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Зохистой дадал, дотоод хяналтын тогтолцоог

нэвтрүүлж байгаа үйлдвэр эрхлэгчдийн судалгааг

гаргана

Зохистой дадал, дотоод хяналтын тогтолцоо

нэвтрүүлэх талаар үйлдвэр эрхлэгчдэд сургалт

явуулна

Органик хүнсний тухай хуулийг дагалдан гарах

журам, аргачлалыг сурталчлах ажлыг зохион

байгуулна

“Органик хүнсний баталгаажуулалт" сэдэвт сургалт

зохион байгуулна

Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган

зохион байгуулна Хамрагдах аж ахуйн 

нэгжийн тоо
130

“Монгол мал” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө

батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Гүйцэтгэлийн хувиар 100% 

хэрэгжсэн 

байна

Малын гаралтай түүхий эдийн урамшуулал олгох

ажлыг зохион байгуулна.
Хамрагдах аж ахуйн 

нэгжийн тоо

200 малчин 

өрхөд 

олгогдсон 

байна.2017 онд өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлсэн

зардлыг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж, 2018 оны

аюулгүй нөөцийг бүрдүүлнэ Гүйцэтгэлийн хувиар 

100% 

хэрэгжсэн 

байна

Хөдөө аж ахуй салбарын шилдэгүүдийг шалгаруулж,

урамшуулах ажлыг зохион байгуулна. Хамрагдсан  аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

9 иргэн 

шалгарсан 

байна 

Эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр зохион байгуулах

сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж, хуваарийн дагуу

сургалтыг зохион байгуулна. Хамрагдах аж ахуйн 

нэгжийн тоо

400-с доошгүй 

иргэн ах 

ахуйн нэгж 

хамрагдсан 

байна

"Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" дэд

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухайн жилийн ажлын

төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг

хангаж ажиллана

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

7 8 9 10

Шалгуур          

үзүүлэлт

Хамрагдах 

үйлдвэрийн тоо

Хамрагдах үйлдвэр, 

аж ахуйн нэгжийн тоо
100

1.1. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт эрүүл

ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг

хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

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. “Монгол мал” үндэсний болон дэд

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

эрчимсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

Эрчимсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

1.3.1 Нийслэлийн хүн амын

хүнсний эрүүл, аюулгүй

бүтээгдэхүүний хангамжийг

тогтворжуулж, бодлогын

хэрэгжилтийг хангана. 

1.4. Эрчимжсэн Фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг

бодлогоор дэмжин хөнгөлттэй зээл, төсөл,

хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион

байгуулна.

НЭГ. Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

1.2. Органик хүнсний үйлдвэрлэлд

баримтлах журам, дадал, хэвшлийг хүнсний

сүлжээний бүх шатны оролцогчдод

сурталчилж, органик хүнс үйлдвэрлэлгчдийн

чуулган зохион байгуулна. 

1.3.2 Органик болон зохицуулах

үйлчилгээтэй хүнсний

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд

дэмжлэг үзүүлнэ.
хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс

2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ арга хэмжээ

I  УЛИРАЛ II УЛИРАЛ

ХАРИУЦАН 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

байгууллага

40

IIIУЛИРАЛ

Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс

IV УЛИРАЛ

12

Хүрэх 

түвшин

Сарууд

1 3 42 5 6 11



Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг

хангах ажлыг зохион байгуулна
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

“Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих” 

журмын хэрэгжилтийг хангаж  ажиллана. Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

 “Тэжээл” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллана. Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

Нийслэлийн 2018 оны мал, амьтны тооллогын ажлыг 

зохион байгуулна Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

1.5. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй

эрхлэхийг хориглосон бүсээс малыг нүүлгэн

шилжүүлнэ.

“Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх” журмыг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг  батлуулж, хэрэгжилтийг ханган 

ажиллана.
Хориглосон бүсээс 

гарах малын тоогоор

Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

1.6. Фермерийн болон эрчимжсэн хөдөө аж

ахуй, саалийн үнээний ферм, мал бордох аж

ахуйн зориулалтаар эрчимжүүлсэн газрын

ашиглалтыг сайжруулна

Эрчимжсэн мал аж ахуй байгуулахаар хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн 

газрын ашиглалтад хяналт шалгалт хийх ажлын 

хэсэгт ажиллаж мэргэжил арга зүйгээр хангана.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

1.3.4 Малын захыг мах

боловсруулах үйлдвэрийн хамт

хотын зүүн, баруун бүсэд

байгуулж, мал эмнэлгийн ариун

цэврийн шаардлагад нийцсэн

баталгаат бүтээгдэхүүн

нийлүүлнэ.

1.7. Малын захыг, мах боловсруулах

үйлдвэрийн хамт хотын баруун зүүн бүсэд

байгуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Ниислэлийн Засаг даргын 2017 оны А/539 дүгээр 

захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, ажлын 

хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувиар

100% 

хэрэгжсэн 

байна

Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

Хүнсний ногооны үр болон жимс, жимсгэний

суулгацын дэмжлэг авах иргэн, аж ахуйн нэгжийн

сонгон шалгаруулалтын материал бэлдэнэ. 

Сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авч,

дүгнэнэ.

Шалгарсан иргэн аж ахуйн нэгжийн гүйцэтгэлд

мониторинг хийнэ.

Газар ашиглалтын мониторинг хийх

Газар ашиглалтын гэрээ дүгнэж сунгалт хийх,

цуцлах саналыг ЗАА-нд хүргүүлэх

Газрын эргэлтийн цэг тэмдгийг баталгаажуулж,

зурагжуулах 

Талбайн хөрсний үржил шимийн төлөв байдлыг

тодорхойлох мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ

байгуулах

Хөрсний дээж цуглуулах ажлыг хамтран зохион

байгуулах

20

Баталгаажуулалт 

хийх газрын хэмжээ, 

га     

150

1.8. Атрын III аяны хүрээнд иргэн, аж ахуйн

нэгжид хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үр

суулгацыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр

нийлүүлнэ.

1.9. Нийслэлийн иргэдийг экологийн цэвэр,

аюулгүй хүнсээр хангах, төмс, хүнсний ногоо

тариалах зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын

ашиглалтыг сайжруулна.

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.

Хамрагдах иргэн, аж 

ахуйн нэгжийн тоо

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

Эрчимсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс

1.3.5 Хөдөө аж ахуйн

зориулалттай газрын ашиглалтыг

сайжруулж, өрхийн тариаланг

нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг уурын

онцлогт тохирсон таримлыг

тариалуулж, бүтээгдэхүүний

гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

1.4. Эрчимжсэн Фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг

бодлогоор дэмжин хөнгөлттэй зээл, төсөл,

хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион

байгуулна.



Хөрсний Шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан

зөвлөмжийг гарган, газар ашиглагч нарт хүргүүлэх

Органик хөдөө аж ахуйн сургалт зохион байгуулах,

сургалт, зөвлөгөөн дээр органик тариаланг

сурталчилах

НМХГ-тай хамтарсан удирдамж, хөтөлбөр

боловсруулан батлуулна.

Удирдамжийн хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгжийн

таримлаас дээж цуглуулж лабораторид шинжлүүлнэ.

Хөрсний шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан зөвлөмж

боловсруулан тайлагнана.

"Алтан намар-2018" үзэсгэлэн худалдааны нэгдсэн

арга хэмжээнд Нийслэлийн ногоочдыг жигд хормогч,

малгайгаар хангах, хүнсний ногооны гарын авлага,

зөвлөмж тараан олгоно. 

Үзэсгэлэн худалдааны зар мэдээ сурталчилгааг

телевиз, сайтаар сурталчилна.

Стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг

байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах

Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран

судалгаа шинжилгээний ажил хийх, туршилт явуулах

Үр дүнд тулгуурлан стандартыг шинэчлэх ажлыг

зохион байгуулах 

Дүүргүүдтэй хамтран худалдааны цэгт тогтмол үйл

ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, ТББ, иргэдийг

шалгаруулна.

Хувийн хөрөнгө оруулалтаар борлуулалтын

контенер дулаалах боломжийг судлан гэрээ

байгуулна.

Борлуулалтын цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт

тавьж мэдээ судалгаа гарган ажиллана

Улаанбаатар хотын хүн амын махны хэрэглээний

улирлын хамаарлыг бууруулах зорилгоор мах

бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна

Стратегийн хүнсний улирлын хамаарлыг бууруулах

эрхзүйн орчныг бүрдүүлэн, нөөц бүрдүүлэх суурь

судалгаа хийж, стратегийн хүнсээр тогтвортой,

хүртээмжтэй хангах ажлыг зохион байгуулна

"Намрын ногоон өдрүүд" нэгдсэн арга хэмжээг

ХХААХҮЯ-тай хамтран зохион байгуулна

Хаврын хэрэгцээнд 

бэлтгэгдэх махны 

хэмжээ, тн

 15000 тн 

Зохион байгуулах 

үзэсгэлэн, 

худалдааны тоо

Хамрагдах ногоочдын 

тоо
30

Боловсруулсан 

стандартын тоо
3

Дулаалах цэгийн тоо, 

ширхэг
5-с доошгүй 

Баталгаажуулалт 

хийх газрын хэмжээ, 

га     

150

Хяналтад хамрагдах 

аж ахуйн нэгж, 

иргэний тоо

30

1.9. Нийслэлийн иргэдийг экологийн цэвэр,

аюулгүй хүнсээр хангах, төмс, хүнсний ногоо

тариалах зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын

ашиглалтыг сайжруулна.

1.10. Нийслэлд хүлэмж, газар тариалан

эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид

ургамал хамгаалал, химийн бодис, бордооны

хэрэглээг бууруулах хяналт тавьж, органик

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зөвлөн дэмжинэ.

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;

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;

Хоёр. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс

2.2. Төрийн болон төрийн бус

байгууллагуудтай хамтран гадаад дотоодод

үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, хүнсний

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулна.

1.12. Өвлийн хүлэмжинд голлон тариалдаг

өргөст хэмх, улаан лооль, навчит ногооны

стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийнэ.

3-с доошгүй

хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

1.13. Эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний

ногооны борлуулалтын цэгийн тогтмол

ажиллах нөхцөлийг хангана.

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс

1.11. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг

тариаланчдаас хэрэглэгчдэд шууд хүргэх

суртачилгааны ажлыг мэргэжлийн

байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

1.3.5 Хөдөө аж ахуйн

зориулалттай газрын ашиглалтыг

сайжруулж, өрхийн тариаланг

нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг уурын

онцлогт тохирсон таримлыг

тариалуулж, бүтээгдэхүүний

гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

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. 

1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг

нэмэгдүүлж, иргэдийг амин

дэмээр баялаг жимс, хүнсний

ногоогоор тогтмол хангах

боломжийг бүрдүүлнэ.

2.1. Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг

тогтвортой байлгах зорилгоор стратегийн

хүнсний улирлын нөөцийг бүрдүүлж, улирлын

хамаарлыг бууруулна.

Газар 

тариалангийн 

хэлтэс      



"Жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ,

технологи-2018" болон “Улаанбаатар түншлэл-2018”

үзэсгэлэн, худалдааг МҮХАҮТ-тай хамтран зохион

байгуулна

Хүнсний үйлдвэрлэлд мөрдөх журам, техникийн

зохицуулалт, технологийн баримт бичиг, норм,

нормативыг үйлдвэрлэгч, мэргэжлийн

байгууллагатай хамтран боловсруулж, эрх зүйн

орчныг сайжруулна

Хэрэгжилтийн хувь 100

Хүнсний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмыг

сурталчлах, холбогдох байгууллагатай хамтран

сургалт, хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах,

хамруулна

Зохион байгуулах 

сургалт, зөвлөгөөний 

тоо

3

Хүнсний үйлдвэрүүдэд стандартыг мөрдүүлэх ажлыг

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион

байгуулна
Хяналт тавих 

үйлдвэрийн тоо
10

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний

үйлдвэрүүдийн бүртгэл, судалгааг гаргаж,

мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэнэ

Мэдээлийн санд 

бүртгэгдсэн 

үйлдвэрийн тоо

430

2.4. Төрийн мэргэшсэн албан хаагчдын

мэдлэг боловсролыг сайжруулж, чадвартай

баг хамт олон бүрдүүлэх

Төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийг зохих

журмын дагуу бүрдүүлэх, зэрэг дэв олгох асуудлыг

төрийн албаны зөвлөлд мэдүүлэх, төрийн болон

дээд байгууллагын шагналд тодорхойлох, албан

хаагчдыг чадавхжуулах сургалтад хамруулах ажлыг

зохион байгуулна

Хэрэгжилтийн хувь 100 Захиргааны хэлтэс

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган

ажиллана

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн

талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн

нэрийн жагсаалтын дагуу архивын баримтанд

жагсаалт бүртгэл үйлдэн хадгаламжийн нэгж

бүрдүүлж ажиллана.

Өргөдөл гомдол, ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл

хөтлөх, хяналт тавих, бичиг баримт боловсруулах

стандартын хэрэгжилтийг хангуулан, цаг хугацаанд

нь шийдвэрлүүлж ажиллана.

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай

зөвлөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг

хангуулах, холбогдох биелэлтийг НЗДТГ-ын

холбогдох хэлтсүүдэд тайлагнана

Зохион байгуулах 

үзэсгэлэн, 

худалдааны тоо

Хэрэгжилтийн хувь 100

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;

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;

2.3. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа

хүнсний үйлдвэрүүдэд стандартыг мөрдүүлэх

ажлыг зохион байгуулна.

Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс, дүүргүүд

2.2. Төрийн болон төрийн бус

байгууллагуудтай хамтран гадаад дотоодод

үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, хүнсний

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулна.

Захиргааны хэлтэс

3-с доошгүй

хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс

Улсын хөрөнгө оруулалтын зардал

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын зардал

Байгууллагын дүрмийн үүргийн

4.1.4. газрын бүтэц, зохион

байгуулалтыг оновчтой тогтоож,

ажлын байрны чиг үүргийн

давхардал, хийдлийг арилгаж,

уялдаа холбоог сайжруулах,

албан хаагчид болон

ажилтнуудыг мэргэшүүлэн

чадваржуулах замаар чадварлаг

хамт олныг бүрдүүлэх

2.5. Төрийн албаны стандартын шаардлагыг

хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион

байгуулж, байгууллагын ил тод нээлттэй

байдлыг хангах



Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа

 НИТХ-аар хэлэлцүүлэх үйл ажиллагаа

Нийслэлийн төсвөөр

НИЙТ ТӨСӨВ












