
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН  
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2022 оны 01 дүгээр сарын 10                                                                            Улаанбаатар хот 

Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж 

байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, 

хууль тогтоомж 

 

Төсөв 

/сая.төг/ 

 

 

Шалгуур үзүүлэлт 
 

Суурь түвшин 

 
Зорилтот 
түвшин 

 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

 
Хариуцах 

нэгж 

НЭГ. НИЙСЛЭЛД ЭРЧИМЖСЭН АЖ АХУЙГ КЛАСТЕР БАЙДЛААР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭН ХӨГЖҮҮЛНЭ. 

1.1. Эрчимжсэн мал аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, малын генетик нөөцийн төлөвт тохирсон бүс нутгийн үржүүлгийн арга технологийг 
нэвтрүүлнэ. 

1.1.1 Сүүний болон хосолмол ашиг шимт 

үүлдрийн үхрээр сайжруулсан эрлийз 

сүрэгт гадаадын өндөр ашиг шимтэй 

хээлтүүлэгчийн гүн хөлдөөсөн үрээр цус 

шингээх эрлийзжүүлэг явуулна 

Улсын төсөв 
Зохиомол 

хээлтүүлэгт 

хамрагдсан 

хээлтэгчийн тоо 

350 500 
I-IV 

улирал 

МҮА 

1.1.2 
Нийслэлийн Баянзүрх, Хан-Уул, 

Сонгинохайрхан дүүргийн үхэр сүргийн 

хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг үзлэг 

ангилалтад хамруулна. 

Улсын төсөв 
Үзлэг ангилалтад 

хамрагдсан малын 

тоо 

180 хээлтэгч, 
хээлтүүлэгч 

900 хээлтэгч, 
хээлтүүлэгч 

II-IV 
улирал 

МҮА 

1.2. Эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн мах, махан бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх малын зах, мах боловсруулах үйлдвэрийг 
цогцоор байгуулна 

1.2.1 
Хотын зүүн, баруун бүсэд малын зах, 

мах боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах 

ажилд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Төр, хувийн 

хэвшлийн 

түншлэл 

үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувь 
70 75 

I-IV 
улирал 

ГТМААХ 



1.3. Мал амьтныг байгаль цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах, усалгаа, өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх, хориглосон бүс нутгаас 
зөвшөөрсөн бүсэд мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлнэ 

1.3.1 
Нийслэлийн мал аж ахуйг эрсдлээс 

хамгаалах зорилгоор Нийслэлд өвс, 

тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулна. 

Нийслэл, 

дүүргийн төсөв Аюулгүйн нөөцийн 

хэмжээ /тн/ 
500 тн өвс, 

300 тн тэжээл 
450 тн өвс, 

180 тн тэжээл 
III-IV 

улирал 
ГТМААХ 

1.3.2 
Мал аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны 

өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэлийг 

хангах ажлыг зохион байгуулна. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн  хувь 
90 100 

III-IV 
улирал 

ГТМААХ 

1.3.3 
Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг 

хориглосон бүсээс мал амьтныг 

зөвшөөрсөн бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулна. 

Нийслэлийн 

төсөв 
Зөвшөөрсөн бүсэд 

шилжүүлсэн малын 

тоо 

9208 мал 2300 мал 
I-IV 

улирал 
ГТМААХ 

ХОЁР. МАХ, СҮҮ, ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГОО, ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ АЖ АХУЙ ЭРХЭЛДЭГ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ, ИРГЭДЭД ЭРҮҮЛ, БАТАЛГААТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАН 
БОРЛУУЛАХ СҮЛЖЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОНО. 

2.1. Хотын стратегийн хүнсний улирлын нөөцийг эрэлт, нийлүүлэлттэй уялдуулан хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор бүрдүүлсэн байна. 

2.1.1 Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж 

боловсруулсан мах нөөцлөх, худалдан 

борлуулах ажлыг зохион байгуулна. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Нийслэлийн хүн 

амын хүнсний 

хэрэгцээнд 

нийлүүлсэн махны 

хэмжээ, /мянган. 

11.5 13.0 I-II 
улирал 

ХҮХ 

 



тн/  

2.2. Технологи нутагшуулах, лаборатори, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх замаар стандартын шаардлага хангасан хүнсний 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 

2.2.1 Түүхий эдийн нөөц ашиглалтыг 

сайжруулж, үйлдвэрийн аргаар 

боловсруулсан сүүний хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Үйлдвэрийн аргаар 

боловсруулсан  

сүүний хэмжээ, 

/сая.л/ 

43 46.5 I, IV 
улирал 

ХҮХ 

 

2.3. Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний аж ахуй эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд 
эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгүй болгох 

2.3.1 Өвөл, зуны хүлэмжийн болон зоорийн 

аж ахуйг хөгжүүлэн, хүнсний ногооны 

тариалалтыг нэмэгдүүлж, хот 

суурингийн хүн амын хүнсний ногооны 

гол нэрийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг 

дотоодоос хангана 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 
Нэмэгдсэн 

талбайн хэмжээ 

/га/ 

Нийслэлийн 
хэмжээнд 

нийт 42.5 га 
талбайд 

хүлэмжийн 
аж ахуй 
эрхэлж 
байна. 

42.6 га 
талбайд 
хүргэнэ. 

II-III 
улирал 

ГТМААХ 

2.3.2 “Алтан намар” арга хэмжээний хүрээнд 

эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний 

ногооны өргөтгөсөн худалдааг зохион 

байгуулна. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Үзэсгэлэн 

худалдааны тоо 
1 1 

III 
улирал 

ГТМААХ 

2.3.3 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын 
ашиглалтыг сайжруулж, өрхийн 
тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг уурын 
онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж, 
бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Олгосон үрээр 

тариалалт хийх 

талбайн хэмжээ 

/га/ 

80 100 
II 

улирал 
ГТМААХ 



2.4. Хүнсний үйлдвэрлэл, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтыг дэмжих өргөтгөсөн болон 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна 

2.4.1 Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж 

ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтыг дэмжих 

үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна. 

Улс, 

нийслэлийн 

төсөв 

Зохион байгуулсан 

үзэсгэлэн 

худалдааны тоо  

1 2 III 
улирал 

ХҮХ 

 

ГУРАВ. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙГ БОДЛОГООР ДЭМЖИН АЖИЛЛАНА. 

3.1. Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин ажиллана 

3.1.1 
Органик болон албан журмаар хүнс 

баяжуулахыг дэмжих, үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх, холбогдох хууль, журам, 

стандартын хэрэгжилтийг хангаж, ач 

холбогдлын талаар хэрэглэгчдэд 

сурталчлан таниулна. 

Нийслэлийн 

төсөв 

Зохион 

байгууласан арга 

хэмжээний тоо 

1 2 II, IV 
улирал 

ХҮХ 

3.1.2 
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэгчдэд зориулж зохистой дадлыг 

хялбаршуулан нэвтрүүлэх зааврыг 

сурталчлан таниулна. 

Нийслэлийн 

төсөв 

Сургалт явуулсан 

аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

9 9 II-IV 
улирал 

ХҮХ 

 

3.2. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг бодлогоор дэмжин ажиллана 

3.2.1 Нийслэлээс “Улсын аварга фермер”-т 

тодорхойлох ажлыг зохион байгуулна. Улсын төсөв Тодорхойлсон 

иргэний тоо 
Тодорхойлсон 
иргэний тоо-2 

Тодорхойлсон 
иргэний тоо-2 

I улирал ГТМААХ 

3.2.2 
“Нийслэлийн аварга фермер” 

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулна. 

Нийслэлийн 

төсөв 

Шалгарсан иргэний 

тоо 
Нийслэлийн 

аварга 
Нийслэлийн 

аварга 

I, IV 
улирал 

ГТМААХ 



фермер-5 фермер-3 

3.3. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин ажиллана 

3.3.1 "Нийслэлийн тэргүүний тариаланч", 

Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт 

олон"-ыг шалгаруулах ажлыг зохион 

байгуулна. 

 

Нийслэлийн 

төсөв 
Шалгарсан иргэн, 

аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

1 1 
I, IV 

улирал 
ГТМААХ 

3.3.2 Төрийн болон төрийн бус 

байгуулагуудуудтай хамтран хөдөө аж 

ахуйн технологийн мэдлэг олгох 

сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион 

байгуулна. 

Нийслэлийн 

төсөв, ТББ 

Сургалтын тоо 2 2 
I-III 

улирал 
ГТМААХ 

3.3.3 
Газар тариалан эрхлэгчдэд тоног 

төхөөрөмжөө худалдан авах, 

сайжруулахад холбогдох газруудтай 

хамтран дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил 

арга зүйл зөвлөгөө өгч ажиллана. 

Улс, гадаадын 

хөрөнгө 

оруулалт Зээлд хамрагдсан 

иргэд, аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

2 2 
I-IV 

улирал 
ГТМААХ 

3.3.4 
Нийслэлд ашиглагдаж байгаа төмс, 

хүнсний ногооны зоорины ашиглалтын 

байдалд хяналт тавих, дэмжин 

ажиллана 

Нийслэлийн 

төсөв 
Хяналт, 

шалгалтын тоо 
1 1 

II-III 
улирал 

ГТМААХ 



3.3.5 
Гадаад, дотоодын Төрийн болон төрийн 

бус байгуулагуудтай хамтран ажиллана.  

- Хамтран 

ажилласан 

байгууллага, төсөл 

хөтөлбөрт 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

1 1 
I-IV 

улирал 
ЗТСХ 

ДӨРӨВ. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИН, 
МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ. 

4.1. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежментийг сайжруулж, стандартад нийцүүлсан байна. 

4.1.1 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 

үйлдвэрүүдэд хууль тогтоомж, дүрэм, 

журмын хэрэгжилтийг хангуулах 

чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх 

Нийслэлийн 

төсөв 

Зөвлөн туслах 

үйлчилгээний тоо 
15 16 

I-IV 
улирал 

ХҮХ 

4.1.2 
Тариалалт, ургалтын явц болон ургац 

хураалтын үеэр аж ахуйн нэгж, иргэдийн 

талбайгаар явж мэдээ судалгаанд 

мониторинг хийх, шинэчлэх, заавар 

зөвлөгөө өгч ажиллана 

Нийслэлийн 

төсөв Хяналт шалгалтын 

тоо 
2 2 

I-IV 
улирал 

ГТМААХ 

ТАВ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА МАНЛАЙЛЛААР ХАНГАНА. 

5.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлага манлайллаар хангана. 

5.1.1 Байгууллагын болон нийт албан 

хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллах 

- Хяналт тавьсан 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний тоо 

25 24 
I 

улирал 
ЗТСХ 



5.1.2 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангуулах, үнэлж дүгнэх 

Нийслэлийн 
төсөв 

Нийт үнэлж 

дүгнэсэн 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний тоо 

25 24 
II-IV 

улирал 
ЗТСХ 

5.1.3 Албан  бичгийн шийдвэрлэлтэд тогтмол 

хяналт тавьж, бичиг баримт 

боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг 

хангуулах, өргөдөл 

гомдол  шийдвэрлэлтийн хугацааг 

богиносгож, зөрчлийг бууруулах 

- 

Өргөдөл гомдол 

албан бичгийн 

шийдвэрлэлтийн 

дундаж хугацаа 

10 өдөр 9 өдөр 
I-IV 

улирал 
ЗТСХ 

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

Нийслэлийн 

төсөв 
 

Үйл ажиллагааны  
хэрэгжилт, хувь 

 

100 100 
I 

улирал 
ЗТСХ 

5.2. Хууль, журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

5.2.1 Бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг 

холбогдох тогтоол, журамд заасан 

хугацаанд тайлагнах 

- 
Үйл ажиллагааны  
хэрэгжилт, хувь 

 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.2.2 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах 
- 

Гүйцэтгэлийн 

хувиар 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.2.3 Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах 
- 

Гүйцэтгэлийн 

хувиар 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.2.4 Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

хэмнэлттэй, үр дүнтэй зарцуулж, өр 

авлага үүсгэхгүй байх, санхүүгийн 

сахилга батыг чанд мөрдөж, төсөв 

санхүүгийн ил тод байдлыг ханган 

ажиллах 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувиар 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.2.5 Худалдан авах ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангах 
- 

Гүйцэтгэлийн 

хувиар 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.2.6 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн - Үйл ажиллагааны  0 100 I-IV ЗТСХ 



хурлаар баталсан “Нийслэлийн 

жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд холбогдох 

төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж 

ажиллах.  

хэрэгжилт, хувь 
 

улирал 

5.2.7 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгад нийцүүлэн 

байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод 

журмыг шинэчлэх ажлыг зохион 

байгуулах,   

- 
Үйл ажиллагааны  
хэрэгжилт, хувь 

0 100 
I-р 

улирал 
ЗТСХ 

5.2.8 Дээд газраас ирүүлсэн шийдвэр, цаг 

үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан 

ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн талаар 

журам, төлөвлөгөө боловсруулан 

ажиллах, Хөдөлмөрийн дотоод журамд 

албан хаагчдын ХАБЭА-г хангах талаар 

заалтуудыг тусгах 

- 
Үйл ажиллагааны  
хэрэгжилт, хувь 

0 100 
I-IV 

улирал 
ЗТСХ 

5.3. Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ. 

5.3.1 Албан хаагчдыг гадаадын болон 

дотоодын мэргэжил дээшлүүлэх, 

туршлага судлах сургалтуудад 

хамруулах 

- 

Сургалтад 
хамрагдсан албан 

хаагчдын тоо 
 

10 10 
II-IV 

улирал 
ЗТСХ 

5.3.2 Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар, 

Нийслэлийн хүний нөөцийн хөгжлийн 

төвтэй хамтран Байгууллагын сургалтын 

хөтөлбөрийг шинэчлэх, 2022 оны 

төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах 

- 
Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 100 
I-IV 

улирал 
ЗТСХ 

5.4. Байгууллагын дотоод соёл албан хаагчдын идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх, шагнаж урамшуулах, сургаж мэрэгшүүлэх,  ёс зүй 
хандлагыг сайжуулах 



5.4.1 Албан хаагчдын сахилга, дэг журам, 

хариуцлагыг сайжруулах, Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм Хөдөлмөрийн 

дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах,  

Нийслэлийн 
төсөв 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.4.2 Албан хаагчдыг үйл ажиллагааны үр 

дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлэх, 

төрийн болон бусад шагналд 

тодорхойлох 

Нийслэлийн 
төсөв 

Шагналд 

тодорхойлсон 

албан хаагчдын 

тоо 

5 5 
II, IV 

улирал 
ЗТСХ 

5.4.3 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөөг 

батлан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

Нийслэлийн 
төсөв 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЗТСХ 

5.5 Авлигын эсрэг хууль тогтоожийг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын мэдээ мэдээллээр хангах 

5.5.1 Авлигын эсрэг төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг 

хангах, Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 

холбогдох албан тушаалтнаар гаргуулах 

Нийслэлийн 
төсөв 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЭБАТ 

5.5.2 Авлигын эсрэг богино, дунд хугацааны 

сургалтад нийт албан хаагчдыг 

хамруулах 

- 
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

ЭБАТ 

 
 

№ Эх үүсвэр 
Хөрөнгийн хэмжээ 

/сая.төг/ 

1 Улсын төсөв - 

2 
Нийслэлийн төсөв 

/хөрөнгө оруулалт/ 
- 

3 
Байгууллагын 2022 оны 
батлагдсан нийт төсөв 

628.66  

 


