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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  Зорилтын 

тоо 

Арга хэмжээний 

тоо 

1. Үндсэн чиг үүрэг №1. 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах, ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

3 7 

2 Үндсэн чиг үүрэг №2 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх 

1 1 

3 Үндсэн чиг үүрэг №3 

Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх 
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 

1 1 

4 Үндсэн чиг үүрэг №4. 
Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн 
сэргээлт, зохистой ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

1 1 

5. Үндсэн чиг үүрэг №5. 

Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах  

2 6 

6 

 

Үндсэн чиг үүрэг №6 

Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг 
удирдан зохион байгуулах  

1 4 

Нийт 9 19 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө болон Бодлогын баримт бичиг Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 11 19 

Нийт 11 19 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон 
хөгжлийн үзүүлэлтээр зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ:  

Нийслэлийн ногоон бүсийн зэрлэг амьтдыг хамгаалах био 
техникийн арга хэмжээ авах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-3”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах хөрөнгө 1.8 сая.төг 

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан  
Суурь төвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан арга хэмжээ, тоо  

Хүрэх төвшин Жилийн эцэст:1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1 -р арга хэмжээ:  
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэд хөтөлбөр 
боловсруулахтай холбогдох судалгааг хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
3.1.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах хөрөнгө 20.0 сая.төг 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст:  100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2-р арга хэмжээ: 

Дулааны цахилгаан станцуудаас гарсан үнсийг эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлтэд дүүргэгчээр ашиглах судалгаа хийж, судалгаанд 
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үндэслэн үнсэн сангийн хуримтлагдсан үнсийг суллах, технологийн 
шийдлийг хэрэгжүүлэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-19”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.8дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн  
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй. Төсөл 
хөтөлбөр, ААН-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлнэ. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.3-р арга хэмжээ: 
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд Туул, цутгал голуудын 
урсацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний элэгдэл, элсний нүүдлийг зогсоох 
зорилгоор ногоон зурвас байгуулах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-21”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20,0 сая.төг  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа  

Суурь төвшин 10 га 

Шалгуур үзүүлэлт Талбайн хэмжээ, га  

 Жилийн эцэст: 10 га 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  1.2.4-р арга хэмжээ:  
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа хийж, тэмцлийн ажил явуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-22”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.10 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах хөрөнгө 60,0 сая.төг  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа  

Суурь төвшин Судалгааны ажил 80 000 га 

Шалгуур үзүүлэлт Талбайн хэмжээ, га  
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Хүрэх төвшин Жилийн эцэст:    
Судалгааны ажил 80 000 га  
Тэмцлийн ажил 6 000  га 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.5-р арга хэмжээ: 
Ойн түймрийн зурвас сэргээх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-23”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20,0 сая.төг  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа 

Суурь төвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Түймрийн зурвас сэргээх байршил, тоо  

Хүрэх төвшин Түймрийн зурвас сэргээсэн байршил-1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3 Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих 
хяналтыг сайжруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ:  
Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл 
хяналтын чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл 3-24, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.11 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Мотоцикл 20,0 сая.төг 

Хариуцах нэгж БХТ-Т.Чингэл  

Суурь төвшин Автомашин-1, мотоцикл-11 

Шалгуур үзүүлэлт Техник хэрэгсэл, тоо  
 Мотоцикл, тоо-8 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, 
байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүргэх мэдээллийг 
сайжруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1 - р арга хэмжээ:  
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг 
цахимаар өгөх боломжийг бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-28”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.12 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

НМТГ-тай хамтран Eservice.ulaanbaatar.mn төслийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллийн цахим сан, тоо  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:    

Жилийн эцэст:  1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж,  олон 
нийтэд хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ:  
Олон нийтэд нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар ойлголт, 
мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-29”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 20% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.2-р арга хэмжээ:  
Иргэд олон нийтийг хамарсан “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
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уялдаа:  үндсэн чиглэл “3-41”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан арга хэмжээ, тоо 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст:1 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.3-р арга хэмжээ:  
Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний бохирдол, доройтлыг 
бууруулах ажлыг зохион байгуулж, олон нийтэд сурталчлан 
таниулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-42”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  батлагдаагүй  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин Туршилтын тайралт хийсэн, сургалт зохион 
байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 

Жилийн эцэст:  100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Усны нөөцийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн 
дэглэмийг сайжруулан, ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зүй зохистой 
хэрэглээг бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ:  
 Гадаргын ус хуримтлуулж хөв байгуулах 

  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл “3-36”,  Нийслэлийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 175,0 сая.төг 
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хөрөнгө 

Хариуцах нэгж ОХ- М.Чинсанаа 
Суурь төвшин Хөв -1  
Шалгуур үзүүлэлт Байгуулсан хөв, тоо 
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:     

Жилийн эцэст: Хөв-1 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2-р арга хэмжээ: 
  

 Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд булаг шандын эхийг тохижуулах  
 
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р 
улирал 

3-р улирал 4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж ОХ- М.Чинсанаа 
Суурь төвшин 2 
Шалгуур үзүүлэлт Тохижуулж хамгаалалтад авсан булаг, тоо 
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:     

Жилийн эцэст:3 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7:  Нийслэлийн ногоон бүсийн ус, хөрсний бохирдлын эх 
үүсвэрийн цогц мэдээллийг бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гадаргын ус, рашааны тоо 
бүртгэлийг явуулж, мэдээллийг улсын байгаль орчны мэдээллийн 
санд нэгтгэн оруулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл “3-37”, Нийслэлийн  Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй тул байгаль 
хамгаалагчдын оролцоотойгоор зохион байгуулна. 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс –М.Чинсанаа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн 8 дүүргийн гүний худагт ундны усны чанарын иж бүрэн 
шинжилгээг хийлгэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

632,2 сая.төг 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс- М.Чинсанаа 

Суурь төвшин 472 худаг 

Шалгуур үзүүлэлт Шинжилгээ хийсэн худаг, тоо  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:     
  Жилийн эцэст:  1783 худаг 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.3-р арга хэмжээ:  
Хөрсний бохирдлыг бууруулахад мөрдөж буй эрх зүйн орчныг 
судлах, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн төсөлд санал өгөх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-43”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50%   

Жилийн эцэст:  100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.4-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шорооны олборлолтыг хориглох 
тухай нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, хар шороог орлох бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, 
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хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Газрын   дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтээр 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин НЗД-ын 2019 оны А/1033 дугаар захирамжаар хар 
шороо олборлолтыг хориглосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8. Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, амьдралын зөв 
дадлыг төлөвшүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1-р арга хэмжээ:  
“Агаар нэг” аяны хүрээнд хөрсний доройтол, ногоон хөгжил, 
экологийн боловсрол олгох сэдвээр   цуврал контентууд бэлтгэх, 

түгээх    
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.2.6 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10,0 сая.төг  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ –Б.Болортуяа   

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст:  100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9. Хот орчмын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон 
нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хариуцлагыг дээшлүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.1-р арга хэмжээ:  
Эвдэрсэн газрын  техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-47”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.7 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 

500,0 сая.төг 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин 62,7 га 

Шалгуур үзүүлэлт Талбайн хэмжээ, га  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  -   

Жилийн эцэст: 50,7 га 

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний 

хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон 
хөгжлийн үзүүлэлтээр Зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.1  
Нийслэлийн ногоон бүсийн зэрлэг 
амьтдыг хамгаалах био техникийн 
арга хэмжээ авах  

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээ, 

тоо 

1 - 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан 
зохицох төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.1 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах дэд хөтөлбөр 
боловсруулахтай холбогдох 
судалгааг хийх 

 

Хэрэгжилт, 
хувь 

-  100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.2. 
Дулааны цахилгаан станцуудаас  
гарсан үнсийг эвдэрсэн газрын 
нөхөн сэргээлтэд дүүргэгчээр 
ашиглах судалгаа хийж,  
судалгаанд үндэслэн үнсэн сангийн 
хуримтлагдсан үнсийг суллах 
технологийн шийдлийг 
хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

-  100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.3. 
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн 
хүрээнд Туул, цутгал голуудын 
урсацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний 
элэгдэл, элсний нүүдлийг зогсоох 
зорилгоор ногоон зурвас байгуулах 

Талбайн 
хэмжээ, га 

10 га - 10  
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5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.4. 
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний 
судалгаа хийж, тэмцлийн ажил  
явуулах 

Талбайн 
хэмжээ, га 

Судалгаа
ны ажил 
80 0000 

га   

- Судалгаа
ны ажил 
80000 га, 
тэмцлийн 
ажил  
6000 га 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.5. 
Ойн түймрийн зурвас сэргээх 

Түймрийн 

зурвас, тоо 

 

-  1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ийн үр дүн: Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих 
хяналтыг сайжруулна. 
7. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1 

Байгаль хамгаалагчдын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл 
хяналтын чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Мотоцикл, 
тоо 

 

Автомаш
ин-1, 

мотоцикл
-11 

 Мотоцикл
-8 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.-ийн үр дүн: Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг 
бэхжүүлж, байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүргэх 
мэдээллийг сайжруулна. 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.1 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг 
цахимаар өгөх боломжийг 
бүрдүүлэх  

Мэдээл-

лийн 
сангийн 

тоо 

- - 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ийн үр дүн: Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний 
доройтол, бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж 
олон нийтэд ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна. 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.1. 
Олон нийтэд нийслэлийн 
суурьшлын бүсийн хөрсний 
доройтол, бохирдлыг бууруулах, 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

-  100 

10 Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.2. 

Иргэд олон нийтийг хамарсан 
“Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг зохион 
байгуулах  

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээ, 

тоо 

1 1 - 

11 Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.3. 

Хөл газрын ургамлыг ашиглан 
хөрсний бохирдол, доройтлыг 
бууруулах ажлыг зохион байгуулж, 
олон нийтэд сурталчлан таниулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

-  100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.-ийн үр дүн: Усны нөөцийн хамгаалалтын болон эрүүл 
ахуйн бүсийн дэглэмийг сайжруулан, ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зүй 
зохистой хэрэглээг бий болгоно. 

12.  Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.6.1. Шинээр 1 - 1 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

13 

 

Гадаргын ус цуглуулж хөв 
байгуулах  

байгуулсан 
хөв, тоо 

13. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.6.2. 

Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд 
булаг шандын эхийг тохижуулах 

Тохижуулж 
хамгаалал-

тад авсан 
булаг 

1 - 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.-ийн үр дүн: Нийслэлийн ногоон бүсийн ус, хөрсний 
бохирдлын эх үүсвэрийн цогц мэдээллийг бий болгох. 

14. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ус, 
рашааны тоо бүртгэлийг явуулж 
цахим мэдээллийн санд оруулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 100 

15. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.2. 

Нийслэлийн 8 дүүргийн гүний 
худагт ундны усны чанарын 
шинжилгээг хийлгэх  

Шинжилгээ 
хийсэн 

худаг, тоо 

472 - 1783 

16. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.3. 

Хөрсний бохирдлыг бууруулахад 

мөрдөж буй эрх зүйн орчныг 
судлах, өөрчлөлт оруулах 
шийдвэрийн төсөлд санал өгөх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 100 

17. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.4. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар 
шорооны олборлолтыг хориглох 
тухай нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, хар шороог орлох 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8.-ийн үр дүн: Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, 
амьдралын зөв дадлыг төлөвшүүлэх  

18. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.8.1. 
“Агаар нэг” аяны хүрээнд хөрсний 
доройтол, ногоон хөгжил, 
экологийн боловсрол олгох сэдвээр   
цуврал контентууд бэлтгэх, 
түгээх    

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.-ийн үр дүн: Хот орчмын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
болон нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хариуцлагыг дээшлүүлнэ. 

19. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.9.1. 
Эвдэрсэн газрын техникийн болон 
биологийн   нөхөн сэргээлт 
хийлгэх 

Нөхөн 
сэргээсэн 
талбайн 

хэмжээ, га 

62,7 - 50,7 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 1 2 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ - - 

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 6 

 Нийт   8 

 

 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 
аж ахуйн нэгжид  чиглэсэн зорилт  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагуудыг арга зүй, мэдээллээр 
хангаж ажиллах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ- Б.Болортуяа, Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа 

БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: 
Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй эрхлэх гэрээ байгуулсан аж ахуйн 
нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан  

Суурь төвшин 2 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулагдсан  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь    

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст:100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулахад   иргэнд чиглэсэн зорилт  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: 
Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэдээс судалгаа авч, судалгаанд 
үндэслэн иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан Зуслангийн товчооны дүрмийн 3.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж Зуслангийн товчоо-Ж.Нарантуяа  
Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 40% 

Жилийн эцэст:100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.2-р арга хэмжээ: 
Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор  
хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааг авч, дүгнэлт хийж ажиллах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3 
дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн 9 дүгээр заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р 
улирал 
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үзүүлэлт Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа 

Суурь төвшин 300 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо   

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 200 

Жилийн эцэст: 400 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.3-р арга хэмжээ: 
Иргэдийн мэдээллийн дагуу гэмтэж бэртсэн амьтдад анхан шатны 
тусламж үзүүлэх, Амьтан асрах төвд асран тэнхрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Үндэсний 
хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 Амьтны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй. 

Хариуцах нэгж  БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.4-р арга хэмжээ:  
Экологийн боловсролын төв, Зуслангийн мэдээллийн төвүүдийг 
ажиллуулж, иргэдэд байгаль орчны мэдээлэл сурталчилгааг хүргэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр, 
Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

5,0 сая.төг 

Хариуцах 
мэргэжилтэн 

БОЯБХМНХ- Ч.Батсайхан 

Зуслангийн товчоо-Ж.Нарантуяа  

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 30% 
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Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.5-р арга хэмжээ 

“Зуслан аппликейшн”-аар байгаль орчны зөрчлийн мэдээллийг 
хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.12 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Зуслангийн товчоо-Ж.Нарантуяа  

Суурь төвшин 2200 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хандалтын тоо 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 1000 

Жилийн эцэст: 1500 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.6-р арга хэмжээ 

Зуслангийн орц, гарцыг жишиг байдлаар шийдвэрлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.12 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Зуслангийн товчоо-Ж.Нарантуяа  
Суурь төвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 20% 

Жилийн эцэст:100% 
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ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.-ийн үр дүн: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулахад аж ахуйн нэгжид чиглэсэн зорилт  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний 

хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.1. 

Байгаль орчны мэргэжлийн 
байгууллагуудыг арга зүй, 
мэдээллээр хангаж ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь    

100,0 50 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.2. 

Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй 
эрхлэх гэрээ байгуулсан аж ахуйн 
нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь    

Гэрээ 
байгуулсан 

ААН-ийн 
тоо-2 

50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2-ийн үр дүн: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулахад иргэнд чиглэсэн зорилт 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2018 

он 

Эхний 
хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.1. 

Зуслангийн бүсэд оршин суугч 
иргэдээс судалгаа авч, судалгаанд 
үндэслэн иргэдийн санал хүсэлтийг  
шийдвэрлүүлэх   
 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 - 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.2 

Төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор  
хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааг 
авч,  дүгнэлт хийж  ажиллах   

Судалгаанд 
хамрагдсан  
иргэд, тоо   

300 200 200 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.3. 

Иргэдийн мэдээллийн дагуу гэмтэж 
бэртсэн амьтдад анхан шатны 
тусламж үзүүлэх, Амьтан асрах 
төвд асран тэнхрүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.4 

Экологийн боловсролын төв, 
Зуслангийн мэдээллийн төвүүдийг 
ажиллуулж, иргэдэд  байгаль орчны 
мэдээлэл сурталчилгаа явуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 30 100 
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5 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.5. 

“Зуслан аппликейшн”-аар байгаль 
орчны зөрчлийн мэдээллийг хүлээн 
авч шуурхай  шийдвэрлэх 

Хандалтын 
тоо 

2200 1000 1500 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.6 

Зуслангийн  орц,  гарцыг жишиг 
байдлаар шийдвэрлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 20 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Байгаль орчны 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 Байгаль орчинд нөлөөх байдлын үнэлгээний тухай хууль   2 

2 Усны тухай хууль   1 

3 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль   1 

4 Ойн тухай хууль   2 

5 Зөрчлийн тухай хууль  2 

6 Амьтны тухай хууль  5 

7 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль   1 

8 

Засгийн газрын 2006 оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох тухай” 
журам 

 1 

 Нийт   15 

 

 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ:  
Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль, журам, удирдамжууд, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны ээлжилт бус 9 дүгээр 
хуралдаанаар батлагдсан 9/36 дугаар тогтоол, Улсын 
Онцгой комиссын  болон  нийслэлийн Онцгой комиссын 
албан даалгаврууд   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р 
улирал 
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үзүүлэлт Шаардагдах 
хөрөнгө 

 Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа, Ойн хэлтэс–М.Чинсанаа 
БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:   50% 

Жилийн эцэст:   100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ:  
Байгаль хамгаалах хэсгүүдийн хяналт шалгалтын удирдамж, 

хуваарийг баталж, мөрдүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 
зогсоох, захиргааны арга хэмжээ авах, харьяаллын дагуу холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэх, мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль, холбогдох дүрэм журам, удирдамжууд, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны ээлжит бус 9 
дүгээр хуралдаанаар батлагдсан 9/36 дугаар тогтоол, 
албан даалгаврууд 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Хариуцах нэгж БХТ-Т.Чингэл 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст:  100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3-р арга хэмжээ 

Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох 
дүгнэлт, тодорхойлолт гаргах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2006 оны 137 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх 
олгох тухай” журам 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа, БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

22 

 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах, 
ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд заасан шаардлагыг хангуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Шийдвэрлэлт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5-р арга хэмжээ: 
Худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах, ус ашиглуулах  
зөвшөөрөл олгох, дүгнэлт гаргах, гэрээ байгуулах, худгийн 
зөвшөөрөл авах иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад орчны 
бохирдлыг бууруулах тусгай шаардлага тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Усны тухай хууль 7.3, 18.1.5, 27.1, 27.3, 28.4, 28.6, 28.11, 
29.1  зүйл заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс–М.Чинсанаа 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Шийдвэрлэлт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.6-р арга хэмжээ: 
Ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд заасны дагуу аж ахуйн 
нэгжүүдийн  байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлах, 
хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, тайланг  хүлээн авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.4 дэх заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2019 оны 10 дугаар  сарын 19-ний өдрийн 
А/618  дугаар  тушаалын  хавсралтаар батлагдсан  
“Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
хянан батлах, тайлагнах журам”   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Шийдвэрлэлт, хувь  
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.7-р арга хэмжээ: 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн уулын болон хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг 
хүлээн авч дүгнэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай 
хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.8-р арга хэмжээ: 
Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авч,  

түймэрт өртөх талбайн хэмжээг олон жилийн дунджаас 30 хувиар 
бууруулах  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

24 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1.1 дэх заалт, 
ЗГҮХ-ийн 4.2.7-3 дахь заалт, ЗДҮАХ-ийн 3.1.11 дэх заалт, 
Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн ойн менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 
шийдвэрлэнэ.  

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс- М.Чинсанаа 

Суурь төвшин   11,4  га  /6 жилийн дундаж/ 

Шалгуур үзүүлэлт Түймэрт өртсөн талбайн хэмжээ, га   
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 8 га - аас ихгүй  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.9-р арга хэмжээ: 
НИТХТ-ээс баталсан хэмжээнд ойн цэвэрлэгээний ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ойн тухай хууль, Байгууллагын үйл ажиллагааны 
стратегийн 3.1.14 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүлнэ. 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс–М.Чинсанаа 

Суурь төвшин Цэвэрлэгээний огтлол 205 га талбайд 3989 шоометр 

Цэвэрлэгээ-4900 м3 /гоожин/ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэгээний огтлол явуулсан талбайн хэмжээ, га  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 230 га талбайд 5100 шоометр, 
цэвэрлэгээ-4000м3 /гоожин/ 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.10-р арга хэмжээ:  
Орон нутгийн хамгаалалттай газруудын нэвтрэх цэг дээр нэг 
загварын хаалга хийлгэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл “3-49”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.7 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 4,785 сая.төг 
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хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт  Нэг загварын хаалга, тоо  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 2    

Жилийн эцэст:  
Нэг загварын хаалга, тоо -4 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.11-р арга хэмжээ: 
Зуслангийн бүсээс тархац нутаггүй болсон тарвагыг нүүлгэн 
шилжүүлэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Амьтны тухай хууль, Газрын дүрмийн 3.1.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,0 сая.төг  

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан  

Суурь төвшин 102 

Шалгуур үзүүлэлт Нүүлгэн шилжүүлсэн тарвага, тоо 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст:30 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.12-р арга хэмжээ: 
Нүүдлийн шувуудын зүй бус хорогдлоос сэргийлж нийслэлийн 
өндөр барилгуудад махчин шувууны наалт байрлуулах /Мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Амьтны тухай хууль  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

0,2 сая.төг  

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ- Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шувуу үргээх хэрэгсэл байрлуулсан барилга, тоо  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 3 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.13-р арга хэмжээ: 
Байгальд тавьж нутагшуулсан минжний мониторинг судалгааг 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.14-р арга хэмжээ: 
Минжийг байгальд шилжүүлэн нутагшуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин 4 

Шалгуур үзүүлэлт Шилжүүлэн нутагшуулсан минж, тоо  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 10 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.15-р арга хэмжээ: 
Минж гадаалуулах талбай байгуулах, минжийг идэш тэжээлээр 
хангах,   өсөж үржих,   амьдрах  таатай орчин  нөхцөлийг  бүрдүүлэх   
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

179,3 сая.төг 
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Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан 

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.-ийн үр дүн: Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 

он 

Эхний 
хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

1.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.1 

Байгаль орчны багц хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

2.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2 

Байгаль хамгаалах хэсгүүдийн хяналт 
шалгалтын удирдамж, хуваарийг 
баталж, мөрдүүлэх,  илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг таслан зогсоох, 
захиргааны арга хэмжээ авах, 
харьяаллын дагуу холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэх, мэдэгдэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

3.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.3. 

Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагын эрх олгох дүгнэлт, 
тодорхойлолт гаргах 

Шийдвэр-

лэлт, хувь 

- 50,0 100,0 

4.  Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.4 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий  
үнэлгээний дүгнэлт гаргах, ерөнхий 
үнэлгээний нөхцөл болзолд заасан 
шаардлагыг хангуулах 

Шийдвэр-

лэлт, хувь 

- 50 100 

5.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.5. 

Худаг гаргах, голоос суваг шуудуу 
татах, ус ашиглуулах  зөвшөөрөл 
олгох, дүгнэлт гаргах, гэрээ 
байгуулах, худгийн зөвшөөрөл авах 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад  
орчны бохирдлыг бууруулах тусгай 
шаардлага тавих 

Шийдвэр-

лэлт, хувь 

- 50 100 

6.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.6.  

Ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд 
заасны дагуу аж ахуйн нэгжүүдийн  

Шийдвэр-

лэлт, хувь 

- 50 100 
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байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг   батлах, хэрэгжилтийг 
хангуулах, хяналт тавих,  тайланг  
хүлээн авах 

7.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.7. 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл  олгох, 
цуцлах, сунгах, тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн уулын болон хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөө, тайланг хүлээн 
авч дүгнэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 - 100 

8.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.8. 

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах арга хэмжээ авч түймэрт 
өртөх талбайн хэмжээг олон жилийн 
дунджаас  30 хувиар бууруулах 

Түймэрт 
өртсөн 

талбайн 
хэмжээ, га 

11,4  8 

9.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.9. 

НИТХТ-аас баталсан хэмжээнд ойн 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион 
байгуулах, хүлээн авах 

Талбайн 
хэмжээ, га 

205 - 230 

10.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.10. 

Орон нутгийн хамгаалалттай 
газруудын нэвтрэх цэг дээр нэг 
загварын хаалга хийлгэх 

Хаалга, тоо  - - 4 

11.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.11. 
Зуслангийн бүсээс тархац нутаггүй 
болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх 

Нүүлгэн 
шилжүүлсэн 
тарвага, тоо 

102 - 30 

12.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.12. 
Нүүдлийн шувуудын зүй бус 
хорогдлоос сэргийлж нийслэлийн 
өндөр барилгуудад махчин шувууны 
наалт байрлуулах 

Шувуу 
үргээх 

хэрэгсэл 
байрлуулсан 
барилга, тоо 

- - 3 

13.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.13. 

Байгальд тавьж нутагшуулсан 
минжний мониторинг судалгааг 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 
хийх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 100 100 

14.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.14. 

Минжийг байгальд шилжүүлэн 
нутагшуулах 

Шилжүүлэн 
нутагшуул-
сан минж, 

тоо 

4 10 10 

15.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.15. 

Минж гадаалуулах талбай байгуулах, 
минжийг идэш тэжээлээр хангах,   
өсөж үржих,   амьдрах  таатай орчин  
нөхцөлийг  бүрдүүлэх   

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 100 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

8 

2 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 
өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

8 

3 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

 
2 

4 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

 
2 

5 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ 
гаргах,хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

4 

6 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө 
үзүүлэх 

2 

7. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

3 

Нийт 

 
29 
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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 төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангуулах, үнэлж дүгнэх, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
төвшинг харгалзан шагнаж, урамшуулах, хариуцлага тооцох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 38 
дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын 2019 оны 47-р тушаал  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж, бичиг 
баримт боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,  
өргөдөл гомдол  шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны0 68 дугаар 
тушаалаар батлагдсан  ”Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар”, Зохион байгуулалт захирамжлалын 
баримт бичгийн стандартMNS 5140-2:2011, Иргэдээс 
төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Шийдвэрлэлт, хувь  
Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 100% 

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

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ 

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг”-ийн комиссоос өгсөн  зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, 
байгууллагын архивын ажлыг хууль журмын дагуу хөтлөн явуулах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хууль, Үндэсний архивын газрын даргын 
2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
“Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 93,1% 

Шалгуур үзүүлэлт  Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 

Жилийн эцэст:100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ 

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 тухай Засгийн Газрын 2018 оны 258 дугаар 
тогтоол,  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны Сахилга 
хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай 03 дугаар албан 
даалгавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, гадаад, дотоод 
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сургалтад хамруулах, хуульчийн эрхтэй албан хаагчдыг 
хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 61.1, Нийслэлийн Байгаль 
орчны газрын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг  
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.7-р арга хэмжээ 

2020 оныг “Байгаль хамгаалагчдын хөгжлийн жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, Газрын даргын өгсөн үүрэг 
даалгавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Байгаль хамгаалах тасаг–Т.Чингэл 
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Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.8-р арга хэмжээ 

Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, Авлигын эсрэг 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

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

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, 
Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр 
дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: 
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 

хийж, дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тайлан 
мэдээг холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, ЗГ-ын 
2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-
үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 95% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 
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Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ: 
Хууль журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, тайлан мэдээг холбогдох газарт хугацаанд нь 
хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 98,2% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.3-р арга хэмжээ: 
“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг 
хангах, тайлагнах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”-ын 4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа  

Суурь төвшин 100 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.4-р арга хэмжээ: 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөр, Алтны 
бичил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг 

бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, биелэлтийг хангах, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”-ын 4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж ХБОБНХ-Б.Болортуяа  
Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50%  

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.5-р арга хэмжээ: 
Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтийг холбогдох газарт хугацаанд нь тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”-ын 4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж БОЯБХМНХ-Ч.Батсайхан  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.6-р арга хэмжээ: 
БОАЖЯ-тай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хэрэгжилт, 
үр дүнг тооцож ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-
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үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  
Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт   Гэрээний  хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.7-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг 

батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж дүгнэлт, 
зөвлөмж гаргаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан”Аж 
ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалаглтыг зохион байгуулах нийтлэг журам" 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.8-р арга хэмжээ: 
“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг хангах   
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/ 01 дугаартай 
захирамж   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж  Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа, холбогдох хэлтсүүд  

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 
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Жилийн эцэст: 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны чиглэлээр олон улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөртэй хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, уялдаа холбоог 
хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй.  

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур төсөл /НҮБ, 
Дэлхийн банк/, Хотын нөөц баялгийн тогтвортой 
менежментийг нэвтрүүлэх замаар тогтвортой 
хөгжил-2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах /НҮБ-ЭСКАП/ 
төсөл 

Шалгуур үзүүлэлт  Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ: 
Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын холбоонд гишүүнээр элсэх  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
3.1.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа,  
Байгаль хамгаалах тасаг–Т.Чингэл 

Суурь төвшин Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын чуулганд оролцсон, 
сургалтын модулийн нээлт хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт  Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг 
зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ: 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгоход чиглэгдсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 56 дугаар зүйл,  
“Бүх  нийтийн экологийн боловсрол” Үндэсний хөтөлбөр,  
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.2.6 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 3-30 дугаар арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  
Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.2-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.6,  Газрын дүрмийн 3.1.1 
дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа, холбогдох хэлтсүүд  

Суурь төвшин 5 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тэмдэглэлт өдөр, тоо 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 5 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэлт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны хяналт, мониторингийн смарт систем 

нэвтрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл“3-26”  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10,0 сая.төг 

Хариуцах нэгж Байгаль хамгаалах тасаг -Т.Чингэл  

Суурь төвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ: 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал eservice.ulaanbaatar.mn-

системээр иргэдэд үзүүлдэг цахим үйлчилгээг сурталчлах, 
өргөжүүлэх, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын 
карт нэвтрүүлэх, E-DOC, ERP системийн ашиглалтыг сайжруулах  
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам батлах 
тухай” Засгийн газрын 2017 оны 159-р тогтоолын 5.3.5 
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/477 дугаар захирамж 
“Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

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

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.3-р арга хэмжээ: 
Газар зүйн дундын мэдээллийн санд мэдээллийг оруулах /ойн 
сангийн тархалт, өөрчлөлтийн судалгаа, гүний худгийн бүртгэл 

судалгаа, гүний усны чанарын шинжилгээ/  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж  Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээлэл, судалгааны тоо 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 3 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.4-р арга хэмжээ 

Нутаг орны газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 07 дугаар сарын 10-
ны өдрийн 186 дугаар зарлиг “Нутаг орны газар зүйн нэрийг 
хамгаалах тухай” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа, БХТ-Т.Чингэл  

Суурь төвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө 
үзүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ: 
Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох, түймрийн эрсдэлийн 
судалгаа хийлгэх   
Төлөвлөлтийн Газрын дүрмийн 3.1.1  
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уялдаа:  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Ойн хэлтэс-М.Чинсанаа 

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ: 
“Зуслангийн бүсэд оршин суугчдад тавигдах шаардлага” зөвлөмж 
боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Хариуцах нэгж Зуслангийн товчоо-Ж.Нарантуяа  

Суурь төвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт  Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь   

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ: 
2020 онд нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын батлагдсан 
хуваарийн дагуу нийслэлийн төсөвт 210,0 сая төгрөгийн орлого 

төвлөрүүлэх /Ойн хэлтэс- 60.0, ХБОБНХ-100.0,  БХТ-50.0/ 

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 Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй  

Хариуцах нэгж Захиргааны хэ лтэс-Д.Баярмаа,  

холбогдох бусад хэлтсүүд  

Суурь төвшин 126% 
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Шалгуур үзүүлэлт Орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, хувь 

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 40% 

Жилийн эцэст: 100% 

/Ойгоос мод ашигласны төлбөр-50,0 сая төг, 
Хүү торгуулийн орлого-60,0 сая.төг, 
Ангилагдаагүй бусад орлого-100,0 сая.төг/ 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын бараа материал, эд хөрөнгийн тооллогыг 
тогтоосон хугацаанд хийж, тайлан мэдээг гаргах, үнэт цаас,  
шатахууны зарцуулалт,  хэрэглээнд хяналт тавьж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  шаардлагагүй  

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх төвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.3-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр 
өгөөжтэй, хэмнэлттэй зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  шаардлагагүй.  

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс-Д.Баярмаа  

Суурь төвшин 100% 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх төвшин Эхний хагас жилд: 

Жилийн эцэст: 100% 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

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

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.1. 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлгөөний хэрэгжилтийг 
хангуулах, үнэлж дүгнэх, үйл 
ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн төвшинг 
харгалзан шагнаж, 
урамшуулах, хариуцлага 
тооцох арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.2. 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 
тогтмол хяналт тавьж, бичиг 
баримт боловсруулах 
стандартын хэрэгжилтийг 
хангуулах,  өргөдөл гомдол  
шийдвэрлэлтийн хугацааг 
богиносгох 

Шийдвэр-

лэлт /хувь/ 

100 100 100 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.3. 

“Төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалт, архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
Улсын үзлэг”-ийн комиссоос 
өгсөн   зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, байгууллагын 
архивын ажлыг хууль журмын 
дагуу  хөтлөн явуулах   

 Хэрэгжилт, 
хувь   

93,1  100 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.4. 

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

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 100 100 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.5. 

Албан хаагчдын мэдлэг, 
боловсролыг дээшлүүлэх, 
гадаад, дотоод сургалтад 

Хэрэгжилт
, хувь 

100 50 100 
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хамруулах, хуульчийн эрхтэй 
албан хаагчдыг хуульчийн 
үргэлжилсэн сургалтад 
хамруулах  

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.6. 

 Албан хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

7 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.7. 

2020 оныг “Байгаль 
хамгаалагчдын хөгжлийн жил” 
болгон зарласантай 
холбогдуулан төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

8 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.8. 

Авлигын эсрэг хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх     

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.2.-ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, 
төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах   

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.1 

Байгууллагад хэрэгжиж буй 
бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийж,  дүнг Газрын 
даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, тайлан мэдээг 
холбогдох газарт хугацаанд нь 
хүргүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

        95,5 50 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.2. 

Хууль журам, тогтоол шийдвэр, 
захирамжлалын бусад  баримт 
бичгийн  хэрэгжилтэд улирал 
тутам  хяналт шинжилгээ 
хийж,  дүнг  Газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
тайлан мэдээг холбогдох 
газарт хугацаанд нь хүргүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

98,2 50 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.3. 

“Ногоон хэрэм” Үндэсний 
Хэрэгжилт, 

хувь  
100 50 100 
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хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх 
Үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
биелэлтийг хангах, тайлагнах 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.4. 

Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах Үндэсний хөтөлбөр, 
Алтны бичил уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн 
усны бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хөтөлбөр, Хөрс 
хамгаалах, газрын доройтлыг 
бууруулах Үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, биелэлтийг 
хангах, тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.5. 

Биологийн олон янз байдлын 
үндэсний хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг 
холбогдох газарт хугацаанд нь 
тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.6. 

БОАЖЯ-тай  2020 онд хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж, 
хэрэгжилт, үр дүнг тооцож 
ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.7. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалтыг 
батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулж дүгнэлт, 
зөвлөмж гаргаж ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.8. 

“Нэг хот-Нэг стандарт” 
зорилтот жилийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж, биелэлтийг хангах   

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.1. 

Байгаль орчны чиглэлээр олон 
улсын байгууллага, төсөл 
хөтөлбөртэй хамтын 
ажиллагааг  бэхжүүлэх,  

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 
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уялдаа холбоог хангах 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.2. 

Байгаль хамгаалагчдын 
холбоог байгуулах, Дэлхийн 
байгаль хамгаалагчдын 
холбоонд гишүүнээр элсэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.4.1. 

Иргэдэд экологийн боловсрол 
олгоход чиглэгдсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

 

 Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.4.2. 

Байгаль орчны тэмдэглэлт 
өдрүүдийг тохиолдуулан 
сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг  зохион байгуулах 

Тоо 5 3 5 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.5.-ийн үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.1. 

Байгаль орчны хяналт, 
мониторингийн смарт  
систем нэвтрүүлэх 

Хэрэгжилт, 

хувь 

- 50 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.2. 

Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн портал 
eservice.ulaanbaatar.mn-
системээр иргэдэд үзүүлдэг 
цахим үйлчилгээг сурталчлах, 
өргөжүүлэх, байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагаанд 
хяналтын карт нэвтрүүлэх, E-
DOC, ERP системийн 
ашиглалтыг сайжруулах 

Хэрэгжилт, 

хувь 

100 100 100 
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3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.3. 

Газар зүйн дундын мэдээллийн 
санд мэдээллийг оруулах /ойн 
сангийн тархалт, 
өөрчлөлтийн судалгаа, гүний 
худгийн бүртгэл судалгаа, 
гүний усны чанарын 
шинжилгээ/ 

Хэрэгжилт, 

хувь 

-  100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.4. 

Нутаг орны газар зүйн нэрийг 
зөв нэрлэж хэвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, 

хувь 

- 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн: Хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга 
зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний 

хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.6.1. 

Экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөр тооцох, түймрийн 
эрсдэлийн судалгаа хийлгэх 

Хэрэгжилт 
хувь 

- 50 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.6.2. 

“Зуслангийн бүсэд оршин 
суугчдад тавигдах шаардлага” 
зөвлөмж боловсруулах, 
хэрэгжилтийг хангуулах  

Хэрэгжилт 
хувь 

- 50 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.-ийн үр дүн: Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
зохицуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
төвшин 

Хүрэх төвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний 

хагас жил 

Жилийн 
эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.1. 

Нийслэлийн 2020 оны 
батлагдсан төсвийн дагуу 
нийслэлийн төсөвт  210,0 сая 
төгрөгийн орлогыг  
төвлөрүүлэх /Ойн хэлтэс- 60.0, 
ХБОБНХ-100.0,  БХТ-50.0/ 

Хэрэгжилт, 
хувь  

126 40 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.2. 

Байгууллагын бараа материал, 
эд хөрөнгийн тооллогыг 
тогтоосон хугацаанд хийж, 
тайлан мэдээг гаргах, үнэт 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 100 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

48 

 

цаас,  шатахууны зарцуулалт,  
хэрэглээнд хяналт тавьж 
ажиллах 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.3. 

Байгууллагын батлагдсан 
төсвийг зориулалтын дагуу үр 
өгөөжтэй, хэмнэлттэй 
зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй 
ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 - 100 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Байгаль орчны  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 

Хавсралт №4. Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ 
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