
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ  
2017 оны 06  дугаар сарын 20-ны өдөр 

№ 
Эрх зүйн актын нэр, 

он, сар, дугаар 
Зүйл заалтын дугаар, агуулга 

Хэрэгжүүлэх талаар 
төлөвлөсөн арга хэмжээ 

Хэрэгжилт, үр дүн Хувь Үр нөлөө 

 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН 

 

1 Хурдан морний 
бүсийн уралдааны 

2017 оны хуваарийг 
тогтоох тухай 

 
2017.02.22 

№63 

2. Зуны Зүүн бүсийн хурдан морины уралдааныг 
Сүхбаатар аймагт, Хойд бүсийн хурдан морины 
уралдааныг Сэлэнгэ аймагт, Говийн бүсийн хурдан 
морины уралдааныг Дундговь аймагт, Хангайн бүсийн 
хурдан морины уралдааныг Өвөрхангай аймагт, Баруун 
бүсийн хурдан морины уралдааныг Увс аймагт, Төвийн 
бүсийн хурдан морины уралдааныг Улаанбаатар хот, 
Хүй долоон худагт 2017 оны 7 дугаар сарын 28-30-ны 
өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж явуулсугай. 
3. Хурдан морины уралдааныг тогтоосон хугацаанд 
холбогдох дүрмийн дагуу зохион байгуулалтын өндөр 
түвшинд, уралдаанч хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг хангасны үндсэн дээр явуулахыг холбогдох 
аймаг болон нийслэлийн Засаг дарга, Монголын морин 
спорт, уяачдын холбоонд тус тус даалгасугай.   

Улсын баяр наадмын 
салбар комисс нь 
Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газар цэргийн штаб 
хариуцан ажилладаг.  
Бүсийн уралдаан нь морин 
спорт уяачдын холбооноос 
зохион байгуулдаг болно. 

Улсын баяр наадмын салбар комисс нь 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 
цэргийн штаб хариуцан ажилладаг.  
Бүсийн уралдаан нь морин спорт 
уяачдын холбооноос зохион байгуулдаг 
болно. 

0 Улсын баяр 
наадмын салбар 
комисс нь 
Нийслэлийн Засаг 
даргын тамгын 
газар цэргийн штаб 
хариуцан 
ажилладаг.  
Бүсийн уралдаан нь 

морин спорт 
уяачдын 

холбооноос зохион 
байгуулдаг болно. 
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Үндэсний аян 
өрнүүлэх тухай 

2016.12.28 
№212 

1. Үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдах “Мах, 
сүүний анхдугаар аян”-ыг шинээр эхлүүлж, “Атрын-III 
аян”-ыг үргэлжлүүлэх үйл ажиллагааг 2017 оны 1 дүгээр 
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн улс даяар өрнүүлсүгэй. 

“Мах хөтөлбөр"-ийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
нийслэлийн хүн амын 
хэрэгцээнд зориулан мах 
борлуулах, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний ач тусыг 
иргэдэд таниулах, сүүний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор төр, төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 
 
 
 

Махны үнийг тогтворжуулах зорилгоор нийт 
11 аж ахуйн нэгж 15000 тн мах бэлтгэн 130 
гаруй дэлгүүрээр худалдаалж байна. Махны 
ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг 04 сарын 
22, 23-ны өдрүүдэд 14 байршилд зохион 
байгуулан, 169.5 тн мах борлуулсан. Дүүрэг 
бүрт 2-4 мах борлуулах цэг гарган ажиллаж, 
05 сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 
бэлтгэсэн махны 59% буюу 9295,3 тн мах 
борлуулсан байна.  
Сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
холбогдох газруудтай санал солилцох 
уулзалтыг зохион байгуулж, 02 сарын 22-ны 
өдөр НХХААГ болон Глобал коммунитис ОУБ 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. 
Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шаардлагатай 
санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр REACH 
төсөлтэй хамтран ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлж, сургалтад 3 ААН-ийг хамруулсан. 
Дэлхийн сүүний өдрийг угтаж “Та сүүгээ уусан 
уу” аянд нэгдэхийг уриалж, Глобал 
Коммунитис ОУБ-тай хамтран “Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг 04 сарын 13-ны өдөр зохион 
байгуулж, 20 гаруй төлөөллийг оролцуулсан. 
 

70% Махны үнийг 
тогтворжуулж, хонины 
мах 1200 төгрөг буюу 
22%, үхрийн мах 1635 
төгрөг буюу 28.4%, 
ямааны мах 375 
төгрөг буюу 8.5%-иар 
бага үнэтэйгээр 
борлуулж, 
сүүний ач тусыг 
иргэдэд таниулан, 
хэрэглээг нэмэгдүүлж, 
Нэмүү Өртгийн 
сүлжээнд оролцогч 
талуудын хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлнэ. 



3. “Мах, сүүний анхдугаар аян” болон “Атрын-III аян”-ыг 
зохион байгуулахад шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн 
улсын болон орон нутгийн төсөв, улсын хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрт тусгаж, гадаад улс, олон улсын 
байгууллагын зээл, тусламжид хамруулах замаар 
шийдвэрлэж байхыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн, 
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил, Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгаж, аяны 
хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг холбогдох 
хууль тогтоомж, өөрийн хөрөнгө, өрийн удирдлагад 
нийцүүлэн санхүүжүүлэхийг Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл (Б.Даажамба), Төрийн банкны 
Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Нямаа)-д зөвшөөрсүгэй. 
/Энэ заалтыг ЗГ-ын 2017 оны 108-р тогтоолоор өөрчлөн 
найруулсан/ 

    

4. “Мах, сүүний анхдугаар аян” болон “Атрын-III аян”-ыг 
харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг орон нутгийн онцлогт 
тохируулан баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
явц, үр дүнгийн тайланг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-
ний өдрийн дотор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яаманд хүргүүлж байхыг аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт, дүнг нэгтгэн улсын хэмжээний 
тайланг жил бүрийн I улиралд багтаан Засгийн газарт 
танилцуулж байхыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэнд тус тус үүрэг болгосугай. 
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Журам батлах тухай 
2016.12.21 

 
№202 

1. “Улсын аварга малчин шалгаруулах журам”-ыг 1 
дүгээр, “Улсын аварга фермер шалгаруулах журам”-ыг 
2 дугаар, “Улсын аварга саальчин шалгаруулах журам”–
ыг 3 дугаар, “Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын 
аварга тариаланч шалгаруулах журам”-ыг 4 дүгээр 
хавсралт ѐсоор тус тус баталсугай. 
2. Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчин, 
улсын аварга фермер, улсын аварга саальчин, улсын 
аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга 
тариаланчийг шагнахад шаардагдах хөрөнгийг жил 
бүрийн улсын төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн, 
Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн нарт даалгасугай. 
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан харьяа нутаг 
дэвсгэртээ малчдыг малын чанар, ашиг шимийн 
үзүүлэлт, тэдний нийгэмд үзүүлж байгаа хувь нэмэр, 
бэлчээр ашиглалт, хөрсний үржил шимийг хамгаалсан 
зэрэг шалгуурыг харгалзан шалгаруулж шагнан 
урамшуулж байхыг аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг 
дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай. 

Нийслэлийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн Хүнс, хөдөө 
аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн 
яаманд Засаг даргын 
албан тоотоор 
Л.Алтангэрэл, Т.Далантай, 
Ж.Баттулга нарыг 
материалыг Засаг даргын  
удирдлагын зөвлөлийн 
тэмдэглэл болон бусад 
материалын хамт  
хүргүүлж  ажиллалаа. 

Улсын аварга фермерээр Нийслэлийн 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны 
сүүний үхрийн  фермер эрхлэгч 
Л.Алтангэрэл, Хан-Уул дүүргийн 13 
дугаар хорооны шувууны аж ахуй 
эрхлэгч Т.Далантай  нар, Алтан төлийн 
эзнээр Багануур дүүргийн 1 дүгээр 
хорооны малчин Ж.Баттулга тус  
шалгарлаа.  
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 221, 
222  дугаар тогтоолуудын  хэрэгжилтийг 
хангах ажлын хүрээнд  Нийслэлийн 
тэргүүний фермерийн болзлыг хангасан  
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 
хорооны фермер Н.Цэрэндаваа, 
Ш.Шүрэнцэцэг, 32 дугаар хорооны 
фермер Ш.Мөнхтулга,Ц.Баттулга, Хан-
Уул дүүргийн12 дугаар хорооны фермер 
Ж.Нацаг, Багануур дүүргийн фермер 
Д.Пунцагдаш нарыг, Нийслэлийн сайн 
малчны болзол хангасан 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 

100 Аж ахуй эрхлэгч 
нарыг урамшуулах 
дэмжиж нийгэмд 
сурталчлан 
танигдах  



хорооны малчин Ц.Цэдэвсүрэн, Багануур 
дүүргийн 5 дугаар хорооны малчин 
С.Сономноржин, Багахангай дүүргийн 1 
дүгээр хорооны малчин Т.Отгонбаяр 
нарыг тус тус шалгаруулж, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 02 дугаар 
сарын 15 ны өдрийн 23 дугаар тогтоол, 
Засаг даргын А/99 дүгээр захирамжаар 
шагналыг шийдвэрлүүлж  сар шинийн 
баярын өмнө шагнаж урамшуулаа. 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ   
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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 

 

№ 
Эрх зүйн актын 

нэр, он, сар, 
дугаар 

Зүйл заалтын дугаар, агуулга 
Хэрэгжүүлэх талаар 

төлөвлөсөн арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилт, үр дүн Хувь Үр нөлөө 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Төлөвлөгөө 

батлах тухай 
 

2017.02.03 
№А/54 

 
 
 

1. ”Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн 
шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын 
төлөвлөгөөг хавсралт ѐсоор баталсугай. 
2. Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 
явц, үр дүнг улирал тутам тайлагнаж 
ажиллахыг нийслэлийн төр, захиргааны 
нийт байгууллага, албан тушаалтнуудад 
үүрэг болгосугай. 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ 

 
 

№ 
Эрх зүйн актын 

нэр, он, сар, 
дугаар 

Зүйл заалтын дугаар, агуулга 
Хэрэгжүүлэх талаар 

төлөвлөсөн арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилт, үр дүн Хувь Үр нөлөө 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Төлөвлөгөө 

батлах тухай 
 

2017.02.03 
№А/54 

 
 
 

1. ”Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн 
шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын 
төлөвлөгөөг хавсралт ѐсоор баталсугай. 
2. Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 
явц, үр дүнг улирал тутам тайлагнаж 
ажиллахыг нийслэлийн төр, захиргааны 
нийт байгууллага, албан тушаалтнуудад 
үүрэг болгосугай. 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ   
 


