
1
Өвөл, зуны хүлэмжийн нэмэгдэх 

талбай / га/ 
3072 м2  

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
3, 4, 5 сар

2
 Өвөл, зуны хүлэмжээс хураан авах 

ургац /тонн/
 2500тн 

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
5-11 сар

3 Нэмэгдэх зоорийн багтаамж /тн/  2600 тн
Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
9, 10 сар

4
Хүнсний ногооны тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх,хувь
10%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
5, 6 сар

5
 Жимс, жимсгэнэ тариалах шинээр 

нэмэгдэх  талбайн хэмжээ, га
67 га

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
4, 5, 9, 10 сар

6
 Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн 

механикжуулалтын түвшин /хувь/
20%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
4, 5 сар

7

2.1. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-22 Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг

тогтвортой байлгах зорилгоор стратегийн хүнсний улирлын хамаарлыг

бууруулан, стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх ажлыг

эхлүүлнэ.

Стратегийн хүнсний улирлын нөөц 

бүрдүүлэлтийн судалгаа, хувь
100

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
4-12-р сард

8

2.2. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-23 Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт

үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, дотоод хяналтын тогтолцоо

нэвтрүүлэх сургалт явуулж, эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүний хангамжийг

нэмэгдүүлнэ.

Сургалтанд хамрагдах үйлдвэр, аж 

ахуйн нэгж, тоо
100

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
4, 8-р сард

9

2.3. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-24 Хүнсний болон хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах тухай, Органик хүнсний тухай хуулиудад

заасны дагуу хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан

үүсгэнэ.

Бүртгэл, мэдээллийн системийн 

программ хангамжийн ажлын явц, 

хувь

100
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
4-6-р сард

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 

1.1. Хүн амын эрүүл, аюулгүй төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний

хангалтыг нэмэгдүүлэх

ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД

1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын хэрэгжилтийг хангана. 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ                                                                                                                                               

/ямар бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт арга хэмжээ/

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг 

хэмжих шалгуур  үзүүлэлт                                                      

/тоо, хувь, чанар/

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хугацаа               

/сар, улирал/

Төсөв, эх 

үүсвэр 

мян.төг

Тухайн жилийн хүрэх түвшин
Хариуцах нэгж, ажилтны 

нэр

НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

1.3.2 Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.



10

2.4. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-28 Органик хүнсний тухай хууль, журам,

стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион

байгуулан сурталчилна. 

Чуулганд хамрагдах аж ахуйн нэгж, 

тоо
130

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
10-11-р сард

11 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, хувь 30 -
Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан

4-12 сар

12
Тэргүүний фермер, тариаланч 

шалгаруулах ажлын гүйцэтгэл, хувь
100

25.0 

Нийслэлийн 

төсөв

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1, 2 сар

13
Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд 

гаргасан худаг, тоо
3 -

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-11 сар

14
Тэжээлийн тоног төхөөрөмжийн 

хөнгөлөлттэй зээлд хамруулсан иргэн, аж 

ахуйн нэгж, тоо

5-аас доошгүй
ЖДҮ-ийг 

хөгжүүлэх сан

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар

15

2.6. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-31 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй

эрхлэхийг хориглосон бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн журамд нэмэлт

өөрчлөлт оруулж, хориглосон бүс дэх мал амьтныг нүүлгэн

зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлнэ. 

Нүүлгэн шилжүүлсэн мал, тэжээвэр 

амьтан, тоо

7280 мал, 

306 гахай, 

2,814 шувуу, 

314 нохой

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан

3-12 сар

16
2.7. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-32 Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр иргэн,

аж ахуйн нэгжийг төсөл хөтөлбөрт хамруулна.
Хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, тоо 10-аас доошгүй

ЖДҮ-ийг 

хөгжүүлэх сан

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан

1-12 сар

17
2.8. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-33 Малын худалдааны төвийг ашиглалтад

оруулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ
Малын худалдааны төв, тоо 2

Төр хувийн 

хэвшлийн 

түншлэл

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-12 сар

18

2.9. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-34 “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, байгаль цаг уурын онцлогт тохирсон хүнсний ногооны

үрээр өрхийн тариалан эрхлэгчдийг дэмжинэ.

Тариалсан талбай, га 120-оос доошгүй
Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
3-5 сар

19

2.10. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-35 “Жимс, жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлж, өрхийн тариалан эрхлэгч болон аж ахуйн нэгж, хоршоог

дэмжих замаар тариалалтын талбайг нэмэгдүүлэн, дэвшилтэт техник,

технологийг нэвтрүүлнэ.

Жимс, жимсгэнэ нэмж тариалсан 

талбай, га
20-оос доошгүй

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
4, 10 сар

20

2.11. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-37 Нийслэлийн иргэдэд эрүүл, баталгаатай

хүнсний бүтээгдэхүүн шууд нийлүүлэх, худалдан борлуулах ажлыг

зохион байгуулна.

Шинэ ургацын төмс, хүнсний ногооны 

үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон иргэн, аж 

ахуйн нэгж, тоо

100-аас доошгүй 

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
7-10 сар

2.5. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-30  '“Монгол мал” үндэсний болон дэд 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

1.3.3  Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн сүү, махны фермийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар Нийслэлийн хүн амын сүү, махын хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана.

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

1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан 

борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно. 

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

бүртгэлжүүлэхэд хамрагдсан иргэн, аж 

ахуйн нэгж,

 тоо

200-аас доошгүй 

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

7-10 сар

22

2.12. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-38 Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо,

жимс жимсгэнийн хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төв байгуулах

бэлтгэл ажлыг хангана.

Төслийн бэлтгэл хангах ажлын хэрэгжилт, 

хувь
100

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
1-3 сар

23

2.13. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-39 Улаанбаатар хотод мах, төмс, хүнсний

ногоо, жимс жимсгэнийн борлуулалтын цэгийг аймгуудтай хамтран

байгуулна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 100

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
5-9 сар

24
2.14. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 1-40 Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй

эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Нэмэгдүүлсэн талбайн хэмжээ, 

га
0,3 га-аас доошгүй   

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

3-5 сар

25

Туршлага судалсан, сургалтад

 хамрагдсан эрчимжсэн аж ахуй

эрхлэгчдийн тоо
 400-аас доошгүй

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар

26

Боловсруулсан  журам, зааврын тоо

2
Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-12 сар

27
Стандарт, шинэ техник, технологи

нэвтрүүлсэн аж ахуйн тоо

5-аас доошгүй
Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-12 сар

28

Тэжээлийн ургамал тариалсан

талбайн хэмжээ
400 га

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-12 сар

29
4.1. Мах, сүүний анхдугаар аяныг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах.  
Хэрэгжилтийн хувиар 50

ЭМААХ                         Д. 

Барсайхан,          ХҮХ 

Р.Ундармаа

2-12-р сард

30

4.2. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн

сүлжээ, мөшгих тогтолцооны загвар боловсруулах ажлын хэсгийн

бүрэлдэхүүнд ажиллаж, хэрэгжилтийг хангуулна.        

Хэрэгжилтийн хувиар 100
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
6-10-р сард

31
4.3. Хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх,

боруулалтыг нэмэгдүүлэх
Үзэсгэлэн худалдааны тоо 3

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
6, 9 сард

3.1. ЗГ-ийн 2018 оны 400 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2014 оны 451 дүгээр

захирамж/3.1 "Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" үндэсний

болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана.

3.2. НИТХ-ын 2015 оны 232 дугаар тогтоол "Тэжээл" дэд хөтөлбөрийн

хэрэгжилтийг хангана.

ДӨРӨВ. ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

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;

ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

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;

1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ.
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4.4. "Монгол ногоо" төсөлтэй хамтран "Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал" 

сэдэвт сургалтыг зохион байгуулна

Сургалтын хамрагдах иргэд ААН-ийн 

тоо
50-иас доошгүй

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
4-р сард

33
4.5. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг эрчимжсэн аж ахуйд мөрдүүлэх

чиглэлээр холбогдох газруудтай хамтран сургалт зохион байгуулна.

Сургалтанд хамрагдсан иргэн, аж ахуй 

нэгжийн тоо 
200-аас доошгүй

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар

34

4.6. Зохиомол хээлтүүлгийг гүйцэтгэх мэргэжлийн байгууллагуудтай

хамтран ажиллах гэрээ байгуулан малын үүлдэр угсааг сайжруулах

ажлыг зохион байгуулна.
Зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээ 

үзүүлсэн малын тоо 
200-аас доошгүй Мал үржлийн алба 3-12 сар
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4.7. 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 ажиллаганы хэрэгжилтын хувь 50%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

6, 7 сар
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4.8. Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсийг нэмж тогтоон журамд

өөрчлөлт оруулж, шийдвэрийг гаргуулан ажиллана.
Боловсруулсан журмын тоо 1

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар
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4.9."Нийслэлийн тэргүүний тариаланч", Нийслэлийн тэргүүний

тариаланч хамт олон", "Нийслэлийн тэргүүний фермер"-ийн шагналд

нэр дэвшигчдийг шалгаруулан НИТХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.

Тэргүүний фермер, тариаланч

шалгаруулах ажлын гүйцэтгэл,  хувь

100%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

1, 2 сар
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4.10. Хөдөө аж ахуйн техникийн төлбөрт үйлчилгээ үзүүлэх журмыг

НИТХ-аар  батлуулах
Үйл ажиллаганы хэрэгжилтын хувь 100%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
3-12 сар
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4.11. Нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд эрүүл, аюулгүй

сүү,сүүн бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал

боловсруулах         

Боловсруулсан саналын тоо 1
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
3-12 сар
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4.12. Хаврын улирлын махны нөөц бэлтгэх тооцоо судалгааг

боловсруулж, Нийслэл бие даан хэрэгжүүлэх талаар санал

боловсруулан танилцуулах      

тодорхой шийдвэр гаргуулах

Үнийн зохиомол хөөрөгдөл, 

хомосдоос сэргийлэх боломж 

бүрдэнэ.

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
4,5-р сард

3.1.6.хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх асуудлаар хөтөлбөр, төсөл боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

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 дэх мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлэхэд (фермерийн 

аж ахуйг хөгжүүлэхэд) дэмжлэг үзүүлэх;

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;

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;
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4.13. Нийслэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлэх чиглэлээр  төсөл, хөтөлбөрт хамруулах талаар санал 

боловсруулж, танилцуулан холбогдох шийдвэрийг гаргуулан 

ажиллана.

Дэмжлэг авсан иргэн, аж ахуй нэгжийн 

тоо
10-иас доошгүй

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
3-12 сар
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4.14. Хүнсний үйлдвэрлэлд мөрдөгдөх хууль, техникийн зохицуулалт,

стандартыг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох

байгууллагуудтай хамтран ажиллах

санал өгөх баримт бичгийн тоо 5-аас доошгүй
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
1-12-р сард
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4.15. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд холбогдох

байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийх

Хяналт шалгалтад хамрагдах ААН-

ийн  тоо
30-аас доошгүй 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
1-12-р сард
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4.16. "Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага

"MNS6723:2018 үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх ажлыг зохион

байгуулна.

Сургалтанд хамрагдсан иргэн, аж ахуй 

нэгжийн тоо 

200-аас  доошгүй иргэн, аж ахуй 

нэгж

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар
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4.17. Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсийн малчдыг

үнэмлэх, тамгажуулах ажлыг зохион байгуулна.
Үнэмлэх, тамгажуулсан малчдын тоо 420 өрх Мал үржлийн алба 3-12 сар

46
4.18. Ажлын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж,хэрэгжилтийн явцыг

холбогдох газарт тухай бүр тайлагнаж  ажиллана.
Малын худалдааны төв, тоо 2

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтэс Д.Баярсайхан
1-12 сар
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4.19 . Органик бордооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний үржил 

шимийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулах сургалт, хурал 

зөвлөгөөнд хамрагдах иргэн, ААН тоо
50-иас доошгүй

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
5, 6 сар
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4.20. Хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн

тариалалтын үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион

байгуулах, үр, үрсэлгээний дэмжлэг үзүүлэх замаар тариалалтыг

нэмэгдүүлнэ.

Нэмэгдүүлсэн талбай, га 8га

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

2, 3, 4 сар
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4.21. Төмс хүнсний ногооны зоорь агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлж,

ашиглалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна

 хяналт шалгалт хийсэн аж ахуй нэгж, 

тоо
30-иас доошгүй

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга
8-9 сар

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;

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;

3.1.9.мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, малчдыг тамгажуулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

3.1.11.органик бордооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний үржил шимийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.12.өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, шинэ ургацын ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.1.13.төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.10.малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүнийг нийслэлийн хүн амын 

хэрэгцээнд нийлүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
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4.22. ХХААХҮЯ-тай хамтран"Намрын ногоон өдрүүд", "Алтан намар-

2019" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийслэлийн хүн амын

төмс, хүнсний ногооны хангамж, газар тариалангийн үйлдвэрлэл

эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн борлуулалтыг дэмжинэ.  

Үйл ажиллаганы хэрэгжилтын хувь 100%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

7-10 сар

51 4.23. Жимс, жимсгэнийг  боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Үйл ажиллаганы хэрэгжилтын хувь 80%

Газар тариалангийн хэлтэс 

Ц.Төмөртулга

1-3, 7-10 сар
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4.24. Хүнсний үйлдвэрүүдэд мөрдөгдөх нийтлэг журмуудыг

сурталчлах, холбогдох байгууллагатай хамтран сургалт, хурал,

зөвлөгөөн зохион байгуулах, хамруулах.   

Зохион байгуулах сургалт, хурал 

зөвлөгөөнд хамрагдах иргэн, ААН тоо
150-иас доошгүй

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
8-10-р сард

Хүнсний үйлдвэрийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх,

бренд бүтээгдэхүүн бий болгоход чиглэсэн арга хэмжээг холбогдох

байгууллагатай хамтран зохион байгуулах                   

Зохион байгуулах арга хэмжээ, тоо 2
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
3-р сард

5.1.1

5.2.1

5.3.1

3.1.14.төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 

борлуулалтын сүлжээг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах;

ТАВ.МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ЗУРГАА. "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ СУРГАХ,  МЭРГЭШҮҮЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ НЬ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР"

5.1. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал

5.2. Хүний нөөцийн ил тод байдал

5.3. Санхүүгийн ил тод байдал

3.1.18.гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран ажиллах; 

3.1.15.жимс, жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, хүн амыг амин дэм бүхий жимс жимсгэнээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

3.1.16.хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг хүнсний үйлдвэр эрхлэгчдийн 

дунд зохион байгуулах;

3.1.17.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;



6.1

7.1

8.1 Хүнсний зохистой хэрэглээний талаар хэрэглэгчийн боловсролыг

дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт сурталчилгаа хийх. 

Сургалт, сурталчилгаа, арга 

хэмжээний тоо
4-өөс доошгүй

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
4-12-р сард

Нийслэлийн 380 жилийн ойн өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион

байгуулагдах "Их хотын хямдрал-380" үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний

үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг хамруулах

Хамрагдах үйлдвэрүүдийн тоо 10-аас доошгүй 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс Р.Ундармаа
10-р сард

-

-
438963.9

438963.9НИЙТ ТӨСӨВ

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын зардал

Нийслэлийн төсвөөр

Улсын хөрөнгө оруулалтын зардал

ЕС. "НИЙСЛЭЛИЙН 380 ЖИЛИЙН ОЙ"

ДОЛОО. АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ХАРИУТАЙ АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

НАЙМ. "ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ"


