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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Усны нөөцийг хамгаалах, усны орчинг нөхөн сэргээх; 1 7 

2. Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх; 2 9 

3. Амьтны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн  сэргээх;  1 3 

4. Газар, газрын хэвлий, түүний баялгийн ашиглалт хамгаалалт, 
нөхөн сэргээлт, цөлжилтийг сааруулах, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээгээр дамжуулан сөрөг нөлөөллийг бууруулах; 

2 4 

5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг өргөжүүлэх, хамгааллын 
менежментийг сайжруулах; 

1 3 

6 Аялал жуулчлал хөгжүүлэх; 2 7 

7 Орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн бодисын талаар хууль 
тогтоомж, бодлогын  хэрэгжилтийг хангуулах, орчны бохирдол, 
доройтлыг бууруулах. 

3 11 

Нийт 12 44 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2 7 

2 Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 1 2 

3 Ус үндэсний хөтөлбөр  1 5 

4 Аялал жуулчлал хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр   3 

5 Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө  1 

6 Ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

 1 

7 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 4 12 

8 Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  3 

9 Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө   3 

10 Ногоон Алтай хөтөлбөр  3 

11 Говь-Алтай аялал жуулчлал дэд хөтөлбөр 2014-2020 2 1 

12 Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр 

1 2 
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13 Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн үндэсний 
хөтөлбөр  

1 1 

 Нийт  12 44 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

1.1.УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, УСНЫ ОРЧИНГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн 
стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, хууль бус үйл ажиллагаанд шалгалт хийх 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: 

Гадны нөлөөлөлд өртөж буй голуудад усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн 
дэглэм тогтоох, мөрдүүлэх,  тэмдэгжүүлэн, загон татах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 1.10, НХБХҮАТ 2.9.7, 
ЗГҮАХ-ийн 4.2.4, УННМТ 4.1, ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.1-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20000,0 мянган төгрөг  

/БХНСАХЗардал/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 4 сумын 4 голд хамгаалалтын бүс тогтоон гол тус бүр 4 газарт 
загон татаж 16 самбар байршуулан тэмдэгжүүлсэн   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамгаалалтын бүс тогтоосон гол, татсан загон, байршуулсан 
самбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 голын 3-аас доошгүй хэсэгт загон,  3 
самбар 

Жилийн эцэст: 2 голын 6-с доошгүй хэсэгт загон, 6-с доошгүй 
самбар  

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2-р арга хэмжээ: 

Зэрлэг амьтны усан хангамжийг шийдвэрлэх,  хүн амын ундны усны чанарыг 
сайжруулах зорилгоор булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 1.9,  УННМТ 1.8, ЗГҮАХ-ийн 
4.2.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.2-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

12000,0  мянган төгрөг  

/БХНСАХЗардал/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 2019 онд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газраас 6 сумын 6 булаг, Монголын унаган 
байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь төслөөс 2 сумын 2 
нийт 8 булаг шандны эхийг хашиж хамгаалан 1052 м2 талбай 
хамгаалагдсан байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хашиж хамгаалсан булгийн тоо 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 булаг  

Жилийн эцэст: 4 булаг  

 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3-р арга хэмжээ: 

Гадаргын болон гүний  усны ашиглалтад чанарын мониторинг хийх, худгуудыг 
паспортжуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НХБХҮАТ 2.11.1-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20056,3 /БХНСАХЗардал/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин -  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Паспортжуулсан худгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: -  

Жилийн эцэст: 1000-аас доошгүй худаг 

 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4-р арга хэмжээ: 

Хөв, цөөрөм шинээр байгуулах, сэргээн засварлах ажлыг хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.4, “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 3.26, 
НХБХҮАТ 2.11.1, УННМТ 2.1, АЗД 2016-2020 оны ҮАХ 4.1.3 дахь 
зорилтийн 327 , ХНБХҮАХ 2.11.1 -р арга хэмжээ   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

63213,2 мянган төгрөг /Орон нутгийн төсөв/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 2019 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1 хөв 
байгуулан, 1 хөв сэргээн засварласан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгуулсан хөвийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 1  

 

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.5-р арга хэмжээ: 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад усны тоолуур суурилуулах ажлыг зохион байгуулах. 
Тоолууржуулалтын хувь хэмжээ, мэдээллийн баталгаат байдалд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.1, Зорилт 1, 2, ЗГҮАХ-ийн 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5, УННМТ 4.4- р арга хэмжээ 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлаггүй 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа  

Суурь түвшин 2019 оны байдлаар унд ахуйн зориулалтаар айл өрх 77 
тоолуур, 4 ААНБайгууллагад 6 ширхэг тоолуур тавиулсан бол 
Ус ашиглагч 58 ус ашиглагч байснаас 30 аж ахуйн нэгж  
тоолууртай, 20 аж ахуй нэгж гадаргын болон гар худаг ашиглан 
тоолууржуулах шаардлагагүй байсан бол 8 аж ахуй нэгж 
тоолуургүй байна 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тоолуур суурилуулсан хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Ус ашиглагчийн 50-с доошгүй хувь 

Жилийн эцэст: Нийт ус ашиглагчийн 90-с доошгүй хувь 

 

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.6-р арга хэмжээ: 

Иргэд олон нийтийг хамруулан гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийн 
ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, байгалийн гольдрил сэргээх, 
тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг жилд 2 удаа зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 6.11, УННМТ 4.5, ЗГҮАХ-
ийн 4.2.4 р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа  

Суурь түвшин Жил бүр 2 удаа 18 сум, 2 тосгоны 210 гаруй аж ахуйн нэгж, 
албан байгууллагын давхардсан тоогоор 510 гаруй хүнийг 
оролцуулж зохион байгуудсан. Нийт 80 гаруй гол горхи, 150 
гаруй булаг шандны  2000 тн хог  хаягдлыг цэвэрлэсэн байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан ажлын болон хамрагдсан хүний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 удаа, 250-с доошгүй хүн  

Жилийн эцэст: 2 удаа, 500-с доошгүй хүн  

 

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7-р арга хэмжээ: 

Хууль хяналтын байгууллагуудтай  хамтран зөвшөөрөлгүйгээр ус ашиглах, цооног 
өрөмдөж худаг гаргах, суваг шуудуу татах, гол горхины гольдролыг эвдэх  зэрэг 
хууль бус үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд арга хэмжээ 
тооцуулахаар холбогдох газарт уламжлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 1.7, УННМТ 5.9-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах - 
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хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 2019 онд 3 удаа хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсанд 
50 ААН хамрагдаж зөвшөөрөлгүй ус ашиглан үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 31 ААН байсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 удаа  

Жилийн эцэст: 3-аас доошгүй удаа  

 

1.2. АМЬТНЫ НӨӨЦИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ, ХАМГААЛАХ,  

НӨХӨН  СЭРГЭЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.1 Амьтны хамгааллын менежментийг сайжруулна. 

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.1-р арга хэмжээ: 
Нэн ховор, ховор амьтны байршил нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 6.2.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

6000.0 мян.төгрөг /БХНСЗардал/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар 

Суурь түвшин 2019 онд цаг хүндэрсэн үед биотехникийн арга хэмжээ авах 
ажлын хүрээнд Тайшир, Эрдэнэ, Чандмань, Бигэр, Халиун, 
Хүйсийн говь, Шарга, Олонбулгийн хоолой, Төгрөгийн Хүрэн 
гол, Цангилах, Даривийн ар нуруу зэрэг 8 сумдын нутагт 25 цэгт 
нийт 380 боодол өвс 1,95 тонн хужирыг тараан байршуулсан. 
Нийтдээ 2 ширхэг автомат камер суурилуулж үр дүнг тооцон 
ажилладаг. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Өвс, хужирын хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 450 боодол өвс, 2 тонн хужир 

Жилийн эцэст: 650 боодол өвс, 2 тн хужир 

 

№9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.2-р арга хэмжээ:  

Зайварын модонд буга нутагшуулах хашаа, саравч барих. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3 
дугаар зорилтын хүрээнд, Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны 
мастер төлөвлөгөөний 6.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

30000.0 мянган төгрөг /ОНХСХөрөнгө/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар  

Суурь түвшин 2017 онд Байгаль хамгаалах сан нөхөн сэргээх арга хэмжээний 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

зардлаар Хантайширын нуруунд 27.8 сая төгрөгөөр саравч 
болон бэлчээрлэх талбайг хашаалсан хамгаалтын хашаа барьж 
Төв аймгийн хустайн нуруунаас 20 тооны 2017-2018 онуудад 
бугын илийг амжилттай нутагшуулж байгальд нь тавиад байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хашааны хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 3-аас доошгүй га газар  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.2. “Говийн гайхамшигт-6” буюу мазаалай, хавтгай, бөхөн, тахь, хулан, 
хар сүүлт зэрэг амьтны хамгааллын менежментийг сайжруулна. 

№10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2.1-р арга хэмжээ:  

“Говийн гайхамшигт-6” буюу мазаалай, хавтгай, бөхөнгийн нөөцийн судалгааны 
ажлыг эхлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4 
дүгээр зорилтын хүрээнд, Говь-Алтай аймгийн Байгаль орчны 
мастер төлөвлөгөөний 6.2.1, ЗДҮАХ-ийн 4.2.1,4.2.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар 

Суурь түвшин 2019 онд аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалт хийгдсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Судалгааны ажлын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст:  3 

 

1.3.ОЙН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ҮРЖҮҮЛЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт 1.3.1: Ойн нөөцийг хамгаалах, үржүүлэх, нөхөн сэргээх, экологийн тэнцвэрт 
байдлыг хадгалах нөхцөлийн бүрдүүлэх, иргэдийн амьдрах ая тухтай байдлыг хангах, иргэдийг мод 
тарих ажилд идэвхитэй оролцуулах 

№ 11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.1-р арга хэмжээ:  

Шарга, Жаргалан сумдад ойн зурвас байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 4.1.3, Ногоон Алтай хөтөлбөрийн 4.3, 
аймгийн ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.4, мастер төлөвлөгөө 5.2.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

12000,0 мянган төгрөг  

/БХНСАХЗардал/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 

Суурь түвшин 5 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

 Ойжуулсан талбайн хэмжээ   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Жилийн эцэст: 6 га талбай 

 

№12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.2–р арга хэмжээ:  

Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд 10 га талбайд ойн зурвас байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 4.1.3 дахь зорилт, Ногоон Алтай 
хөтөлбөрийн 4.3 дахь зорилт, аймгийн ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 000.0 мянган төгрөг /Улсын төсөв/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 

Суурь түвшин 2019 онд 5 га  ойн зурвас Чандмань сумд хийгдсэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ойжуулсан талбайн хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 10 га 

 

№ 13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.3:-р арга хэмжээ: 

“Ногоон паспорт-Ногоон төгөл”-ийг өргөжүүлэх, арчилгаа хамгаалалтын ажлыг 
тогтвортой гүйцэтгэх ажлын хүрээнд бортоготой модны суулгац бэлтгэх, мод тарих 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 
дахь заалт,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

9406,9 мянган төгрөг 

/БХНСАХЗ/   

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж  

Суурь түвшин 500 ширхэг мод тарих ажлыг зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Явган замын урт, модны тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 500 доошгүй мод  

Жилийн эцэст: Явган зам 100 м,  500-с доошгүй мод  

 

№ 14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.4 арга хэмжээ:  

Бүх нийтээр мод тарих аяныг зохион байгуулж тарьсан модны арчилгаа 
хамгаалалтын арга хэмжээг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгөөр 
гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 3.3 
 дахь заалт, Ногоон алтай хөтөлбөрийн 4.1, Ойн тухай хуулийн 
31.1, 31.4 

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



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

шалгуур 
үзүүлэлт 

хугацаа 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж /Сум дундын ойн анги/ 

Суурь түвшин мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд 
давхардсан тоогоор 162 аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын 
3282 иргэн оролцож модны нүх ухаж мод тарих ажилд оролцон 
нийт 18389 ширхэг мод тарьж, 3312 м2 талбайг зүлэгжүүлэж, 
456м2 талбайд цэцгийн мандал байгуулж нийт  107215900 
мянган төгрөг зарцуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Модны тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5000-с доошгүй 

Жилийн эцэст: 10000-аас доошгүй 

 

№ 15 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.5 арга хэмжээ:  

Алтай хотын ногоон байгууламжийг шинэчлэх, усалгаа, арчилгаа хамгаалалтыг 
сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 
дахь заалт, Ногоон Алтай хөтөлбөрийн 5.2,5.4 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНХС 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 

Суурь түвшин 300 м усалгааны систем холбогдсон, Алтай нисэх чиглэлд 2 гүн 
өрмийн худаг гарсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Худаг, ёмкостын тоо, усалгааны шланкны хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Худаг 1, ёмкост 8, усалгааны шланк 4800м 
суурьлуулах 

Жилийн эцэст:  Худаг 1, ёмкост 8, усалгааны шланк 4800м 
суурьлуулах 

 

№ 16 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.6: арга хэмжээ:  

Алтай хотын ногоон байгууламжийг шинэчилэх, усалгаа, арчилгаа хамгаалалтыг 
сайжруулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 
дахь заалт, Ногоон Алтай хөтөлбөрийн 5.2,5.4 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНХС 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 

Суурь түвшин 300м усалгааны систем холбогдсон, Алтай нисэх чиглэлд 2 гүн 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

өрмийн худаг гарсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мод, усалгааны машины тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гоёлын мод 100ш, усалгааны машин 1ш 

Жилийн эцэст: Гоёлын мод 100ш, усалгааны машин 1ш 

 

№ 17 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.7-р арга хэмжээ:  

Ой цэвэрлэгээний ажлыг нутгийн иргэдийн оролцоотой зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 3.3 
 дахь заалт, БОАЖС-ын 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн А/602 тоот тушаал, Төрөөс ойн талаар баримтлах 
бодлогын 3.1, 3.2, 3.3  ойн тухай хуулийн 20.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, Сум дундын ойн анги 

Суурь түвшин 2019 онд цэвэрлэгээний ажил хийгдээгүй болно 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэгээний ажлын талбайн хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 20 га талбай 

 

№ 18 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.8-р арга хэмжээ:  

Халиун, Есөнбулаг сумдад ойн санд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын  2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.1.3, 4.1.4, 4.2.7 
дахь заалт, Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1, 3.2, 
дахь заалт, БО мастер төлөвлөгөөний 5.1.4, Ногоон алтай 
хөтөлбөрийн 6.4, Ойн тухай хуулийн 27.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

5000.0 мянган төгрөг /Сум орон нутаг, Төсөл хөтөлбөр/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж 

Суурь түвшин 1950 га якобсоны төөлүүр илэрсэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тэмцлийн ажил хийсэн талбайн хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 1950 га талбай 

 

№ 19 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.9-р арга хэмжээ:  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Ашиглалтад өртөмтгий орос махирс /L.ruthenicum Murr/ ургамлыг хамгаалах,  
байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.3.3, Зорилт 1, ЗГҮАХ-ийн 4.2.9, 4.2.9.1, 
4.2.9.3 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж сумдын ЗДТГ 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сурталчилгааны ажилд хамрагдсан иргэн, туршилтаар 
тариалсан талбайн хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 0,5 га, 300 иргэн  

1.4. ГАЗАР, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙ, ТҮҮНИЙ БАЯЛГИЙН АШИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, НӨХӨН 
СЭРГЭЭЛТ, ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН 

ҮНЭЛГЭЭГЭЭР ДАМЖУУЛАН СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.1. Газрын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлого, холбогдох хууль 
тогтоомж, хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавих, тайлагнах 

№20 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.1-р арга хэмжээ:  
Уул уурхайн хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг 
бүртгэж, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалт хийн, 
нөхөн сэргээлтийг холбогдох стандартын дагуу хийлгэн хүлээн авах ; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 3.3.5, 3.3.6, ЗГҮАХ-ийн 
4.2.6, Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 1.1.4, АЭЗНХҮЧ-ийн 4.3.1, 
Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний 9.2 арга хэмжээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2500.0 мянган төгрөг 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  

Суурь түвшин 29 аж ахуйн нэгж, 5 уурхайг бүртгэн дүгнэж, 30.69 гад техникийн 
0 гад биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Аж ахуйн нэгж, уурхайн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 15-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, 2 уурхай 

Жилийн эцэст: 35-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, 5 уурхай 

 

№21 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.2-р арга хэмжээ:  
Нөхөн сэргээлт хийх нэрээр хууль бусаар ашигт малтмал олборлох асуудлыг ил, 
далд байдлаар тусгасан аливаа гэрээ хэлцэл байгуулах, хууль бусаар ашигт 
малтмал олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоож, бичил уурхайгаар ашигт 
малтмал олборлох журмыг дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг дэмжин, ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 3.3.2, Аймгийн ЗДҮАХ-
ийн 4.4.1, Цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

төлөвлөгөөний 9.1 арга хэмжээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500.0 мянган төгрөг.  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  

Суурь түвшин Тус аймгийн 15 сумд хууль бусаар ашигт малтмал олборлож 
байснаас сүүлийн 2 жил Чандмань, Баян-Уул, Тайшир, Тонхил, 
Есөнбулаг, Алтай, Шарга сумдад хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлосон хууль бусаар ашигт малтмал олборлохыг завдсныг 
таслан зогсоосон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2-оос доошгүй удаа  

Жилийн эцэст: 5-аас доошгүй удаа  

 Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.2. Газрын элэгдэл, эвдрэлийн зэрэглэл, цөлжилт, хээршилтийн төрөл, 
ангиллыг тогтоох, тэдгээртэй тэмцэх, нөхөн сэргээх талаар бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон 
нутагтаа зохион байгуулах 

№22 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2.1-р арга хэмжээ:  
Аймгийн цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлж, 2021-2028 
оны байдлаар шинэчлэн боловсруулж батлуулах.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030-ийн 
1.1.1, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 1.1.2. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардлагагүй  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  

Суурь түвшин Аймгийн цөлжилтийг сааруулах дэд хөтөлбөр, түүнийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөө /2012-2020 он/-г 87 
хувьтай  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Батлуулсан хөтөлбөрийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1 дэд хөтөлбөр 

 

№23 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3-р арга хэмжээ: Цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй сумдад 
элсний нүүлтийг сааруулах механик болон биологийн (талбай хашаалах, Баянбүрдийн нутгийн 
ургамлыг нөхөн сэргээж хамгаалах, ойн зурвас байгуулах, ашигт ургамал тариалах, сүрлэн хаалт 
хийх г.м) арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030-ийн 1.1.1, 
Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 1.1.2, 1.1.3, 5.2.5, Ногоон алтай 
хөтөлбөрийн 4.1.1, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 5.1.9, 5.2.4, 
Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн 2.3.3. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв 60.0 сая  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг, Б.Пүрэвдорж 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Суурь түвшин Цөлжилт эрчимтэй явагдаж буй сумдад 24.7 га талбайг хашаалж сул, 
сульхарын үрийг цацаж, 140 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг 
хийсэн байна.   

Шалгуур үзүүлэлт Ойн зурвас байгуулсан болон баянбүрдийн ургамлыг хамгаалах арга 
хэмжээ авсан, хашсан талбайн хэмжээ га-гаар. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 10 -аас доошгүй га талбайг хашаалан, 10 -аас доошгүй га 

талбайд ойн зурвас байгуулж 

 
 

1.5. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, 
ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.1.Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээг өргөтгөж, хамгааллын менежментийг сайжруулна. 

№24 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.1-р арга хэмжээ: 

Сутай хайрхан уулын хамтын менежментийн зөвлөл байгуулах, менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ын 4.2.2, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны  
хөтөлбөрийн 4.2.3, Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн  Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин 2019 онд УИХ-н тогтоолоор байгалийн нөөц газрын ангилалаар 
улсын тусгай хамгаалалтад авсан  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

2020 оны  ажлын хэрэгжилтийн хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№25 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.2-р арга хэмжээ: 

Газар нутгийг хуульд нийцүүлэн орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах ажилд 
сумдад мэргэшил арга зүйн зөвөлгөө өгөх, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ын 4.2.1, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны  
хөтөлбөрийн 4.2.3, Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 7.1.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн  Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай 2735851,281 га, улсын 
тусгай хамгаалалттай газар 4789152 га талбай  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нэмэгдсэн ТХГН-ийн га талбайн хэмжээ    



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 20000 га-с доошгүй га  

Жилийн эцэст: 50000 га-с доошгүй га  

 

№ 26 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.3 р арга хэмжээ: 

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт тэмдэгжүүлэлт, танилцуулах самбар хийж 
байршуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ын 4.2.1, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны  
хөтөлбөрийн 4.2.3.342, Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 
7.1.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөр  

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн  Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин Хантайширын нурууны орон нутгийн тусгай хамгаалалттай 
газарт 5 самбар хийж байршуулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тэмдэгжүүлсэн тусгай хамгаалалттай газрын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  1 

Жилийн эцэст: 3 

 

1.6. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.1 Аялал жуулчлалын мэдээлэл сурталчилгааг өргөжүүлэх  

№27 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.1: 

Аялал жуулчлалын маршрутыг тур оператар компаниудад танилцуулж хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.6, Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2.2 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2000.0 мянган төгрөг /Төсөл хөтөлбөр/  

Хариуцах нэгж мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин -   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамруулсан компани, аяллын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 3-с доошгүй тур оператор, 1 аялал  

 

№28 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.2: 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гар утасны аппликейшны үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.6, Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлал 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 2.2 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин 2018 онд гар утасны аппликейшн хөгжүүлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шинэчилсэн мэдээллийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10 

Жилийн эцэст: 20  

 

№29 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.3: 

Аялагчдын мэдлэг, боловсролыг нэмэгдүүлэхээр, мэдээлэл сурталчилгааг 
өргөжүүлэх аяллын гарын авлага сэтгүүл, газрын зураг хэвлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Монгол Улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийн 6.3.2 дахь заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3200.0 мянган төгрөг /Төсөл хөтөлбөр/  

Хариуцах нэгж  мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин 2015 онд сэтгүүл 1000ш, газрын зураг 500ш хэвлүүлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сэтгүүл, газрын зургийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1000 ширхэг 

Жилийн эцэст: 1000 ширхэг 

 

№30 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.4: 

ITM-2020 ОУ-ын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож аймгийн аялал 
жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ сурталчилах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Монгол Улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийн 5.2.4, Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 1.2.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500.0 мянган төгрөг /Байгууллагын төсөв/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин 9000 орчим хүн үзэж сонирхсон  

Шалгуур Оролцсон аж ахуй нэгжийн тоо  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  4-өөс доошгүй  

Жилийн эцэст: 4-өөс доошгүй  

 

№31 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.5: 

What3words цахим хаягжилтын системийг  нэвтрүүлж аялал жуулчлалын зорин 
очих газрын мэдээлэл, аж ахуй нэгжүүдийн хаягийг тус системд нэвтрүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ын хөтөлбөр 4.2.2 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500.0 /Байгууллагын төсөв/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хаягжилтын системд бүртгүүлсэн газар, аж ахуйн нэгжийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст:  10 газар, 10 аж ахуй нэгж  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.2: Орон нутгийн онцлогийг шингээсэн эвент арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулах 

№32 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2.1: 

Ээжийн элбэрэл, Элсний фестиваль арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр 5.2.4, Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 4.1.3, 5.2.1 дэх заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3000.0 /Төсөл хөтөлбөр/  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин Хамрагдсан аялагчийн тоо 700 байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамруулсан аялагчийн тоо   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1000-с доошгүй аялагч хамруулсан байна.  

 

№33 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2.2: 

Говийн их дархан цаазат газрын “А” хэсгийг түшиглэн ховор амьтдын байгалийн 
хүрээлэн байгуулах ажлыг судална. 

Төлөвлөлтийн  ЭЗНХҮЧ-ийн 4.2.1, Говь-Алтай аймгийн аялал жуулчлалыг 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

уялдаа:  хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр 8.2 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөр  

Хариуцах нэгж мэргэжилтэн Б.Жавзмаа 

Суурь түвшин                               - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Судалгааны ажил  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1 судалгаа  

 

1.7.ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДАЛ, ХИМИЙН БОДИСЫН ТАЛААР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, 
БОДЛОГЫН  ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1 Орчны бохирдлын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, агаар 
хөрсний бохирдлыг бууруулна. 
 

№34 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.1-р арга хэмжээ: 

Есөнбулаг сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоож, журам 
батлуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.6,  аймгийн 
ЗДҮАХ-ийн 4.1.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 3.3.10, Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 2.1.1, Агаарын чанарыг 
сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 4.1.2-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 2017 онд 2185 өрхийг хамруулан нэг бүс тогтоож, журам 
мөрдүүлж байгаа. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тогтоосон бүс, батлуулсан журам 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Шинэчилж тогтоосон бүсийн зураглал 
гаргаж, журмыг шинэчлэн боловсруулсан байна.  

Жилийн эцэст: 3 бүс тогтоож, журмыг шинэчлэн батлуулсан 
байна. 

 

№35 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.2-р арга хэмжээ: 

Гэр хорооллын өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох, сайн 
туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээ авна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.6,  Агаар, 
орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 1.10.1, 
1.10.2-р арга хэмжээ 

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



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

шалгуур 
үзүүлэлт 

хугацаа 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

43000.0 мянган төгрөг /ОНТ, төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин Стандартын жорлонг 180, сайжруулсан жорлон 489, стандартын 
бохирын цооног 162 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шинээр нэмэгдсэн стандартын болон сайжруулсан жорлонгийн 
тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 4 

Жилийн эцэст: 8 

 

№36 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.3-р арга хэмжээ: 

Агаар, хөрс, усыг бохирдуулж байгаа эх үүсвэр, хаягдлын тооллогыг аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.3.4,  Агаар, 
орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 5.10.1, 
5.10.3, Агаарын чанарыг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 4.1.2-р 
арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНТ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тооллого хийсэн сумын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 9 

Жилийн эцэст: 18 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.2. Хог хаягдлын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулна 

№37 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.1-р арга хэмжээ: 

Хог ангилах, нягтаршуулах цех байгуулах ажлыг эхлүүлнэ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.6, аймгийн 
ЗДҮАХ-ийн 4.1.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.9, Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 2.9, 2.11, Хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.3, Удаан 
задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөрийн 
5.3.1,  Хоггүй цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.3-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин - 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгуулах цехийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1 цех  

 

№38 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.2-р арга хэмжээ: 

Хог хаягдлын түүхий эдийн цэгийн үйл ажиллагааг дэмжих арга хэмжээ авна  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.6, аймгийн 
ЗДҮАХ-ийн 4.1.4, Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн 2.9, 2.11, Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
үндэсний хөтөлбөрийн 4.3, Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.1,  Хоггүй 
цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.3-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 2 

 

№39 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.3-р арга хэмжээ: 

Есөнбулаг сумын ландфиллын технологитой шинэ хогийн цэг байгуулах ажлыг 
эхлүүлнэ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.9, Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
үндэсний хөтөлбөрийн 4.4, Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөрийн 5.2.1,  Хоггүй 
цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.2-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хогийн цэгийн талбайн хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Зураг, төсөв хийлгэсэн байна  

Жилийн эцэст:  4 га талбайтай хогийн цэг  

 

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

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.4-р арга хэмжээ: 

Алтай хотын нийтийн орон сууцны нэгдсэн хогийн цэгийн бункерийг шинэчилж 
автомашины парк шинэчлэлтийг хийнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 4.1.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.8, Хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 4.1, 4.2, 
Хоггүй цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.2-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

282660.0 мянган төгрөг /ОНТ/ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 10 бункер ашиглаж, 6 машин хог тээвэрт ажиллаж байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хогийн бункер, хог тээврийн машины тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  40 бункер, 1 автомашин 

Жилийн эцэст: 40 бункер, 1 автомашин  

 

№41 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.5-р арга хэмжээ: 

”Хоггүй цэвэрхэн Монгол аян”-ыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 
4.3, 4.5, Хоггүй цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.6-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНТ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 2019 онд 5 сар зохион байгуулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан сарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5 сар зохион байгуулсан байна.   

Жилийн эцэст: 5 сар зохион байгуулсан байна.   

 

№42 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.6-р арга хэмжээ: 

Аюултай хог хаягдал үүсгэгчийг БОАЖЯ-нд бүртгүүлж, тайланг нэгтгэн мэдээллийн 
санд оруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 
3.3, Хоггүй цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.4-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын төсөв 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг бүртгүүлсэн.  
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5  

Жилийн эцэст: 10-аас доошгүй  

 

№43 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2.7-р арга хэмжээ: 

Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах газрын байршлыг шинэчлэн тогтоож, газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 4.1.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 4.1.8, 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 
2.10.1, Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.3, Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн 
тухай үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.2,  Хоггүй цэвэр Алтай 
хөтөлбөрийн 4.4-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНТ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин Естийн амны хогийн цэгийн зүүн талд 1 га газрыг тусгасан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын байршлыг тогтоосон байна.  

Жилийн эцэст: Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 1 га-
аас доошгүй газрыг тусгуулсан байна.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.3. Химийн бодисын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, хөрсний 
бохирдлыг бууруулна. 

№44 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.3.1-р арга хэмжээ: 

Хүнд металлиар бохирдсон хөрс, шламыг цэвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний 
хөтөлбөрийн 5.3.1,  Хоггүй цэвэр Алтай хөтөлбөрийн 4.4-р арга 
хэмжээ, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэсэн газрын хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 0.5 га 

Жилийн эцэст: 1 га 
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

1.1.УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, УСНЫ ОРЧИНГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1-ийн үр дүн: Усны нөөцийн хуримтлал 500м3 баггүй талбайд бий 
болж, усны сан бүхий газруудын эхийг бүрдүүлдэг 2 хэсэг газар хамгаалагдаж, ус ашиглагчдын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангагдсан байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 

Гадны нөлөөлөлд өртөж буй 
голуудад усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүсийн дэглэм 
тогтоох, мөрдүүлэх,  тэмдэгжүүлэн, 
загон татах 

Тоо/ш 4/16 1/3 2/6 

2 

Зэрлэг амьтны усан хангамжийг 
шийдвэрлэх,  хүн амын ундны усны 
чанарыг сайжруулах зорилгоор 
булаг шандны эхийг хашиж 
хамгаалах 

тоо 8 2 4 

3 
Гадаргын болон гүний  усны 
ашиглалтад чанарын мониторинг 
хийх, худгуудыг паспортжуулах 

тоо 300 700 1000 

4 
Хөв, цөөрөм шинээр байгуулах, 
сэргээн засварлах ажлыг хийх 

тоо  2 1 1 

5 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад усны 
тоолуур суурилуулах ажлыг зохион 
байгуулах. Тоолууржуулалтын хувь 
хэмжээ, мэдээллийн баталгаат 
байдалд хяналт тавих 

хувь 80 50 90 

6 

Иргэд олон нийтийг хамруулан гол 
мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст 
цэгүүдийн ахуйн болон үйлдвэрийн 
хог хаягдлыг цэвэрлэх, байгалийн 
гольдрил сэргээх, тохижуулах, 
хамгаалах арга хэмжээг жилд 2 удаа 
зохион байгуулах 

Тоо/хүн 2/510 1/250 2/500 

7 

Хууль хяналтын байгууллагуудтай  
хамтран зөвшөөрөлгүйгээр ус 
ашиглах, цооног өрөмдөж худаг 
гаргах, суваг шуудуу татах, гол 
горхины гольдролыг эвдэх  зэрэг 
хууль бус үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд арга 
хэмжээ тооцуулхаар холбогдох 
газарт уламжлах 

тоо 3 1 3 

1.2.АМЬТНЫ НӨӨЦ, АШИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.1.-ийн үр дүн: Амьтны хамгааллын менежментийг сайжирсан байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
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нэгж үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. 
Цаг агаар хүндэрсэн үед нэн 
ховор, ховор амьтдад 
биотехникийн арга хэмжээ 
авах  

Тоо/ш 380 боодол 
өвс, 1,9 тн 
хужир 

380 боодол 
өвс, 2 тн 
хужир 

200 боодол 
өвс 

2. Есөнбулаг сумын нутаг 
Зайварын модонд аймгийн 
төвтэй ойртуулж аялал, 
амралтын бүс, сургалт, 
судалгааа мэдээллийн орчинд 
нийцэхүйц саравч, тэжээл, өвс 
хадгалах байр, бэлчээрлэх 

Га талбай  Хантайширын 
нуруунд 2,5 
га, 
бэлчээрлэх 
талбай, 
хашаа, 
саравчтай 
хашаа 

5 1 Өвс 
хадгалах 
байр, 1 
саравчтай 
хашаа, 3 га 
билчээрлэх 
талбай 

3 ГГ-6 амьтдын тасархайтсан 
попульяцийн судалгаа, 
нөөцийн үнэлгээ, Амьдрах 
орчныг тэтгэх 

ш 1 2 2 

 
1.3. ОЙН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ҮРЖҮҮЛЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.1.-ийн үр дүн: Улсын төсвийн хөрөнгөөр Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн 
хүрээнд 10 га талбайд ойн зурвас байгуулж, Заган ойн байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг 
100 га, нөхөн сэргээх ажлыг 50 га, ойн зурвас байгуулах ажлыг 5 га-д хийгдэж ойжуулсан талбайн 
хэмжээ нэмэгдүүлсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 
Шарга, Жаргалан 
сумдад ойн зурвас 
байгуулна. 

га 0 6 6 

2 

Ногоон хэрэм 
хөтөлбөрийн үрээнд 10 
га талбайд ойн зурвас 
байгуулах 

тоо 5 10 10 

3 

“Ногоон паспорт- 
Ногоон төгөл”-ийг 
өргөжүүлэх, арчилгаа 
хамгаалалтын ажлыг 
тогтвортой гүйцэтгэх 
ажлын хүрээнд 
бортоготой модны 
суулгац бэлтгэх, сайн 
дураараа мод тарих 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах. 

Зам/мод 500 100/1500 100/500 

4 

Бүх нийтээр мод тарих 
аяныг зохион байгуулж 
тарьсан модны 
арчилгаа 
хамгаалалтын арга 
хэмжээг иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын 

Тоо/хүн 18389/3282 5000/1500 10000/3000 
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хөрөнгөөр гүйцэтгэх 
ажлыг зохион 
байгуулах, тайлагнах 

5 

Алтай хотын ногоон 
байгууламжийг 
шинэчлэх, усалгаа, 
арчилгаа хамгаалалтыг 
сайжруулах 

машин/мод 300/2 1/100 1/100 

6 

Алтай хотын ногоон 
байгууламжийг 
шинэчлэх, усалгаа, 
арчилгаа хамгаалалтыг 
сайжруулах 

Худаг/ёмкост/шланк 300/2 1/8/4800 1/8/4800 

7 

Ойд цэвэрлэгээний 
ажлыг нутгийн 
иргэдийн оролцоотой 
зохион байгуулах 

Га/м3 0 
Хувиар 

батлуулсан 
байна 

20/140 

8 

Халиун, Есөнбулаг 
сумдад ойн санд ойн 
хөнөөлт шавжтай 
тэмцэх ажил гүйцэтгэх 

га 1950 1950 га 1950 га 

9 

Ашиглалтад өртөмтгий 
орос махирс 
/L.ruthenicum Murr/ 
ургамлыг хамгаалах,  
байгалийн сэргэн 
ургалтыг дэмжих ажлыг 
зохион байгуулах; 

Тоо/хүн 3500 1/100 1/200 

 
1.4.ГАЗАР, ГАЗРЫН ХЭВЛИЙ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ,  

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.1. Газрын талаар төрөөс явуулах нэгдсэн бодлого, холбогдох 
хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах замаар хууль бусаар ашигт 
малтмал олборлох  үйл ажиллагааг таслан зогсоож 10 аас доошгүй га газарт нөхөн 
сэргээлтийг стандартын дагуу хийлгэн хүлээн авч хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлсэн 
байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Уул уурхайн хайгуул, 
олборлолтын үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийг бүртгэж, байгаль 
орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу хяналт 
шалгалт хийн, нөхөн 
сэргээлтийг холбогдох 
стандарын дагуу хийлгэн 
хүлээн авах ; 

Тоо  29 аж ахуйн 
нэгж, 5 
уурхайг 
бүртгэн 
дүгнэж, 
30.69 гад 
техникийн 
нөхөн 
сэргээлт 
хийсэн.  

15-аас доошгүй 
аж ахуйн нэгж,  2 
уурхайн БОМТ-г 

бүртгэн 
хэрэгжилтийг 

хангуулж 5-аас 
доошгүй га 

35-аас 
доошгүй аж 
ахуйн нэгж,  
5 уурхайн 
БОМТ-г 
бүртгэн 

хэрэгжилтийг 
хангуулж 10-
аас доошгүй 

га 

2 Нөхөн сэргээлт хийх нэрээр 
хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлох асуудлыг ил, далд 
байдлаар тусгасан аливаа 
гэрээ хэлцэл байгуулах, хууль 
бусаар ашигт малтмал 
олборлох үйл ажиллагааг 
таслан зогсоож, бичил 

Тоо Сүүлийн 2 
жил 7 

сумдад 
хууль бусаар 

ашигт 
малтмал 

олборлохыг 
завдсныг 

Хууль эрх зүйн 
орчныг иргэдэд 2 
оос доошгүй удаа 

сурталчилан 
ажилласан.   

Хууль эрх 
зүйн орчныг 
иргэдэд 5-

аас доошгүй 
удаа 

сурталчилан 
ажилласан.    
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уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох журмыг дагуу үйл 
ажиллагаа явуулахыг дэмжин, 
ажиллана 

таслан 
зогсоосон. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.2. Газрын доройтол цөлжилтийг сааруулах дунд хугацааны 
бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлуулж, элсний нүүлтийг сааруулах механик 
болон биологийн  арга хэмжээг 10 аас доогүй га газарт авч хэрэгжүүлсэн байна 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1  

Аймгийн цөлжилтийг 
сааруулах дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг үнэлж, 2021-2028 
оны байдлаар шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах 

тоо Аймгийн 
цөлжилтийг 
сааруулах 

дэд 
хөтөлбөр, 

түүнийг 
хэрэгжүүлэх 

арга 
хэмжээний  
төлөвлөгөө 
/2012-2020 

он/-г 87 
хувьтай  

хэрэгжүүлэн 
ажиллаж 
байна. 

- 

/шинэ дэд 
хөтөлбөрийн 

төслийг гаргасан 
байна./ 

1 дэд 
хөтөлбөр 

2 Цөлжилт эрчимтэй явагдаж 
буй сумдад элсний нүүлтийг 
сааруулах механик болон 
биологийн (талбай хашаалах, 
ойн зурвас байгуулах, ашигт 
ургамал тариалах, сүрлэн 
хаалт хийх г.м) арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх. 

тоо Сумдад 24.7 
га талбайг 
хашаалж 

сул, 
сульхарын 

үрийг цацаж, 
40 га талбай 

5 га-аас доошгүй 
талбайг 

хашаалан, 10 га-
аас доошгүй ойн 
зурвас байгуулах 

10 га-аас 
доошгүй 
талбайг 

хашаалж, 20 
га-аас 

доошгүй 
талбайд ойн 

зурвас  

 
 

1.5.ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, 
ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №5.1. Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээг 50000 га талбайгаас доошгүй нэмэгдүүлэн, байгалийн нөөц газрын хамгааллын 
менежментийн төлөвлөгөө батлуулан, иргэдэдэд зориулсан анхааруулах самбар тэмдэг 
тэмдэглэгээ хийгдсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн 

эцэс 

1. 

Сутай хайрхан уулын 
хамтын менежментийн 
зөвлөл байгуулах, 
менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулах 

2020 оны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
хувь 

2019 онд УИХ-
н тогтоолоор 

байгалийн 
нөөц газрын 
ангилалаар 

улсын тусгай 
хамгаалалтад 

авсан 

50 хувь 100 хувь 

2 
Газар нутгийг хуульд 
нийцүүлэн орон нутгийн 

Нэмэгдсэн 
ТХГН-ийн га 

Орон нутгийн 
тусгай 

20000 га-с 
доошгүй га 

50000 га-
с доошгүй 
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тусгай хамгаалалтад авах 
ажилд сумдад мэргэшил 
арга зүйн зөвөлгөө өгөх, 
тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх 

талбайн 
хэмжээ    

хамгаалалттай 
2735851,281 

га, улсын 
тусгай 

хамгаалалттай 
газар 4789152 

га талбай 

га 

3 

Тусгай хамгаалалттай газар 
нутагт тэмдэгжүүлэлт, 
танилцуулах самбар хийж 
байршуулах 

Тэмдэгжүүлсэн 
тусгай 
хамгаалалттай 
газрын тоо  

Хантайширын 
нурууны орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалттай 

газарт 5 
самбар хийж 
байршуулсан. 

1 3 

1.6.АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.1.-ийн үр дүн: Аялал жуулчлалын мэдээлэл сурталчилгааг 
өргөжүүлснээр аялагчид зорин ирэх газрын мэдээлэл авч, ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

 1 

Аялал жуулчлалын 
маршрутыг тур оператар 
компаниудад 
танилцуулж хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилна. 

 
 
 
тоо 

- 

 3-с доошгүй тур 
операториудыг 
хамруулсан 
байна. 

2 

Гар утасны 
аппликейшны үйл 
ажиллагааг 
идэвхижүүлэх 

1 2018 онд 9 
бүлэг 
мэдээлэл 
бүхий аялал 
жуулчлалын 
аппликейшнтэй 
болсон. 

- 10-с доошгүй 
мэдээлэл 
оруулсан байна. 

3 

Аялагчдын мэдлэг, 
боловсролыг 
нэмэгдүүлэхээр аяллын 
гарын авлага сэтгүүл, 
газрын зураг хэвлүүлэх 

ш 

2015 онд 
1000ш 
хэвлүүлэн 
дотоод гадын 
аялагч нарт 
тараан 
дууссан. 

1000 1000 

4 

 
ITM-2020 ОУ-ын аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэнд 
оролцсон байна. 

Оролцогчийн 
тоо  

 

3 ТХГН, 2 Аж 
ахуйн нэгж 
оролцсон.  

4-с доошгүй  

5 

What3words цахим 
хаягжилтын системийг 
аймаг орон нутгуудад 
нэвтрүүлж аялал 
жуулчлалын зорин очих 
газрын мэдээлэл, аж 
ахуйн нэгжүүдийн 
хаягийг тус системд 
бүртгүүлнэ. 

 
 

ш 

 
 
Мэдээлэл 
оруулсан 
газар, аж ахуй 
нэгжийн тоо  

 10 газрын 
мэдээлэл, 10 аж 
ахуйн нэгж  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.2.-ийн үр дүн: Эвент арга хэмжээнүүд зохион байгуулалтын өндөр 
түвшинд болж, дотоод, гадаадын жуулчдын тоо нэмэгдсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 
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2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1 
Ээжийн элбэрэл, Элсний фестиваль 
арга хэмжээг зохион байгуулсан 
байна. 

- 
700 

 1000-с доошгүй 
аялагч 
хамруулсан байх 

2 

Говийн их дархан цаазат газрын “А” 
хэсгийг түшиглэн ховор амьтдын 
байгалийн хүрээлэн байгуулах 
ажлыг судална. 

тоо 

- 

 1 

 
1.7.ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДАЛ, ХИМИЙН БОДИСЫН ТАЛААР  

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГЫН  ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, 
ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1-ийн үр дүн: Орчны бохирдлын талаарх бодлогын хэрэгжилт 
хангагдаж, агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах нөхцөл бүрдсэн байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 

Жилийн  

эцэс 

1 Есөнбулаг сумын агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсийг 
шинэчлэн тогтоож, журам 
батлан, бүсэд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэнэ 

тоо  2017 онд 2185 
өрхийг хамруулан 
нэг бүс тогтоож, 
журам гаргасан. 

1 3 

2 Гэр хорооллын өрхийн ариун 
цэврийн байгууламжийг 
боловсронгуй болгох, сайн 
туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, 
дэмжлэг үзүүлнэ 

тоо Стандартын 
жорлонг 180, 
сайжруулсан 
жорлон 489, 
стандартын 
бохирын цооног 162 

4 8 

3 Агаар, хөрс, усыг бохирдуулж 
байгаа эх үүсвэр, хаягдлын 
тооллого явуулж, бүртгэл 
мэдээллийн санг баяжуулна 

тоо - 9 18 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.2-ийн үр дүн: Хог хаягдлын зохистой менежмент сайжирч, эзэнгүй хог 
хаягдлын хэмжээ буурсан байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хог ангилах, нягтаршуулах 
цех байгуулах ажлыг 
эхлүүлнэ 

тоо 

 

- 0 1 

2. Хог хаягдлын түүхий эдийн 
цэгийн үйл ажиллагааг 
дэмжих арга хэмжээ авна 

тоо 0 1 2 

3 Есөнбулаг сумын 
ландфиллийн технологитой 
шинэ хогийн цэг байгуулах 
ажлыг эхлүүлнэ 

тоо 0 0 4 га 

4 Алтай хотын нийтийн орон 
сууцны нэгдсэн хогийн 
цэгийн бункерийг шинэчилж 

тоо 10 бункер 
ашиглаж, 6 
машин хог 

0 40 бункер 
байршуулж, 1 

автомашин 
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автомашины парк 
шинэчлэлтийг хийнэ. 

тээвэрт 
ажиллаж 
байна. 

5 “Хоггүй цэвэрхэн Монгол 
аян”-ыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулна. 

сар 5 5 - 

6 Аюултай хог хаягдал 
үүсгэгчийг БОАЖЯ-нд 
бүртгүүлж, тайланг нэгтгэн 
мэдээллийн санд оруулна 

тоо 7 аж ахуйн 
нэгж, 

байгууллагыг 
бүртгүүлсэн. 

5 10 

7 Аюултай хог хаягдлыг түр 
хадгалах газрын байршлыг 
шинэчлэн тогтоож, газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулна 

Тоо 1 га 0 1 га 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.3-ийн үр дүн: Хүнд металаар бохирдсон хөрсний бохирдол буурсан 
байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хүнд металаар бохирдсон хөрс, 
шламыг цэвэрлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулна 

Тоо - 0.5 га 1 га 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын  

тоо 

Арга хэмжээний 
тоо 

1. Аж ахуйн нэгж, иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 16 
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ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1. Байгаль хууль хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр, байгаль орчныг 
хамгаалах нөхөн сэргээх  үзэл баримтлалыг аж ахуй нэгж, иргэд олон нийтэд сурталчилах, 
мэргэшил арга зүйн зөвөлгөө өгөх  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.1-р арга хэмжээ: 

Ус ашиглуулах зориулалтаар иргэн, ААНБ-д төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай 
хүргэх, усыг хэмнэх, цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах чиглэлээр мэргэжил арга 
зүйн туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 6.10 -р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин Тус байгууллагаас 2 ААНБ-тай ус ашиглуулах гэрээ байгуулж, 
18 ААНБ-д ус ашиглуулах дүгнэлт, 1 иргэн, 2 ААНБ-д худаг 
гаргах зөвшөөрөл, бусад асуудлаар 8 нийт  30 өргөдөл, 
гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэсэн иргэн, ААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн 
тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10-аас доошгүй иргэн, ААНБ 

Жилийн эцэст: 30-аас доошгүй иргэн, ААНБ 

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.2-р арга хэмжээ: 

Усны чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлого, холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн 
актуудыг хариуцсан албан тушаалтан, иргэд олон нийтэд сурталчилах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

УННМТ 2.26-арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 18 сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагчдад 2 удаа, иргэд ААНБ-3 удаа холбогдох хууль 
тогтоомж баримталж буй бодлого үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл хийсэн бөгөөд нийт 45 албан тушаалтан, 300 гаруй 
иргэн хамрагдсан  байна  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдсан аж ахуй нэгж, оролцсон хүний тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10-аас доошгүй иргэн, ААНБ-аас ирүүлсэн 
өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Жилийн эцэст: 30-аас доошгүй иргэн, ААНБ-даас ирүүлсэн 
өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна. 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.3-р арга хэмжээ:  

Химийн бодисын ашиглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, устгалын талаар химийн бодис 
ашигладаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилчдад сургалт хийнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 5.1.1, 
5.5.2, 2.10.1, Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай 
үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.3,  Агаарын чанарыг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийн 4.3-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 14 хүнд сургалт хийсэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт хийсэн хүний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 хүнд сургалт 

Жилийн эцэст: - 

 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.4-р арга хэмжээ: 

Дэлхийн усны өдрийг олон нийтийг хамруулан зохион байгуулж усны нөөцийг 
бохирдлоос хамгаалах, зүй зохистой ашиглах үйлдлийг уламжлалт ёс заншилтай 
хослуулан  олон нийтэд сурталчилах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ус үндэсний хөтөлбөрийн II үе шат 6.6, УННМТ 5.27.1 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 Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж хэвшсэн бөгөөд 
2019 онд  4 чиглэлээр олон нийтийг хамруулсан арга хэмжээ 
зохион байгуулж 1100 гаруй иргэд, олон нийт сурагчдыг  
хамруулсан байна.    

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулан арга хэмжээ, хамруулсан иргэдийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 4-ээс доошгүй арга,1000-аас доошгүй иргэд 

Жилийн эцэст: 4-ээс доошгүй арга хэмжээ, 1000-аас доошгүй 
иргэд 

 

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.5-р арга хэмжээ: 

“Хандлагаа өөрчилье” уриа бүхий “Ногоон паспорт” аяныг ерөнхий боловсролын 
сургуулиудыг хамруулан хэрэгжүүлэх 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТХБ үндэсний хөтөлбөрийн 1.3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа  

Суурь түвшин Аймгийн хэмжээнд нийт 25 сургуулийн 2560 сурагчдыг 
хамруулан “Хандлагаа өөрчилье” уриа бүхий “Ногоон паспорт” 
аян бүхий 4 арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2-ээс доошгүй арга хэмжээ  

Жилийн эцэст: 5-оос доошгүй арга хэмжээ 

 

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.6:-р арга хэмжээ: 

Байгаль хамгаалах эко клубуудыг хамруулан байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах замаар тэдний үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэн зуны цугларалт, чуулга уулзалтыг төсөл хөтөлбөрийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТХБ үндэсний хөтөлбөрийн 3.3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин Эко клубуудын чуулга уулзалтыг 3 удаа зохион байгуулагдсан 
байна.  Тухайлбал: ДБХС Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын 
баруун бүсийн салбар бөхөн бүхий 7 сумыг харуулан, Ирвэстэй 
нутгийн ирээдий төслөөс төсөл хэрэгждэг 3 сумыг хамруулан, 
ХУБХТХН төсөл ГИДЦГ –ын “А” хэсгийн хамгаалалтын 
захиргааны орчны бүсийн сумдын хамруулан нийт 176 хүүхэд 
тус арга хэмжээнд хамрагджээ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чуулга уулзалт зохион байгуулах болон хамруулсан хүүхдийн 
тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1-ээс доошгүй удаа чуулга уулзалтыг 
зохион байгуулсан байна 

Жилийн эцэст: Чуулга уулзалтыг бүсчилсэн байдлаар 2-оос 
доошгүй удаа зохион байгуулж 150-аас доошгүй хүүхдийг 
хамруулсан байна 

 

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.7:-р арга хэмжээ  

Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явууж байгаа Төрийн бус байгууллага, 
нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжин 
хамтран ажиллаж, мэдлэг мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн ТХБ үндэсний хөтөлбөрийн 4.2.1, ЗГҮАХ-ийн 4.3.1 НХБХҮАТ 
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уялдаа:  2.8.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа,  

Суурь түвшин Төрийн бус байгууллага нөхөрлөлийн гишүүдийг хамруулсан 
чуулга уулзалт Улаанбаатар хотод 1 удаа, орон нутагт нь 
бүсчилсэн байдлаар 1 удаа зохион байгуулагдаж нийт 80 хүн 
хамруулан, 9 идэвхтэн байгаль хамгаалагч шинээр томилон 
ажиллуулсан байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт уулзалт зохион байгуулах болон хамруулсан хүүхдийн 
тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 3-с доошгүй сургалт, 90-с доошгүй хүн  

 

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.8:-р арга хэмжээ: 

“Орчны бохирдлыг бууруулах арга зам, шинэлэг шийдэл” сэдэвт сургалтыг сумдад 
зохион байгуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 5.1.1, 
5.5.2, 2.10.1, Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай 
үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.3,  Агаарын чанарыг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийн 4.3-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНТ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 620 хүнд сургалт хийж, 450 ширхэг гарын авлага тараасан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт хийсэн хүний болон тараасан гарын авлагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 350 хүнд сургалт хийж, 250 ширхэг гарын 
авлага   

Жилийн эцэст:700 хүнд сургалт хийж, 500 ширхэг гарын авлага 

 

№9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.9:-р арга хэмжээ: 

Аюултай хог хаягдлын талаар иргэд олон нийтэд соён гэгээрүүлэх ажлыг сум баг, 
хороонд үе шаттайгаар зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн 
3.4-д заасан арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Орон нутаг, төсөл, хөтөлбөр 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин 1010 хүнд сургалт хийсэн  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт хийсэн хүний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 500-с доошгүй  

Жилийн эцэст:1000-с доошгүй  

 

№10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.10 дугаар арга хэмжээ: 

Дэлхийн зэрлэг амьтан ургамлыг хамгаалах  өдрийг иргэд, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдыг хамруулан  тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.2.5 дугаар арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

50.0 мянган төгрөг  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар, М.Наранцацрал  

Суурь түвшин Амьд ертөнцийн тайлан 2018 арга хэмжээг ерөнхий 
боловсролын 160 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сурагчдын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 160-аас доошгүй  сурагч  

Жилийн эцэст:  160-аас доошгүй сурагч 

 

№11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.11  дугаар арга хэмжээ: 

Дэлхийн ойн өдрийг  иргэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг хамруулан  
тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.2.5 дугаар арга 
хэмжээ  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.0 мянган төгрөг байгууллагын төсөв  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж М.Наранцацрал 

Суурь түвшин Өртөөчилсөн сургалтыг ЕБС-ийн 120-оос доошгүй сурагчдыг 
хамруулан  мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сурагчдын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 удаагийн сургалтаар 120-аас доошгүй 
сурагч 

Жилийн эцэст: 1 удаагийн сургалтаар 120 сурагч 

  

№12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.12  дугаар арга хэмжээ: 

Эх дэлхийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулна. 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

нэр, дугаар Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.3.2 дугаар арга 
хэмжээ  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

250.0 мянган төгрөг төсөл хөтөлбөр      

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж, М.Наранцацрал   

Суурь түвшин Иргэд олон нийтэд хандсан нөлөөлийн ажлыг “Гялгар уут 
хуванцараас татгалзъя” уриан дор  “Эх дэлхийн цаг-2019” арга 
хэмжээг 550 гаруй иргэдийг хамруулан зохион байгууллаа.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдсан иргэдийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 600-аас доошгүй иргэд 

Жилийн эцэст: 600-аас доошгүй иргэд 

 

№13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.13 дугаар арга хэмжээ: 

Монгол бөхөнгийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.3.2 дугаар арга 
хэмжээ   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

250.0 мянган төгрөг /төсөл хөтөлбөр/  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар, М.Наранцацрал   

Суурь түвшин Тус газраас Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Ховд дахь 
салбартай хамтран Төгрөг сумд Ховор, нэн ховор амьтдыг 
хамгаалах чиглэлээр “Бөхөнгийн нэг өдөр” арга хэмжээний 
хүрээнд “Говийн нүдэн булаг бөхөнгийн усаа хамгаалъя” уриан 
дор бөхөн бүхий сумдын эко клубын 150 гаруй сурагчдын 
уулзалт, өдөрлөгийг зохион байгуулж мэдээлэл сурталчилгаа 
хийлээ. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдсан иргэдийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 150–аас доошгүй иргэн  

Жилийн эцэст: 150-аас доошгүй иргэн  

 

 №14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.14 дугаар  арга хэмжээ: 

Хөрс хамгаалах,  Цөлжилттэй тэмцэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.3.2 дугаар арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.0 мянган төгрөг  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн  Д.Мөнгөнчимэг, Б.Содмаа, Б.Золжаргал, 
М.Наранцацрал 

Суурь түвшин Тус өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх чиглэлийг сумдад албан 
бичгээр хүргүүлэн аймгийн хэмжээнд 32 удаагийн сургалтаар 
нийт 2000 гаруй иргэнд  сургалт сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдсан иргэдийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:900-аас доошгүй иргэн 

Жилийн эцэст: 900-аас доошгүй иргэн 

  

№15 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.15 дугаар  арга хэмжээ:  

Ирвэс хамгаалах  өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.3.2  дугаар арга 
хэмжээ  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1 000.0 сая төгрөг /төсөл хөтөлбөр/   

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар, бусад мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин Олон улсын ирвэс хамгаалах өдөр”-ийг  Алтай хотод 2019 оны 
10 сарын 22-нд “Цоохорын цоглог найзууд” ОУ-ын фестиваль 
нэрийн дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Арга хэмжээнд 5 аймгийн 
төлөөлөл 200 гаруй сурагчид оролцлоо.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдсан иргэд, сурагчдын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 200-аас доошгүй сурагчдыг хамруулан арга 
хэмжээ зохион байгуулсан байна. 

 

 №16 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.16 дугаар  арга хэмжээ: 

Байгаль орчны талаар баримтлах бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд хүргэх, шинэ 
мэдээ мэдээллээр иргэдэд үйлчлэх вэб сайтыг тогтмол баяжуулж ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 10.1.1 дүгээр арга хэмжээ  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөв шаардагдахгүй  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  

Суурь түвшин 2 удаагийн  “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээнд 
оролцож 800 иргэнд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилан 
вэб сайтыг мэдээ мэдээллээр баяжуулж ажилласан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хамрагдсан иргэдийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 500-аас доошгүй иргэн 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Жилийн эцэст: 1000-с доошгүй иргэн  

 

2.1. АЖ АХУЙ НЭГЖ, ИРГЭНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ   

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг аж ахуй 
нэгж, иргэд олон нийтэд сурталчилах, мэргэшил арга зүйн зөвөлгөө өгч 10000-с доошгүй иргэн, 
албан хаагчдад мэдлэг түгээсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. Ус ашиглуулах зориулалтаар иргэн, 

ААНБ-д төрийн үйлчилгээг түргэн 

шуурхай хүргэх, усыг хэмнэх, 

цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах 

чиглэлээр мэргэжил арга зүйн 

туслалцаа үзүүлэх. 

тоо 30 10 30 

2 Усны чиглэлээр төрөөс баримтлах 

бодлого, холбогдох хууль тогтоомж, 

эрх зүйн актуудыг хариуцсан албан 

тушаалтан, иргэд олон нийтэд 

сурталчилан 

Хүн/тоо 345/5 200/2 400/5 

3 Дэлхийн усны өдрийг олон нийтийг 

хамруулан зохион байгуулж усны 

нөөцийг бохирдлоос хамгаалах, зүй 

зохистой ашиглах үйлдлийг 

уламжлалт ёс заншилтай хослуулан  

олон нийтэд сурталчилах. 

хүн /тоо 1100/4 1200/5 1200/5 

4 “Хандлагаа өөрчилье” уриа бүхий 

“Ногоон паспорт” аяныг ерөнхий 

боловсролын сургуулиудыг 

хамруулан хэрэгжүүлэх 

тоо 4 2 5 

5 Байгаль хамгаалах эко клубуудыг 

хамруулан байгаль орчны 

тэмдэглэлт өдрүүдийг хамтран 

зохион байгуулах замаар тэдний 

үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн зуны 

цугларалт, чуулга уулзалтыг төсөл 

хөтөлбөрийн байгууллагуудтай 

хамтран зохион байгуулах 

хүн/тоо 175/3 80/1 250/3 

6 Байгаль орчны чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явууж байгаа Төрийн бус 

байгууллага, нөхөрлөл, идэвхтэн 

байгаль хамгаалагчдын үйл 

ажиллагааг бодлогоор дэмжин 

хамтран ажиллаж, мэдлэг мэдээлэл 

олгох сургалтыг зохион байгуулах 

тоо 2 3 3 

7 Орчны бохирдлыг бууруулах арга 

зам, шинэлэг шийдэл” сэдэвт 

сургалтыг сумдад зохион байгуулна.   

тоо 620 хүнд 

сургалт 

хийж, 450 

ширхэг 

гарын 

350 хүнд 

сургалт 

хийж, 250 

ширхэг 

гарын 

700 хүнд 

сургалт 

хийж, 500 

ширхэг 

гарын 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

авлага 

тараасан. 

авлага 

тараасан 

байна. 

авлага 

тараасан 

байна. 

8 Аюултай хог хаягдлын талаар иргэд 

олон нийтэд соён гэгээрүүлэх ажлыг 

сум баг, хороонд үе шаттайгаар 

зохион байгуулах 

тоо 
1010 хүнд 

сургалт 

хийсэн  

500 1000 

9 Химийн бодисын ашиглалт, 

хадгалалт, тээвэрлэлт, устгалын 

талаар сургалт хийнэ. 

тоо 14  30 - 

10 Амьтан ургамлын өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Сурагчдын 
тоо  

160  160  160  

11 Дэлхийн ойн өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлнэ. 

сурагчдын 
тоо  

120  120  120  

12 Эх дэлхийн цаг арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Иргэдийн 
тоо  

550  600 600 

13 Монгол бөхөнгийн өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Сурагчдын 
тоо  

150  150  150  

14 Хөрс хамгаалах,  цөлжилттэй 
тэмцэх өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Иргэдийн 
тоо  

2000  900  900  

15 Ирвэс хамгаалах  өдрийг  тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Сурагчдын 
тоо  

200 - 200 

16 Байгаль орчны талаар баримтлах 
бодлого, шийдвэрийг олон нийтэд 
хүргэх, шинэ мэдээ мэдээллээр 
иргэдэд үйлчлэх вэб сайтыг тогтмол 
баяжуулж ажиллах 

Иргэдийн 
тоо  

800 500 1000 
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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 нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хууль  

1 1 

2. Усны тухай хууль 1 3 

4. Агаарын тухай хууль  1 1 

5. Хог хаягдлын тухай хууль  1 3 

Нийт 4 8 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №:3.1.1. Шинээр болон хэрэгжиж буй төслүүдэд байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ хийх  

№ 1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ:  

Шинээр байгуулах болон одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр үйлчилгээ, барилга 
байгууламж, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх байгалийн нөөц ашиглах төсөлд 
байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийж, дүгнэлтийг мэдээллийн санд 
оруулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.4, Байгаль орчны мастер төлөвлөгөөний 3.1.6. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Д.Мөнгөнчимэг  

Суурь түвшин Жил бүр шинээр баригдаж байгаа болон өргөтгөл хийж буй  20-
22 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг хийж, дүгнэлтийг 
мэдээллийн санд оруулан ажилладаг. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Дүгнэлт гаргуулсан төслийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 15-аас доошгүй төсөл 

Жилийн эцэст: 22-оос доошгүй төсөл 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2: Усны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1-р арга хэмжээ: 

Ус ашиглагчид сав газрын захиргааны шийдвэр, Усны тухай хуулийн 28.4-т заасан 
дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах эрхийн бичиг олгож, гэрээ байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин 2 аж ажуй нэгжтэй гэрээ  байгуулан 5 ААН гэрчилгээ олгож 
ажилласан байна  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Гэрээ  байгуулан гэрчилгээ авсан ААНБ тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3-аас доошгүй  аж ажуй нэгж  

Жилийн эцэст: 5-аас доошгүй аж ажуй нэгж 

 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.2: -р арга хэмжээ: 
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хоногт 50 шоометр хүртэлх ус ашиглуулах, хурын ус хуримтлуулж, хөв, цөөрөм 
байгуулах, суваг, шуудуу татах дүгнэлтийг гаргана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р 
улирал 

3-р улирал 4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин ААНБ-ийн хүсэлтийг үндэслэн  ус ашиглуулах дүгнэлт 18 
гаргасан байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Дүгнэлт гаргуулсан аж ахуй  нэгжийн тоо 

  Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 16-оос доошгүй ААНБ  

Жилийн эцэст: 37-оос доошгүй ААНБ 

 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.3-р арга хэмжээ: 

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах зөвшөөрлийг ус 
хэрэглээний тоо хэмжээ, чанарыг үндэслэн олгоно. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Усны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Содмаа 

Суурь түвшин Унд ахуйн зориулалтаар худаг гаргах цооног өрөмдөх 
зөвшөөрлийг 3 ААН-д олгосон байна  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зөвшөөрөл авсан ААНБ тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5-аас доошгүй иргэн аж ахуй нэгж 

Жилийн эцэст: 7-аас доошгүй иргэн аж ахуй нэгж  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3. Орчны бохирдлын талаарх хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах  

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1-р арга хэмжээ: 

Нам даралтын зуухнуудад хяналт шалгалтын ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Агаарын тухай хуулийн 20, 21, 23-р зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын төсөв 
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Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин Есөнбулаг суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 28 нам 
даралтын уурын зуух, шинээр баригдсан ДЦСтанцад хяналт 
шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Шалгалтын дүнд 14 нам 
даралтын зууханд БОХУБ-ийн хугацаатай албан шаардлага 
хүргүүлж, “Чавгын шанд” ХХК, “Амар–Алтай” зочид буудлын 
уурын зуухнуудад шүүлтүүр тавиулж, иргэн Т.Пүрэвдорж, 
Б.Нямдорж нарын нам даралтын зуухны үйл ажиллагааг 
зогсоон, төвлөрсөн халаалтад холбуулан, ШШГГазар, иргэн 
С.Нарангэрэл, Ерөөлтийн цайны газрын нам даралтын 
зуухнуудад засвар, шинэчлэлтийн ажлыг хийлгэлээ. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шалгалт хийсэн сумын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10-аас доошгүй  

Жилийн эцэст: 18 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4. Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах  

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1-р арга хэмжээ: 

Авто зам дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг 
тогтмол хуваарьтай болгон, цэвэрлэгээ хийлгэж хэвшүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон Говь-Алтай 
аймгийн засаг дарга нарын хооронд байгуулсан гэрээний 20-р 
арга хэмжээ, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.4 дэх хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ОНХ 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин Улаанбаатараас Алтай чиглэлийн, Алтайгаас Ховд чиглэлийн 
улсын чанартай зам дагуух хог хаягдлыг Дэлгэр сум 3 удаа, 
Тайшир сум 1 удаа, Есөнбулаг сум 6 удаа, нийт 9 удаа 
цэвэрлэж, давхардсан тоогоор 3245 хүн оролцож, 342.9 тн хог 
хаягдлыг цэвэрлэн хогийн цэгт төвлөрүүлсэн байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэгээ хийсэн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5-оос доошгүй  

Жилийн эцэст: 10-аас доошгүй  

 

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.2-р арга хэмжээ: Улсын болон орон 
нутгийн чанартай зам дагуу хогийн бункер байгуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9-р зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

БХНСАХЗ-ын 25 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 
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Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хогийн бункерны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:- 

Жилийн эцэст: 5 бункер  

 

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.3-р арга хэмжээ:  

Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, 
сэргээн ашиглах, устгах, булшлах, санхүүжүүлэх журам болон  Нийтийн эдэлбэр 
газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх, энгийн хог хаягдлыг булшлах зардлын нэгж тарифыг 
батлуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9.1.3 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын төсөв 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Б.Золжаргал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Батлуулсан эрх зүйн актын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:2  

 

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1-ийн үр дүн: Байгалийн нөөц ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэж 
буй төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийх замаар учирч болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулан мэдээллийг иргэдэд ил тод болгосон байна.   

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шинээр байгуулах болон одоо 
ажиллаж байгаа үйлдвэр 
үйлчилгээ, барилга байгууламж, 
тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх 
байгалийн нөөц ашиглах төсөлд 
байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээг хийж, 
дүгнэлтийг мэдээллийн санд 
оруулна. 

тоо 22 15 22 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.-ийн үр дүн: “Усны” тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийн 
хэрэгжилт хангагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих Суурь Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

нэгж түвшин 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 

Хуульд заасан эрхийн хүрээнд ус 
ашиглагчтай холбогдох дүгнэлт, 
зөвшөөрөлийг үндэслэн гэрээ 
байгуулан, хамтарч ажиллах 

тоо 2 3 5 

2 

Ус ашиглагч аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын хүсэлтийг 
үндэслэн ус ашиглуулах дүгнэлт 
гаргах 

тоо 18 16 37 

3 

Иргэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудаас ирүүлсэн 
хүсэлтийг үндэслэн цооног 
өрөмдөх, худаг гаргах, голоос 
суваг шуудуу татах зөвшөөрөл 
олгох. 

тоо 3 5 7 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3.-ийн үр дүн: Нам даралтын зуухнаас үүсэх хаягдлын хэмжээ 
буурсан байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нам даралтын зуухнуудад хяналт 
шалгалтын ажлыг аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулна 

тоо 1 сум 
буюу 

Есөнбулаг 
сумд 

шалгалт 
хийсэн. 

10-аас 
доошгүй 

18 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4.-ийн үр дүн: Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, 
нэгдсэн зохион байгуулалтад орсон байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн 

эцэс 

1. Авто зам дагуух хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх 
үйл ажиллагааг тогтмол 
хуваарьтай болгон, цэвэрлэгээ 
хийлгэж хэвшүүлнэ. 

тоо 9 удаа 
цэвэрлэгээний 
ажил хийсэн  

5-аас 
доошгүй  

10-аас 
доошгүй  

2 Улсын болон орон нутгийн 
чанартай зам дагуу хогийн 
бункер байгуулна 

тоо - 0 5 

3 Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, 
ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулах, сэргээн 
ашиглах, устгах, булшлах, 
санхүүжүүлэх журам болон  
Нийтийн эдэлбэр газрын хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, энгийн хог 
хаягдлыг булшлах зардлын нэгж 
тарифыг батлуулна 

 тоо - 2 2 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга 

хэмжээний 
тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 5 

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

2 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 1 

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

3 

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

3 

Нийт 14 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3.2.1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.1-р арга хэмжээ: 

Төрийн албан хаагчийн ёсзүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах, ёсзүйн зөрчилгүй 
ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 37.1.7, Засгийн газрын 2019 оны 
33 дугаар тогтоолын хавсралт “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин 2019 онд 2 албан хаагч ёсзүйн зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл 
оногдуулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ёсзүйн зөрчлийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 0  

Жилийн эцэст: 0 

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.2-р арга хэмжээ: 

Авилгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхой төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авилгын эсрэг хуулийн 6.1 дэх хэсэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгууллагын авилгын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.3-р арга хэмжээ: 
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

Нийтийн албанд  нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг 
сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжүүлэх ажлыг 
байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйл  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин 5 ажлын хэсгийн 15 гишүүн мэдэгдэл гаргасан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдэгдэл, тайлбарын тоо, албан хаагчийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 5-с  

Жилийн эцэст: 10 

 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.4-р арга хэмжээ: 

Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтад үе шаттайгаар хамруулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 55.3 дахь заалт, байгууллагын 
сургалтын хөтөлбөр  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Ахлах мэргэжилтэн Я.Жаргалцэцэг  

Суурь түвшин Тус газрын 14 ажилтан давхардсан тоогоор нийт 30 удаа  
сургалтад хамрагдсан.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалт, хамрагдсан ажилтны тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 8-аас доошгүй албан хаагч, 10-аас доошгүй 
сургалтад хамруулах   

Жилийн эцэст: 20-оос доошгүй албан хаагч, 30-аас доошгүй 
сургалт 

 

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.5-р арга хэмжээ: 

Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог сайжруулан, техник хэрэгслээр 
хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 55.3 дахь заалт, байгууллагын 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

15000,0 мянган төгрөг  /БХНСАХЗардал/ 

Хариуцах нэгж Нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан, нярав Б.Энхмөнх  
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Суурь түвшин 5 мотоцикль, 6 дуран, 13 бороохойгоор хангасан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Техник хэрэгслийн тоо   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 6 мотоцикль, 6 байршил тогтоогч 

Жилийн эцэст: 6 мотоцикль, 6 байршил тогтоогч 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СИСТЕМ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАХ, ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ 

МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1 Систем хөгжүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлж иргэдийг мэдээллээр 
хангах   

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.1-р арга хэмжээ: 

Байгаль орчны статистик мэдээллийг төрөл, бүрдэл тус бүрээр нь нэгтгэн 
боловсруулж мета мэдээллийн санд шивж оруулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Г.Олонбаатар 

Суурь түвшин 2019 онд БОХ маягтын 10 чиглэлээр мэдээлэл бүрэн оруулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хугацаанд нь оруулсан мэдээллийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: БОХ маягтын 10 чиглэлээр хугацаанд нь 
оруулсан байна.     

 

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.2-р арга хэмжээ: 

Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд бүрэлдэн бий болж буй мэдээлэл, 
мэдээллийн сан, техник технологийн аюулгүй байдал, программ хангамжийн 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн Г.Олонбаатар 

Суурь түвшин 2019 онд хүчин чадал сайтай 5 комьпютер шинэчлэгдэн, 
хамгаалалтын программ хангамжаар хангагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10-аас доошгүй  



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

Жилийн эцэст: 20-оос доошгүй 

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион 
байгуулах  

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1.1-р арга хэмжээ  

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  

Суурь түвшин Байгаль орчны чиглэлээр зохион байгуулагдсан арга хэмжээг  
нийт 15 удаа хэвлэл мэдээлэл болон олон нийтэд харилцах 
ажлыг зохион байгуулсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион 
байгуулах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 8 удаа  

Жилийн эцэст: 16 удаа   

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ДОТООД, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 
ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1.1-р арга хэмжээ: 

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд зориулан батлагдсан жилийн төсвийг, сар, 
улирлын  хуваарь гарган батлуулж, төсвийг хэмнэлтийн горимын дагуу зарцуулж, 
шинээр өр, авлага үүсгэлгүй ажиллаж, хуулийн хугацаанд мэдээлэх, тайлагнах, 
НББүртгэл хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 5, 6, 7  дугаар зүйл, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 7,8,9,10,11, 12 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дарга Д.Батмагнай, нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан  

Суурь түвшин 528192,6 мянган төгрөг  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

528192,6 мянган төгрөг  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 264096,3 мянган төгрөг  

Жилийн эцэст: өр, авлага үүсгэлгүй, мэдээ, тайлан цаг 
хугацаандаа тайлагнагдсан байх,  төсвийн зарлага 528192,6 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

мянган  төгрөгөөс хэтрэхгүй байх. 

 

№10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1.2-р арга хэмжээ: 

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар батлагдсан жилийн 
төсвийг сар, улирлын хуваарь гарган батлуулж зориулалтын дагуу зарцуулах, 
мэдээлэх, тайлагнах, НББүртгэл хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 5, 6, 7  дугаар зүйл, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 7,8,9,10,11, 12 дугаар зүйл, Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 6,7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дарга Д.Батмагнай, нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин 119459,4 мянган төгрөг  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

119459,4 мянган төгрөг  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 119459,4 мянган төгрөг  

Жилийн эцэст: 119459,4 мянган төгрөгт багтаан ажлуудыг хийж 
гүйцэтгүүлэх 

 

№11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1.3-р арга хэмжээ: 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад төсөл хөтөлбөрүүдээс 
санхүүжигдэн нэмэлт дансаар орж ирэх гүйлгээнүүдэд санхүүжилтийн эрх 
нээлгүүлэн, анхан шатны баримтуудыг үндэслэн гүйлгээнүүдийг хийж, мэдээлэх, 
тайлагнах, НББүртгэл хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 5, 6, 7  дугаар зүйл, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 7,8,9,10,11, 12 дугаар зүйл, Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 6,7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дарга Д.Батмагнай, нягтлан бодогч А.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин 30000,0 мянган төгрөг  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

30000,0 мянган төгрөг  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10000,0 мянган төгрөг  

Жилийн эцэст: 30000,0 мянган төгрөг  

 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, 

ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1. Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний 
зардлаар хийж хэрэгжүүлэх ажлыг иргэдэд нээлттэйгээр хүргэх, гэрээний дагуу  хийж гүйцэтгэсэн 
эсэхэд  хяналт тавьж, үр дүнг тодорхойлох  

№12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1.1 дүгээр арга хэмжээ  

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар гүйцэтгэж буй ажлын 
явцад  дотоод  хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын 4.1.3 дугаар 
зорилт арга хэмжээ  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  

Суурь түвшин Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 
хийгдсэн 10 ажил арга хэмжээнд хяналт тавьж ажилласан  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 4 ажил арга хэмжээ.  

Жилийн эцэст: 8 ажил арга хэмжээ  

 

№13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1.2  дугаар зорилт арга хэмжээ: 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулах    

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын 4.1.1 дүгээр  
зорилт арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хариуцах нэгж  Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  

Суурь түвшин Эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар хяналт шалгалтын 
ажлыг зохион байгуулсан  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын ажлын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 удаа  

Жилийн эцэст  2 удаа   

 



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  

№14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1.3  дугаар зорилт арга хэмжээ   

Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын 4.1.1 дүгээр  
зорилт арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Мэргэжилтэн М.Наранцацрал  

Суурь түвшин Эхний хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар хяналт шалгалтын 
ажлыг зохион байгуулсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хяналт шалгалтын ажлын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд 
хэрэгжилтэд 1 удаа дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд 
хэрэгжилтэд 2 удаа дотоод хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1 –ийн үр дүн: төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалтад 
хамруулан, мэргэшил арга зүй дээшил, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, ёс зүйн зөрчилгүй 
ажилласан байна.  

    

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. Төрийн албан хаагчийн 
ёсзүйн дүрмийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, ёсзүйн зөрчилгүй 
ажиллах 

Тоо 2 албан хаагч 

ёсзүйн 

зөрчил 

гаргаж 

сахилгын 

шийтгэл 

оногдуулсан. 

0 0 

2 Авилгаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
тодорхой төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлэх 

Байгууллагын 

авилгын эсрэг 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь 

төлөвлөгөөг 

100 хувь 

хэрэгжүүлэн 

ажилласан 

50 100 

3 Нийтийн албанд  нийтийн 
болон хувийн ашиг 
сонирхолыг зохицуулах, ашиг 
сонирхолын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн хэрэгжүүлэх ажлыг 
байгууллагын хэмжээнд 
зохион байгуулах 

Мэдэгдэл, 
тайлбарын 
тоо, албан 
хаагчийн тоо 

5 ажлын 

хэсгийн 15 

гишүүн 

мэдэгдэл 

гаргасан.  

5 10 
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4 Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхжуулах сургалтад үе 
шаттайгаар хамруулна. 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
албан хаагч, 

ёургалтын тоо  

14 ажилтан 
давхардсан 
тоогоор нийт 

30 удаа  
сургалтад 

хамрагдсан.   

8-аас 

доошгүй 

албан хаагч, 

10-аас 

доошгүй 

сургалтад 

хамруулах   

20-оос 
доошгүй 
албан 

хаагч, 30-
аас 

доошгүй 
сургалт 

5 Төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл бололцоог 
сайжруулан, техник 
хэрэгслээр хангах 

Ш 5 мотоцикль, 
6 дуран, 13 

бороохойгоор 
хангасан 

6 мотоцикль, 

6 байршил 

тогтоогч 

6 
мотоцикль, 
6 байршил 
тогтоогч 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СИСТЕМ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ,МЭДЭЭЛЛИЙНСАНБҮРДҮҮЛЭХ, СТАТИСТИК МЭДЭЭ ГАРГАХ, ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ 

МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1.-ийн үр дүн: Мэдээллийн сан бүрдүүлж статистик мэдээллээр 
хэрэглэгчдийг хангасан, албан хаагчдын мэдлэг чадвар дээшилсэн байна.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Байгаль орчны статистик 
мэдээллийг төрөл, бүрдэл тус 
бүрээр нь нэгтгэн боловсруулж 
мета мэдээллийн санд шивж 
оруулах. 

Төрөлийн 
тоо 

10 10 10 

2 Байгууллагын үйл 
ажиллагааны хүрээнд 
бүрэлдэн бий болж буй 
мэдээлэл, мэдээллийн сан, 
техник технологийн аюулгүй 
байдал, программ хангамжийг 
сайжруулах. 

Ком тус 
бүрийн 

үйлчилгээний 
тоо 

12 15 15 

 

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1 –ийн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд 
сурталчилах ажил тогтмолжсон байна.   

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар мэдээ 
мэдээллийг   хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан олон нийтэд 
сурталчлах  

Мэдээний 
тоо  

15 8  16   

 

ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ДОТООД, ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1-ийн үр дүн: Төсвийн сахилга батыг чанд мөрдөж, зориулалтын 
дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэлгүй ажилласан байна.  
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№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 2020 оны батлагдсан төсвийг 
хуулийн хүрээнд зарцуулах, 
тайлагнах 

Мян.төг 466457,5 264096,3 528192,6 

2 БХНСАрга хэмжээний зардлаар 
хийгдэх ажил гүйлгээнүүдийг 
зарцуулах, тайлагнах 

Мян.төг 0 119459,4 119459,4 

3 Орон нутгийн хөгжлийн сан 
болон бусад төсөл хөтөлбөрөөс 
хэрэгжүүлэх ажлыг бүртгэх, 
тайлагнах 

Мян.төг 94689,9 10000,0 30000,0 

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, 

ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1 –ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр бодлогын баримт 
бичигт туссан ажлуудын явц түүний хэрэгжилт бүрэн хангагдсан байна. 

    

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1. Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх 
арга хэмжээний зардлаар 
гүйцэтгэж буй ажлын явцад  
дотоод  хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулах  

Ажлын тоо  10 4  8 

2 Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд дотоод 
хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулах  

Хяналт 
шалгалтын 

тоо  

2 1 2 

3 Бодлогын баримт бичгүүдийн 
хэрэгжилтэд дотоод хяналт 
шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулах  

Хяналт 
шалгалтын 

тоо  

2 1 2 
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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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