 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж
илтийн 

хувь 

Үйл 
ажиллаг

ааны 
хэрэгжи
лтийн 
хувь, 
50% 

50% 50% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5-ийн үр дүн: Салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг 
дээшлүүлэх, аж ахуйн нэгж, иргэдийг хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлогоор дэмжих, хууль эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох асуудлаар санал боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах 
гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.1 
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг ЖДҮДС, 
ХААДС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд 
хамруулах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100% 50% 100% 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.2 
Хүнсний үйлдвэрлэлд мөрдөгдөх 
хууль, журам стандарт, техникийн 
зохицуулалт, зааврыг мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран 
боловсруулах, санал өгөх 

Станда
рт 

журмы
н тоо 

- 4 7 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6-ийн үр дүн: Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх асуудлаар 
хөтөлбөр, төсөл боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах, гарсан шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.6.1 Хүнс 
хөдөө аж ахуйн чиглэлээр иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилго бүхий төсөл 
хөтөлбөр боловсруулах 

Боловс
руулса
н төсөл 
хөтөлб
өрийн 

тоо 

- 1 1 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.7-ийн үр дүн: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хүнсний үйлдвэрүүдэд хууль тогтоомж, норм, норматив, дүрэм журмын дагуу ажиллах 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн  зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.7.1 
Хүнсний үйлдвэрүүдэд хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт, 
шалгалт явуулж мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх 

Хяналт 
шалгал
тын тоо 

4 4 4 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8-ийн үр дүн: Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэх, сүү, 
махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны хэрэгцээг 
дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.1 
“Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд 
тавих ерөнхий шаардлага 
MNS6723:2018” үндэсний 
стандартыг нийтэд хүргэх ажлыг 
зохион байгуулж, эрчимжсэн аж 
ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин 
урамшуулж чадавхжуулах 

Сургал
тад 

хамруу
лсан 

иргэди
йн тоо 

400 
иргэнийг 
сургалта

д 
хамруул

сан 

450 450 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9-ийн үр дүн: Мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, малчдыг тамгажуулах 
ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.9.1 

Малын генетик нөөцийн үндэсний  
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан 
бүрдүүлэх журмын хэрэгжилтийг 
ханган ажиллана. 

Ээмэгж

үүлсэн 

малын 

тоо   

6.1 

мянган 

мал 

- 6.2 мянган 
малыг 

хамруулна. 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.10-ийн үр дүн: Органик бордооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар 
хөрсний үржил шимийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.10.1 
Органик хөдөө аж ахуйн сургалт 
зохион байгуулах, сургалт, 
зөвлөгөөн  дээр органик тариаланг 
сурталчлах 

Сургал
тад 

хамраг
дах 

иргэн, 
аж 

- 50 100 
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ахуйн 
нэгжий
н тоо 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.11-ийн үр дүн: Өвөл зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, шинэ 
ургацын ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.11.1 
Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй 
байгуулахад урт хугацаатай зээлийн 
эх үүсвэр бий болгох, томоохон хот 
суурин газруудад гадаад орон, олон 
улсын байгууллагын санхүүжилтээр 
загвар, цогцолбор аж ахуйнуудыг 
байгуулах, зуны хүлэмжийн аж 
ахуйн хангамжийг сайжруулж, орон 
нутагт хөнгөлөлттэй үнэ нөхцлөөр 
нэвтрүүлэх 

Хөнгөл
өлттэй 
нөхцлө

өр 
олгосо

н 
хүлэмж
ийн тоо 

27 
иргэнд 
олгосон 

10 10 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.12-ийн үр дүн: Төмс хүнсний ногооны зоорь, агуулахын багтаамжийг 
нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.12.1 Төмс 
хүнсний ногооны зоорь агуулахын 
багтаамжийг нэмэгдүүлж, 
ашиглалтыг сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хяналт 
шалгал

т 
хийсэн 

аж 
ахуйн 
нэгжий
н тоо 

25 аж 
ахуйн 

нэгжид 
хяналт 

шалгалт 
хийсэн 

30 30 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.13-ийн үр дүн: Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлж, хүн амыг амин дэм бүхий жимс, жимсгэнээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.13.1 
Жимс жимсгэний нэр төрөл, 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, 
чацарганы үйлдвэрлэлийн нэгдсэн 
сүлжээ байгуулах  

Чацарг
аны 

суулгац 
авсан 
иргэн 

аж 
ахуйн 
нэгжий
н тоо 

16 иргэн 
4 аж 

ахуйн 
нэгжид 
олгосон 

3 3 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.13.2 Хүн 
амыг амин дэм бүхий жимс 

Ашигла
лтад 

- 1 1 
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жимсгэнээр ханган экспортын 
орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
“Жимс жимсгэнэ боловсруулах 
үйлдвэр” байгуулах 

оруулс
ан 

үйлдвэ
рийн 
тоо 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.14-ийн үр дүн: Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, эрүүл, 
аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.14.1 
Хүнсний үйлдвэрийн ажилчдын 
мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

Арга 
хэмжээ
ний тоо 

Зохион 
байгуул
сан арга 
хэмжээн
ий тоо 2 

2 2 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.15-ийн үр дүн: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн 
нэгж, Засаг даргын дэргэдэх холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр 
мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.15.1 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын 
дэргэдэх холбогдох бусад 
байгууллагад эрхэлсэн асуудлын 
чиглэлээр мэргэжил арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх 

Мэргэж
ил арга 
зүйгээр 
хангаса

н, 
гаргаж 
өгсөн 

холбог
дох 

мэдээл
лийн 
тоо 

Гаргаж 
өгсөн 

мэдээлл
ийн тоо 

5 

2 2 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.16-ийн үр дүн: Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.16.1 Хүнс 
хөдөө аж ахуйн чиглэлээр олон 
улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөртэй хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх, улдаа холбоог хангах 

Хэрэгж
үүлж 

эхэлсэ
н төсөл 
хөтөлб
өрийн 

тоо 

Олон 
улсын 

байгуул
лага, 
төсөл 

хөтөлбө
ртэй 

хамтран 
1 төсөл 

1 1 
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хэрэгжүү
лсэн 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 12 

2. Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын бусад  баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг хангах. 

1 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 1 

4. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах 4 

Нийт 18 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1 Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
биелэлтийг тайлагнах ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 
2019 оны 47 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.2 Төрийн захиргааны албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангуулах, үнэлж дүгнэх ажлыг тухай бүр зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 
2019 оны 47 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 383.5 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.3 Албан  бичгийн шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж, бичиг баримт 
боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл 
гомдол  шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгож, зөрчлийг бууруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хууль, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн 
заавар, Архивын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/89 дүгээр 
тушаал “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай”, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамж-
“Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх албан 
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хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг жужам”, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2013 оны А/1086 дугаар тушаал “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх” журам 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 2 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.4 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг 
гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтыг бүрдүүлж 
архивлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хууль, Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн 
заавар, Архивын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/89 дүгээр 
тушаал “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай”, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамж-
“Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх албан 
хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг жужам”, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2013 оны А/1086 дугаар тушаал “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх” журам 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 1 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.5 Албан хаагчдын сахилга, дэг журам, хариуцлагыг сайжруулах, Хөдөлмөрийн 
дотоод журам, Ёс зүйн дүрэм, Зөрчлийн оноо тооцох журмын хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
Засгийн Газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны Сахилга хариуцлага дэг журмыг 
сайжруулах 03 дугаар албан даалгавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах - 
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хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах, Хөдөлмөрийн дотоод журамд сахилга хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх заалтуудыг тусгаж өгсөн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.6 Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 8-р үндсэн 
зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 2 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Газрыг даргын 2018.07.23 өдрийн А/18 тоот тушаалаар 
Байгууллагын Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.7 Албан хаагчдыг үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг 
үндэслэн төрийн болон бусад шагналд тодорхойлж шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 8-р үндсэн 
зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 1 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин -Төрийн дээд одон медал 3 

-ХХААХҮЯ-ны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг 2 

-ХХААХҮЯ-ны жуух бичиг 1 

-Нийслэлийн Засаг даргын Жуух бичиг 1 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 100% 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.8 Байгууллагын батлагдсан төсвийг “Төсвийн тухай” болон бусад холбогдох 
хууль тогтоомжийн хүрээнд зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, хэмнэлттэй зарцуулж, 
өр авлага үүсгэхгүй ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч Л.Төгөлдөр 

Суурь түвшин Өр авлага үүсгээгүй ажилласан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.9 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг холбогдох албан тушаалтнаар хуулийн хугацаанд гаргуулж 
тайлагнах, авлигын эсрэг богино, дунд хугацааны сургалтад нийт албан хаагчдыг 
хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ЭБАТ, Р.Ундармаа 

Суурь түвшин Зөрчил гаргаагүй байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.10 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 37-р тогтоолоор 
батлагдсан  “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлэтийг 
тогтоох, тайлан гаргах журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

Суурь түвшин Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд жилд 2 удаа хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийгдэж даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.11 Байгууллагын албан хаагчдыг гадаадын болон дотоодын мэргэжил 
дээшлүүлэх, туршлага судлах сургалтуудад хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 4-р үндсэн 
зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 1 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Дотоодын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 24 

Гадаадын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 7 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Дотоодын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 

Гадаадын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Дотоодын сургалтад хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 24 

Гадаадын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 2 

Жилийн эцэст: Дотоодын сургалтад хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 24 

Гадаадын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 6 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.12 Байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой маргааныг хууль, шүүхийн 
байгууллагатай хамтран шийдвэрлэх, шүүхийн маргаантай холбоотой асуудлыг 
тайлагнаж мэдээллэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Захиргааны ерөнхий хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Шүүхийн маргаанд оролцоогүй  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын бусад  баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.2.1 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтoол, 
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Хугацаанд нь хүргүүлсэн биелэлтийн тоо 39 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хугацаанд нь хүргүүлсэн биелэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 22 

Жилийн эцэст: 39 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.3.1. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран байгууллагын үйл 
ажиллагааг сурталчлах, олон нийтэд мэдээлэх  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв, 4 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.1 Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 
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Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.2 Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.3 Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.4 Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах, шилэн дансны хөтлөлтийг 
хуваарийн дагуу хөтлөн ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоол 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс, Ц.Ичинхорлоо 

Суурь түвшин Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН7 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1 
Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, биелэлтийг 
тайлагнах ажлыг арга зүйн 
удирдлагаар хангах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2 
Төрийн захиргааны албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчдын 
хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг 
хангуулах, үнэлж дүгнэх ажлыг 
тухай бүр зохион байгуулах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.3 
Албан  бичгийн шийдвэрлэлтэд 
тогтмол хяналт тавьж, бичиг баримт 
боловсруулах стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл 
гомдол  шийдвэрлэлтийн хугацааг 
богиносгож, зөрчлийг бууруулах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.4 
Байгууллагын архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх мэдээ 
судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу архивын 
баримтыг бүрдүүлж архивлах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.5 Албан 
хаагчдын сахилга, дэг журам, 
хариуцлагыг сайжруулах, 
Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс 
зүйн дүрэм, Зөрчлийн оноо тооцох 
журмын хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.6 Албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.7 Албан 
хаагчдыг үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг 
үндэслэн төрийн болон бусад 
шагналд тодорхойлж 
шийдвэрлүүлэх 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 - 100 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.8 
Байгууллагын батлагдсан төсвийг 

Үйл 
ажилла

100 - 100 
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“Төсвийн тухай” болон бусад 
холбогдох хууль тогтоомжийн 
хүрээнд зориулалтын дагуу үр 
өгөөжтэй, хэмнэлттэй зарцуулж, өр 
авлага үүсгэхгүй ажиллах 

гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.9 
Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
холбогдох албан тушаалтнаар 
хуулийн хугацаанд гаргуулж 
тайлагнах, авлигын эсрэг богино, 
дунд хугацааны сургалтад нийт 
албан хаагчдыг хамруулах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 100 100 

10. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.10 
Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

11. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.11 
Байгууллагын албан хаагчдыг 
гадаадын болон дотоодын мэргэжил 
дээшлүүлэх, туршлага судлах 
сургалтуудад хамруулах 

Сургал
тад 

хамраг
дсан 

албан 
хаагчд
ын тоо 

Сургалта
д 

хамрагдс
ан албан 
хаагчдын 

тоо 31 

26 30 

12. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.12 
Байгууллагын чиг үүрэгтэй 
холбоотой маргааныг хууль, 
шүүхийн байгууллагатай хамтран 
шийдвэрлэх, шүүхийн маргаантай 
холбоотой асуудлыг тайлагнаж 
мэдээллэх 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 - 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. ХУУЛЬ ЖУРАМ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2 үр дүн: Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын 
бусад  баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.1. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 
А/335 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Хугаца
анд нь 
хүргүүл

сэн 
биелэл

тийн 
тоо 

39 22 39 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ,  ОЛОН НИЙТ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3 үр дүн: Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын 
бусад  баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.1. 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай 
хамтран байгууллагын үйл 
ажиллагааг сурталчлах, олон 
нийтэд мэдээлэх  

    

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4 үр дүн: Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын 
бусад  баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.1. Үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.2. 
Хүний нөөцийн ил тод байдлыг 
хангах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.3. 
Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.4. Төсөв 
санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 

Үйл 
ажилла
гааны 
хэрэгж

илт 
хувь 

100 50 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

 

 

 


