ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН
САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 07 дугаар
сарын 27-ны өдөр

Дугаар А-129

Улаанбаатар
хот

Арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь
хэсгийг үндэслэн Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Үйлдвэржилт
21:100” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ТУШААХ нь:
1. “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг бүх шатанд зохион
байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга
/Д.Энхбат/, Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
/Б.Батхүү/ нарт даалгасугай.
3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах хөрөнгийг Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, улсын
болон орон нутгийн төсвийн дэмжлэг, гадаад, дотоодын зээл, тусламжаар санхүүжүүлэх
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Энхбат/, Бодлого
төлөвлөлтийн газрын дарга /М.Энх-Амар/ нарт үүрэг болгосугай.
4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад жил бүр хяналт -шинжилгээ хийж, дүнг жил
бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан тайлагнаж байхыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод
аудитын газрын дарга /Д.Совд/-д үүрэг болгосугай.

САЙД

Б.БАТЗОРИГ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 29ний өдрийн А/129 дугаар тушаалын хавсралт

“ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2018-2021 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Зорилго
Үр нөлөө

№

Орон нутгийн онцлог, нөөцөд суурилан дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн, олон улсын чанар, стандартын шаардлага хангасан, өрсөлдөх чадвартай, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, тогтвортой үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, гадаад, дотоод худалдааны эргэлт,
эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Зах зээлийн эрэлт, нөөцийн зохистой харьцааг харгалзсан түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээ боловсронгуй болж, үйлдвэрлэл хэвийн тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. Бүс, нутгийн онцлогт тохирсон, дэвшилтэт технологид суурилсан импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай
үйлдвэр байгуулагдаж, эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэнэ. Орон нутагт шинээр үйлдвэр байгуулж ажлын байр нэмэгдснээр ажилгүйдлийн түвшин буурч, хүн амын төвлөрөл саарна. Экспортын чиглэлийн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, гадаад, дотоод худалдааны эргэлтийг
нэмэгдүүлснээр нийт экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жин 15 хувьд хүрч өснө.
2018
2019
2020
2021
Хэрэгжилтийг
Хамтран
Нийт төсөв
Үйл ажиллагаа
Хугацаа
Шалгуур үзүүлэлт
Эх үүсвэр
хариуцах
хэрэгжүүлэх
Хүрэх үр дүн
Хүрэх
түвшин,
Хүрэх
түвшин,
Хүрэх
түвшин,
Хүрэх
түвшин,
/сая төгрөг/
Төсөв
Төсөв
Төсөв
Төсөв
байгууллага
байгууллага
үр дүн
үр дүн
үр дүн
үр дүн

Зорилт 1.Үйлдвэрлэлийг санхүү, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжих, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх, түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг олон улсын болон бүс нутгийн түвшинд хүргэх, нэвтрүүлэн нутагшуулах;

1.1

Хонь, тэмээний, ноос, арьс ширэнд
урамшуулал олгох тухай Засгийн газрын
тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

2018

Журам батлагдсан
байна.

1.2

"Түүхий эдийг үйлдвэрт тогтвортой
нийлүүлэн нэмүү өртгийн сүлжээ бий
болгох боломж" судалгаа хийх

2019

Судалгаа хийгдсэн
байна.

Журмыг
боловсруулан
батлуулах

110.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр,
хувийн хэвшил

Судалгаа хийх

Журмын
хэрэгжилтийг
хангах

10.0

Судалгаа хийх

Шийдвэрийн
төсөл
боловсруулж
батлуулах, сан
бүрдүүлж эхлэх

Журмын
хэрэгжилтийг
хангах

Журмын
хэрэгжилтийг
хангах

100.0

ХХААХҮЯ

ХААБ,
Мэргэжлийн
холбоод

ХХААХҮЯ

Мэргэжлийн
холбоо

Үйлдвэрт нийлүүлсэн
түүхий эдийн өсөлт

Жилийн хэрэгцээний
түүхий эдийг улиралд нь
бэлтгэх эргэлтийн
хөрөнгийн зээл олгох
боломжтой болсон байна.

1.3

Түүхий эдийн сангийн эх үүсвэр бий болгох
шийдвэрийн төсөл боловсруулж батлуулах, 2019-2021
санг бүрдүүлэх

Бүрдүүлсэн сангийн
хэмжээ, сая төгрөг

1.4

Гааль, татвар, мэргэжлийн хяналтыг нэг
цэгт үзүүлэх тогтолцоог бий болгох
судалгаа хийх

2019

Судалгаа хийгдсэн
байна.

1.5

Худалдааны тухай хуулийн төслийн
боловсруулж, УИХ-д өргөн барих

2018-2019

Хуулийн төслийг УИХ-д
өргөн барьсан байна.

Хуулийн төсөл
боловсруулах

УИХ-д өргөн
барих

1.6

Түүхий эдийн боловсруулалтын түвшинг
ахиулах, үйлдвэрүүд дотооддоо хоршин
ажиллах үйл ажиллагааг дэмжсэн
зохицуулалтын талаар Нэмэгдсэн өртгийн
албан татварын тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах

2018-2019

Хуулийн төслийг УИХ-д
өргөн барьсан байна.

Хуулийн төсөл
боловсруулах

УИХ-д өргөн
барих

ХХААХҮЯ,
СЯ

Холбогдох
яамд

Түүхий эдийн
боловсруулалтын
түвшинг ахиулах нөхцөл
бүрдэнэ.

1.7

Хөдөө аж ахуйн биржийн журмыг шинэчлэх

2019

Журам шинэчлэгдсэн
байна.

Журмыг
боловсруулан
батлуулах

ХХААХҮЯ,
ХААБ

СЯ

Биржээр арилжаалагдах
түүхий эдийн нэр төрөл
нэмэгдэнэ.

1.8

Дотоодод үйлдвэрлэх боломжгүй түүхий эд,
бүтээгдэхүүн, туслах материалын
Судалгаа хийгдэж,
импортын гаалийн болон НӨАТ-ыг
2019-2020 Засгийн газрын тогтоол
бууруулах чиглэлээр судалгаа хийж, санал
батлагдсан байна.
боловсруулж батлуулах

ХХААХҮЯ,

СЯ

Гаалийн болон Нэмэгдсэн
өртгийн албан татварыг
бууруулах санал ЗГ-т
өргөн барьж батлуулан
хэрэгжилтийг хангах

1.9

Боловсруулах үйлдвэрүүдэд байгаль
орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэх, импортыг орлох, экспортын
Засгийн газрын
баримжаатай үйлдвэрлэлийг дэмжих, тоног
төхөөрөмж худалдан авах болон эргэлтийн 2019-2020 шийдвэр, Байгуулсан
санамж бичиг, гэрээ,
хөрөнгийн зориулалттай хөнгөлөлттэй
хөнгөлөлттэй зээлийн
зээлийн эх үүсвэрийг бий болгох
хэмжээ
шийдвэрийн төсөл боловсруулах
б/ Санамж бичиг, гэрээ байгуулах

ХХААХҮЯ

СЯ,
ЖДҮХСан
Хөгжлийн Банк,
ДБМ лизинг

Үйлдвэрүүд хөнгөлөлтэй
зээл авч, санхүүгийн эх
үүсвэртэй болох нөхцөл
бүрдсэн байна.

Зээл олгох
нөхцлийг
бүрдүүлэх

ХХААХҮЯ,
СЯ

ГХЯ ,
БСШУСЯ,
Хөгжлийн Банк

Хөгжлийн санхүүжилтийн
шинэ бүтээгдэхүүн, арга
хэрэгсэл бий болсон
байна.

Шийдвэрийн
төслийг
батлуулах

ХХААХҮЯ,
СЯ

ГХЯ , Хөгжлийн Даатгалын тогтолцооны
Банк
загвар бий болсон байна.

Улсын төсөв,
300,000.00 гадаад эх үүсвэр,
хувийн хэвшил

100,000.0

Санг бүрдүүлэх

100,000.00

Санг
бүрдүүлэх

Судалгаа хийх

10.0

Улсын төсөв

Урьдчилсан
судалгаа хийх

5.0

Хөнгөлөлттэй
зээлийн эх
үүсвэрийг бий
болгох
шийдвэрийн
төсөл
боловсруулан
батлуулах,
санамж бичиг,
гэрээ байгуулах

Оюуны өмч, ирээдүйн бүтээгдэхүүнээр
1.10 барьцаалан зээл авах боломжийг судлан
хэрэгжүүлэх

2019-2020

Судалгаа, олгогдсон
зээлийн хэмжээ

40.0

Улсын төсөв

Гадаад худалдааны эрсдэлээс хамгаалах
1.11 даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх
боломжийг судлах

2019-2020

Судалгаа хийгдэж,
тогтолцооны загвар
бий болсон байна.

40.0

Улсын төсөв

Судалгааг
эхлүүлэх

Судалгаа хийх,
тогтоолын
төсөл
боловсруулах

Хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах

5.0

Хөнгөлөлттэй
зээлийн эх
үүсвэрийг бий
болгох
шийдвэрийн
төсөл
боловсруулан
батлуулах,
санамж бичиг,
гэрээ байгуулах

10.0

Хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах

Хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах

Тогтоолыг
батлуулах

Үйлдвэрүүд
хөнгөлөлтэй
зээл авч,
санхүүгийн эх
үүсвэртэй болох
нөхцлийг
бүрдүүлэх

Судалгааг хийж
дуусгах

30.0

Шийдвэрийн
төслийг
батлуулах

Судалгааг хийх

20.0

Даатгалын
тогтолцооны
загварыг бий
болгох

20.0

100,000.00

ХХААХҮЯ

СЯ

ХХААХҮЯ,
СЯ

Холбогдох
газрууд

ХХААХҮЯ,
ГХЯ

СЯ, ХЗДХЯ, Эрхзүйн орчин сайжирсан
холбогдох яамд
байна.

"Монгол экспорт" хөтөлбөрийн төсөл
1.12 боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг
хангах

2019-2020

Үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн үйл
ажиллагааг салбарын хөгжлийн бодлоготой
1.13 уялдуулах, сангийн тогтвортой эх үүсвэрийг 2019-2021
төсвийн хуульд тусган бүрдүүлэх арга
хэмжээг авах

1.14

НӨАТ болон импортын гаалийн татварт
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах барааны
жагсаалтыг аргачлалын дагуу
боловсруулах

2019

Хөтөлбөр

900.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Төсөвт тусгасан
сангийн хөрөнгийн
хэмжээ

300,000.00

Улсын төсөв

Жагсаалт гарсан
байна.

Татварын багц хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт
Хуулийн төсөл УИХ-д
1.15 оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2018-2020
өргөн барьсан байна.
батлуулах

Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг
1.16 боловсронгуй болгох санал боловсруулж,
Засгийн газарт хүргүүлэх, хүрээлэнгүүдийн
чадавхийг бэхжүүлэх,

1.17

ЗГ-н 2015 оны 336-р тогтоолоор баталсан
дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар,
стандартын шаардлага хангасан барааны
жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах

"Ерөнхий гэрээ байгуулах журам"-н дагуу
ерөнхий гэрээнд хамруулах бараа
1.18
үйлчилгээний судалгааг хийж, цахим
дэлгүүрийн санд байршуулах

1.19

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын
технологийн түвшний үнэлгээ хийх
байгууллагад эрх олгохтой холбоотой
журмыг шинэчлэн баталж мөрдүүлэх

Стратегийн хүнсэн дэхь тарифын бус
1.20 хязгаарлалтыг олон улсын жишигт хүргэх,
холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах;

Салбарын эрдэм
шинжилгээ,
2018-2019
байгууллагын оновчтой
бүтэц

2018 2021

2019

Журам батлагдсан
байна.

2018-2019

Журам батлагдсан
байна.

Олон улсын түвшинд
хүрсэн стандартын
өсөлт, хувиар

50.0

40.0

Хөтөлбөрийг
батлуулах,
хэрэгжилт
хангах

150.0

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

250.0

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангаж
ажиллах

350.0

ГХЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох яам,
агентлагууд
Хөгжлийн банк

Экспортын хэмжээ өсөх
нөхцөл бүрдсэн байна.

Сангийн эх
үүсвэрийг
төсвийн хуульд
тусгах

100,000.00

Сангийн эх
үүсвэрийг
төсвийн хуульд
тусгах

100,000.0

Сангийн эх
үүсвэрийг
төсвийн хуульд
тусгах

100,000.0

ХХААХҮЯ

СЯ, УУХҮЯ

Сангийн эх үүсвэрийг
төсвийн хуульд тусгагдаж
эх үүсвэр бүрдсэн байна.

Судалгааг
эхлүүлэх

Засгийн газрын
тогтоолын
төсөл
боловсруулж
батлуулах

Шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангах

Шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангах

ХХААХҮЯ,
СЯ

Холбогдох
төрийн
байгууллага,
ТББ,

Холбогдох хуульд нэмэлт
өөрчлөлт орох нөхцөл
бүрдэнэ.

Хуулийн төслийг
боловсруулах

Хуулийн төслийг
өргөн барих

Хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах

Хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах

СЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох
төрийн болон
төрийн бус
байгууллага,

Хуулийн төсөл хүргүүлсэн
байна.

Тогтолцоо,
бүтцийг
сайжруулах
санал
боловсруулж
хүргүүлэх,
шийдвэрлүүлэх,

Хүрээлэнгийн
чадавхийг
бэхжүүлэх,
тоног
төхөөрөмжийг
сайжруулах

ХХААХҮЯ,
БСШУСЯ

Холбогдох яам

Эрдэм шинжилгээний
байууллагын бүтэц,
зохион байгуулалт
сайжирч, хамтын
ажиллагаа сайжирна.

ХХААХҮЯ

Холбогдох
төрийн болон
төрийн бус
байгууллага,

Төрийн худалдан авалтад
нийлүүлэх дотоодын
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүний нэр төрөл,
тоо хэмжээ нэмэгдэнэ.

ХХААХҮЯ,
ТӨХ

Холбогдох
төрийн болон
төрийн бус
байгууллага,

Ерөнхий гэрээнд
хамруулах бараа
үйлчилгээний судалгаа
хийгдсэн байна, цахим
дэлгүүрийн санд
байршуулсан байна.

ХХААХҮЯ ,
БСШУСЯ

ХЗДХЯ,
Холбогдох
яамд

Хэрэгжилтийг ханган
ажиллах

ХХААХҮЯ

СЯ, СХЗГ

Тарифын бус
хязгаарлалтыг олон
улсын жишигт хүрнэ.

Тогтолын
хэрэгжилтэнд
мониторинг хийх

Засгийн газрын тогтоол

Судалгаа хийж, цахим
2019-2020 дэлгүүрт байршуулах
жагсаалт гарсан байна.

Үйлдвэрийн техник, технологийн чиглэлээрх
үндэсний стандартыг боловсронгуй болгох,
1.21 олон улсын дэвшилтэт стандартуудыг
2019-2021
нутагшуулан нэвтрүүлэх ажлыг
үргэлжлүүлэх

250.0

Гадаад эх
үүсвэр,

Хөтөлбөрийн
төслийг
боловсруулах

Улсын төсөв

Хүрээлэнгийн
чадавхийг
150.0 бэхжүүлэх, тоног
төхөөрөмжийг
сайжруулах

Шийдвэрийн
төсөл
боловсруулж
батлуулах

Төрийн
худалдан
авалтад
нийлүүлэх
дотоодын
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүний
нэр төрөл, тоо
хэмжээг
нэмэгдүүлэх

Судалгааг хийх

Дотоодын
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүнийг
цахим
дэлгүүрийн санд
байршуулах

10.0

Хүрээлэнгийн
чадавхи
дээшилж,
100.0
судалгааны
ажилд чанарын
ахиц гарах

-

Төрийн
худалдан
авалтад
нийлүүлэх
дотоодын
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүний
нэр төрөл, тоо
хэмжээг
нэмэгдүүлэх

30.0

Журам
боловсруулж,
батлуулах

Журмын төслийг
боловсруулах

200.0

Улсын төсөв
хэвийн хэвшлийн
хөрөнгө

1%

Тарифын бус
хязгаарлалтыг
олон улсын
жишигт хүргэх

Журмыг
батлуулах

50.0

3%

50.0

2%

2%

50.0

ХХААХҮЯ,
СХЗГ

Холбогдох
төрийн болон
ТББ, хэвийн
хэвшил

Олон улсын түвшинд
хүрсэн стандартын нийт
стандартад эзлэх хэмжээ
8 %-иар өссөн байна.

50000 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

650.0

ХХААХҮЯ,
аймаг НЗДТГ

ТББ, хувийн
хэвшил

Түүхий эд бэлтгэгчдийн
мэдлэг дээшилж, түүхий
эдийн чанар сайжирсан
байна.

50.0

Зорилт 2. Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, түүхий эдийн нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх;

2.1.

Түүхий эд бэлтгэх, хадгалах, чанарыг
хамгаалах, тээвэрлэх үе шатанд мөрдөх
Сургалтанд
2018-2021
стандарт, арга зүй, үнэ цэнийн сүлжээг бий
хамрагдсан хүний тоо
болгох чиглэлээр сургалт явуулах

2,140.0

Сургалтын
Улс, орон нутгийн
материал,
төсөв, гадаадын гарын авлага
зээл тусламж
бэлтгэх, сургалт
эхлүүлэх

40.0

50000 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

710.0

50000 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

740.0

2.2.

Орон нутагт түүхий эдийн гарал үүслийг
баталгаажуулах лабораторийн чадавхийг
сайжруулах

2018-2020

Лабораторийн тоо

1,500.0

Улс, орон нутгийн
төсөв, гадаадын
зээл тусламж

Төвийн бүсийн
лабораторийн
чадавхийг
сайжруулах

500.0

Зүүн бүсийн
лабораторийн
чадавхийг
сайжруулах

500.0

Баруун бүсийн
лабораторийн
чадавхийг
сайжруулах

500.0

400.0

Улс, орон нутгийн
төсөв, гадаадын
зээл тусламж

Эрх зүйг
бүрдүүлэх

100.0

Хэрэгжилтийг
хангах

100.0

Хэрэгжилтийг
хангах

100.0

Хэрэгжилтийг
тогтворжуулах

100

50 тордолтын
төв байгуулах

15,000.0

50 тордолтын
төв байгуулах

15,000.0

50 тордолтын
төв байгуулах

15,000.0

2.3.

Малын гаралтай түүхий эдийн гарал
үүслийг тодорхойлох, бүртгэх, хянах
тогтолцоог бий болгох, /мэдээллийн
нэгдсэн сан, цахим сүлжээ/,

2.4

Түүхий эд бэлтгэх, чанарын хамгаалалт,
тордолт хийх төвийг малчдын бүлэг,
хоршооны үйл ажиллагаатай уялдуулан
сумдад байгуулах

2018-2020

150-иас доошгүй
суманд түүхий эд
тордолтын төв
байгуулсан байна.

46,500.0

Гадаадын зээл
тусламж, хувийн
хэвшил

5 тордолтын төв
байгуулах

1,500.0

2.5

Арьс ширийг хөдөө аж ахуйн биржээр
арилжих талаар судалгаа тооцоолол хийх

2018-2019

Судалгаа, тооцоо
хийсэн байна.

60.0

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

Судалгаа хийх

60.0

2.6

Хөдөө аж ахуйн биржээр хийх арьс ширний
2019-2021
туршилтын арилжаа хийх

Туршилтын арилжаа
зохион байгуулсан
байна.

100.0

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

2.7

Малчдын хоршоо, боловсруулах
үйлдвэрийн түүхий эд бэлтгэлийн агуулах,
тоног төхөөрөмж сайжруулахад дэмжлэг
үзүүлэх

1,653.5

Гадаадын зээл
тусламж /АХБ/,
хувийн хэвшил

2.8

Алслагдсан бүс нутагт элеватор барих
/Сэлэнгэ аймагт 13.0 мян. тн үр тариа
хадгалах, 2.0 мян. Тн үрийн буудай
хадгалах цогцолбор барих/

2.9

Мэдээллийн нэгдсэн
2019-2020 сан, цахим сүлжээтэй
болсон байна. 100 %

2018-2019

Агуулах, тоног
төхөөрөмж бий
болгоход дэмжлэг
үзүүлсэн байна.

2019-2020

2-оос доошгүй
елеваторыг шинээр
барьсан байна.

7,680.0

ОХУ-ын ЗГ-ын
хөнгөлөлттэй
зээл

Зоорь, агуулах

8,700.0

Гадаадын зээл,
тусламж, хувийн
хэвшил

Төв, суурин газрыг түшиглэн зоорь, агуулах
2019-2020
байгуулах

ХХААХҮЯ

Түүхий эд бэлтгэх,
чанарын хамгаалалт,
тордолт хийх 155 төвийг
байгуулсан байна.

ХХААХҮЯ ,
ХАА-н бирж

Арьс ширийг хөдөө аж
ахуйн биржээр арилжих
ажлыг эхлүүлсэн байна.

Тоног
төхөөрөмжийг
нийлүүлэх

1,653.5

ХХААХҮЯ

Байгууламж
барих ажил
эхлэх

Байгууламж
барих ажил
дуусах

6,580.0

5000 тн-ы
хүнсний зоорь
барих

4,000.0

4,700.0

Аймгийн
ХХААГ, Аймаг,
сумын ЗДТГ,
хувийн хэвшил

Арьс ширийг ХААБ-аар
арилжих судалгаа
тооцоог хийсэн байна.

Тоног
төхөөрөмж
нийлүүлэх
тендерийг
зохион
байгуулах

7000 тн-ы
хүнсний зоорь
барих

Орон нутагт түүхий эдийн
гарал үүслийг
баталгаажуулах
лабораторийн чадавхийг
сайжирсан байна.

ХХААХҮЯ ,
ХАА-н бирж

50.0

50.0

Мэргэжлийн
лаборатори

ХХААХҮЯ,
Түүхий эдийн гарал үүсэл,
СЯ, Олон улсын
МХЕГ,
бүртгэлийн мэдээллийн
байгууллага,
ХААБ, МХС,
сан, нэгдсэн цахим
аймгийн ЗДТГ
МЭЕГ, МХЕГ
системтэй болно.

Туршилтын
арилжаа зохион
байгуулах

1,100.0

Туршилтын
арилжаа зохион
байгуулах

ХХААХҮЯ

СЯ, АХБ,Олон
улсын
байгууллага,
аймгийн ЗДТГ

Дотоодын үйлдвэрүүдэд
нийлүүлэх түүхий эдийн
хэмжээ өснө.

ХХААХҮЯ
ТЭДСан

СЯ

ААН-ийн үтрэмд үрийн
буудай хадгалах
зориулалттай босоо
төмөр агуулахын
багтаамж 4000 тн-оор
нэмэгдэнэ.

ХХААХҮЯ

СЯ

10-15 мянган тоннын
хүчин чадал бүхий төмс,
хүнсний ногооны зоорь
байгуулсан байна

Зорилт 3. Боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх үйлдвэрүүдийг орон нутагт байгуулах, жижиг дунд үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн, өрсөлдөх чадвартай, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд
нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх:
3.1

Эмээлтийн үйлдвэр технологийн паркийн
дэд бүтцийг байгуулах

2019-2020

Дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт хийгдсэн
байна, хувь

356,400.0

Гадаад эх
үүсвэр, /концесс/

30%

132,000.0

70%

224,400.0

ХХААХҮЯ,
ҮХГ

2019-2020

Дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт хийгдсэн
байна, хувь

198,000.0

Гадаад эх
үүсвэр, /концесс/

50%

100,000.00

50%

98,000.0

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ

80%

4,290.0

58,700.0

3.2

Налайхын ҮТП-ийн дэд бүтцийг байгуулах

3.3

Ховдын цэвэрлэх байгууламжийг байгуулах 2018-2019

Цэвэрлэх
байгууламжийг барьж
ашиглалтад оруулсан
байна. хувь

5,000.0

Улсын төсөв

3.4

Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркын
дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх 2019-2021

Дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт хийгдсэн
байна, хувь

108,700.00

Улс, орон нутгийн
төсөв, гадаадын
зээл тусламж

50%

3.5

Хөтөлбөрийн баримт бичигт байгаль орчны
стратегийн үнэлгээ хийлгэх, байгаль
хамгаалах ногоон хөгжлийн зорилтыг
хангах, нөлөөлөлд өртөх байгалийн нөөц,
2019-2020
экосистем, хүн амын эрүүл мэндэд учирч
болзошгүй эрсдэл сөрөг нөлөөллийг
тодорхойлох

Улсын төсөв

Стратегийн
үнэлгээг хийж,
байгальд орчны
нөлөөллийг
тодорхойлох

Стратегийн үнэлгээ
хийгдсэн байна

1,200.0

20%

710,0

1,200.0

ХХААХҮЯ,

50%

Байгаль орчны
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ

50,000.0

Байгаль орчны
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

Байгаль
орчны
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

СЯ, БХБЯ,
ЭХЯ, НЗДТГ,
Мэргэжлийн
холбоо, ААН
БХБЯ, ЭХЯ,
НЗДТГ, Холбоо,
ААН

Үйлдвэрүүд паркад
байршин кластераар
хөгжих боломж бүрдсэн
байна.

БХБЯ, ЭХЯ,
НЗДТГ, Холбоо,
ААН

СЯ, БХБЯ,
ЭХЯ, НЗДТГ,
ҮХГ, ТББ, ААН

100%

Байгаль хамгаалах
ногоон хөгжлийн зорилтыг
хангаж, нөлөөлөлд өртөх
байгалийн нөөц,
экосистем, хүн амын
эрүүл мэндэд учирч
болзошгүй эрсдэл сөрөг
нөлөөллөөс сэргийлнэ.

3.6

Орон нутгийн онцлог, нөөцөд суурилан
дэвшилтэт технологитой, өрсөлдөх
чадвартай эцсийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрүүдийн ТЭЗҮ, зураг төсвийг хийх

3.7

Орон нутаг, нийслэлд 100-аас доошгүй
Олгогдсон зээлийн
үйлдвэрийг шинээр барьж байгуулах,
хэмжээ, зээлд
2018-2021
шинэчлэхэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг
хамрагдсан ААН,
үзүүлэх
байгуулагдсан үйлдвэр

3.8

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 30-аас
дээш хувийг экспортод гаргаж байгаа,
технологийн шинэчлэл хийсэн үндэсний
үйлдвэрийн судалгааг хийх

3.9

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 30-аас
дээш хувийг экспортод гаргаж байгаа
үйлдвэрүүдэд олгосон зээлийн хүүгийн
зөрүүг олгох ажлыг зохион байгуулах

Өндөр үр ашиг бүхий дэвшилтэт технологи
болон өндөр технологи бий болгон
нэвтрүүлж нутагшуулсан экспортын
3.10
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж
байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг
гаргах

2019-2020

2018

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

1,530,619.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр,
зээл, хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө оруулалт

11 үйлдвэрт

20.0

Улсын төсөв

Судалгааг хийх

30,000.0

Улсын төсөв

Зээлийн хүүгийн
зөрүү олгох
аргачлалыг
тодорхойлох

100,000.0 60 үйлдвэрт

7500.0

771,584.0

20 ТЭЗҮ
боловсруулах

20 үйлдвэрт

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ,

7500.0

364,050.0

9 үйлдвэрт

294,985.0

20.0

Зээлийн хүүгийн
зөрүү олгогдох
нөхцлийг
бүрдүүлэх

10,000.0

Зээлийн хүүгийн
зөрүүг олгож
эхлэх

10,000.0

Зээлийн
хүүгийн зөрүүг
олгох

10,000.0

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ ,
ЖДҮХС

Мэргэжлийн
холбоо, ААНүүд

40 төслийн ТЭЗҮ
боловсруулсан байна.

Хөгжлийн Банк,
ЕСББ, АХБ,
Холбогдох
100-аас доошгүй үйлдвэр
яамд, аймаг,
байгуулна.
НЗДТГ, ААНүүд

ХХААХҮЯ,
ГЕГ

Мэргэжлийн
холбоод

СЯ,
ХХААХҮЯ,
Монгол банк,
Хөгжлийн
банк

УУХҮЯ,
СЗХороо,
Мэргэжлийн
холбоод

Боловсруулах үйлдвэрлэл
болон экспортын хэмжээ
өссөн байна.

10.0

Улсын төсөв

Судалгааг хийх

10.0

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ

СЯ, БСШУСЯ,
Мэргэжлийн Судалгаа хийгдсэн байна.
холбоод

2019

Судалгааг хийж,
шийдвэр батлуулсан
байна.

20.0

Улсын төсөв

Арга замыг
тодорхойлсон
шийдвэрийг
батлуулах

20.0

ХХААХҮЯ
УУХҮЯ

СЯ, БСШУСЯ,
Мэргэжлийн
холбоод

Буцаан олголтын арга
зам тодорхойлогдсон
байна.

Хурал, уулзалт зэрэг
мэдээлэл түгээлт

20.0

Улсын төсөв

Мэдээлэл
түгээх,
нэвтрүүлэх,
сурталчлах

10.0

Мэдээлэл
түгээх,
нэвтрүүлэх,
сурталчлах

СЯ,
Мэргэжлийн
холбоод

Инновациийн төслүүдийн
үр дүнгийн талаарх
мэдээлэл үйлдвэрлэгчдэд
хүрсэн байна.

50.0

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

2-оос доошгүй
судалгааны
ажлын үр дүнг
үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлэх

20.0

2 судалгааны
ажил
үйлдвэрлэлд
нэвтэрсэн
байна.

30.0

Засвар үйлчилгээний
төв байгуулсан байна.

3,000.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Төв байгуулах

3,000.0

Технологийн
үйлчилгээний төв
байгуулсан байна.

10,000.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Төв байгуулах

9,000.0

Лабораторын
тоног төхөөрөмж
авах.

500.0

Салбарын хөгжил, нийгэм эдийн засгийн ач
холбогдол бүхий шинжлэх ухаан,
технологийн болон инновацийн төслүүдийн 2019-2021
үр дүнг үйлдвэрлэгчдэд мэдээлэх, түгээх

Үйлдвэрлэлд
2019-2021
нэвтрүүлсэн инноваци

2019

Арьс ширний үйлдвэрийн тоног
3.15 төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, технологи 2019-2020
дамжуулах төв байгуулах
Мебель модон бүтээгдэхүүнийг турших
3.16 лабораторийн тоног төхөөрөмжийг
шинэчлэх

2019

Лабораторын тоног
төхөөрөмжтэй болсон
байна.

500.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Франчайзинг нэвтрүүлэх боломжтой,
3.17 сонирхогч салбар, үйлдвэрийн судалгаа
хийх

2019

Судалгаа

20.0

Улсын төсөв

Франчайзинг нэвтрүүлэх олон улсын
зөвлөгөөнд оролцох, үйлдвэрлэлд
3.18
нэвтрүүлэх инновацийг тодорхойлох,
хэрэгжүүлж эхлэх

20 ТЭЗҮ
боловсруулах

Судалгааг хийсэн
байна.

3.12

Хэвлэлийн тоног төхөөрөмжийн засвар
үйлчилгээний төв байгуулах

15,000.0

2019

Үйлдвэржилтийн тухай хуулийн дагуу
судалгаа, хөгжилд зарцуулсан зардлын 75
хүртэлх хувьтай тэнцэх дэмжлэгийг нэг удаа
улсын төсвөөс тухайн үйлдвэрт буцааж
олгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэх
арга замыг тодорхойлох

3.14

Судалгаа хийгдсэн
байна.

Олгогдсон зээлийн
2019-2021 хүүгийн зөрүү хэмжээ,
ахуйн нэгж

3.11

Иновацийг дэмжиж үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлэхэд эрдэм шинжилгээний
3.13
байгууллага, их дээд сургуулиудтай
хамтран ажиллах

Боловсруулсан ТЭЗҮ,
зураг төсөв

2018-2021

Үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлсэн
франчайзинг

1,000.0

ТЭЗҮ судалгаа
хийнэ

Судалгаа
хийгдсэн байна.

Франчайзинг
Улсын төсөв,
нэвтрүүлэх олон
хувийн хэвшлийн
улсын
хөрөнгө
зөвлөгөөнд
оролцох

10.0

Судалгаа
хийгдсэн байна.

20

Шинээр
нэвтрүүлэх
франчайзингийг
тодорхойлж,
гэрээ
хэлэлцээрийг
эхлүүлэх

5.0

Мэдээлэл
түгээх,
нэвтрүүлэх,
сурталчлах

5.0

ХХААХҮЯ,
БСШУСЯ,
ШУТСан

ХХААХҮЯ ,
БСШУСЯ,
УУХҮЯ

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ
1,000.0

ХХААХҮЯ

ХХААХҮЯ

10.0

480.0

франчайзинг
нэвтрүүлэх

500.0

Шинээр
нэвтрүүлэх
франчайзингий
г тодорхойлж,
нэвтрүүлж
эхлэх

ХХААХҮЯ

ШУА, ШУТСан,
ХААИС,
5-аас доошгүй удалгааны
ШУТИС,
ажлын үр дүнг
Мэргэжлийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн
холбоод,
байна.
Үйлдвэр, ААН
БСШУСЯ,
Мэргэжлийн
холбоо
Мэргэжлийн
холбоо, ТББ

БСШУСЯ,
Мэргэжлийн
холбоо

ГХЯ

Үйлдвэрүүд засвар
үйлчилгээг нэгдсэн
байдлаар хийлгэснээр
үйлдвэрлэлийн хэмжээ,
хөдөлмөрийн бүтээмж
өссөн байна

франчайзинг
боловсруулах
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
арга зам тодорхойлогдож,
2 хүртэл франчайзинг
ГХЯ, БСШУСЯ,
үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн
Төрийн болон
байна.
ТББ

3.19

Соёлын болон бүтээлч аж үйлдвэрлэлийн
үзэсгэлэн зохион байгуулах, сурталчилгаа
хийх, төрийн худалдан авалтаар дэмжих,
төсөл боловсруулах

Үйлдвэрүүдэд үндэсний түүх, соёлын
онцлогтой шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
бий болгож сургалт зохион байгуулах

2019-2021

Соёлын болон бүтээлч
аж үйлдвэрлэлийн
төлөвшилт, өсөлт,
хувиар

100.0

2019-2021

Шинэ бүтээгдэхүүн,
сургалт

150.0

Улсын төсөв,
гадаадын эх
үүсвэр

Хөтөлбөрт тусгасан шинээр байгуулах,
3.21 шинэчлэх үйлдвэрүүдийг эрчим хүчээр
хангах судалгаа тооцоог хийх

2018-2019

Судалгаа, тооцоог
хийсэн байна.

20.0

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

Эрчим хүчээр хангах бүтээн байгуулалтын
3.22 ажлыг гүйцэтгэхэд холбогдох яамтай
хамтарч ажиллах

2019-2021

3.2

Үзэсгэлэн
зохион
байгуулах,
сурталчилгаа
хийх

Улсын төсөв,
гадаадын эх
үүсвэр, хувийн
хэвшил

Эрчим хүчинд
холбогдсон шинээр
байгуулагдсан
үйлдвэрийн тоо

Судалгааг хийх

10.0

Эрчим хүчний
хангалтыг
шийдвэрлэх

50.0

Шинэ
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ бий
болгох, сургалт
явуулах

50.0

Судалгааг хийх

10.0

Эрчим хүчний
хангалтыг
шийдвэрлэх

Төсөл
боловсруулах

Шинэ
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ бий
болгох, сургалт
явуулах

30.0

50.0

Эрчим хүчний
хангалтыг
шийдвэрлэх

Төрийн
худалдан
авалтаар
дэмжих
Шинэ
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ бий
болгох,
сургалт
явуулах

20.0
ХХААХҮЯ,
БСШУСЯ

Соёл, бүтээлч
ГХЯ, ХНХЯ,
үйлдвэрлэлийн
БОАЖЯ болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
ТББ
хөгжиж, хэв маягаа олсон
байна.

ХХААХҮЯ,
ЭХЯ

Мэргэжлийн
холбоод, ААН

ЭХЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох яам,
аймаг,
нийслэлийн
ЗДТГ, ААН-үүд

50.0

Эрчим хүчний
хангалтыг
шийдвэрлэх

Бүтээн байгуулалтын
ажил эрчим хүчээр цаг
алдалгүй хангагдсан
байна.

Зорилт 4.Боловсруулах үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлага, эрэлтэд нийцүүлэн хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, ажлын байрыг хадгалах, нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

4.1

Хөнгөн, хүнсний салбарт хамаарах ажил
мэргэжлийн нэршил, тэдгээрийн индекс
кодыг шинэчлэх

4.2

25.0

Улсын төсөв

Судалгаа хийх

5.0

Жагсаалтыг
шинэчлэн
боловсруулах

Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын
Шинээр бэлтгэсэн,
ажиллах хүчийг бэлтгэх, сургах, давтан
2019-2021 давтан сургасан хүний
сургах арга хэмжээг МСҮТ-үүдийг түшиглэн
тоо
зохион байгуулах

46,900.00

Улсын төсөв

Эрэлтийн
судалгаа хийх

8.0

МСҮТ
байгуулах,
сургалт явуулах

4.3

"Мэргэжилтэй ажилтан" хөтөлбөрийг
боловсруулах ажлыг "Ажилсаг Монгол"
хөтөлбөртэй уялдуулан нэгтгэн зохион
байгуулах

10.0

Улсын төсөв

Хөтөлбөрийг
боловсруулах

5.0

Хөтөлбөрийг
батлуулах

4.4

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг “Тэргүүлэх ач
Тэргүүлэх ач
холбогдолтой мэргэжлийн чиглэл”-д
холбогдолтой
2018-2019
оруулж, Засгийн газрын 2014 оны 71-р
мэргэжлийн жагсаалт
тогтоолд өөрчлөлт оруулах
шинэчлэгдсэн байна.

4.5

Боловсруулах үйлдвэрийн удирдах болон
инженер, техникийн ажилтнуудыг нарийн
мэргэжлээр өндөр хөгжсөн оронд давтан
Сургалтанд хамрагдсан
сургах, туршлага судлуулах, чадавхжуулах, 2018-2021
ИТА-ны тоо
менежментийн болон технологийн
сургалтыг зохион байгуулах

4.6

Боловсруулах үйлдвэрийн мэргэжлээр
суралцаж байгаа оюутны сургалтын болон
төгсөлтийн дадлагын хугацааг уртасгах,
сургалт үйлдвэрлэлийн уялдааг хангах,
дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх

Боловсруулах үйлдвэрт
дадлагжсан оюутан
2018-2020
болон дадлагжсан
хугацаа

4.7

Үйлдвэрлэлийн дадлага хийх хугацаанд
оюутан сурагчдын хөдөлмөрийг үнэлэх,
цалин урамшууллын механизмыг бий
болгох

Урамшуулын журам,
2019-2020 механизм бий болсон
байна.

4.8

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 5 аас дээш жил ажиллаж буй их, дээд
сургуульд элсүүлэн суралцуулах
боломжтой нарийн мэргэжилтэй ажилтны
судалгаа гаргах

2018-2019

2018-2020

2018

YAMAT-08-д өөрчлөлт
оруулах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт
100 хувь хангагдсан
байна.

Судалгааг гаргасан
байна.

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр,
хувийн хэвшил

30-аас доошгүй
хүнийг
сургалтанд
хамруулах

150.0

Дадлагын
хугацаг уртасгах
талаар журамд
өөрчлөлт
оруулах

100 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

Журмыг
батлуулах

Дадлага хийх
оюутны цалин
урамшуулын
журам
боловсруулах,
батлуулах

5.0

Улсын төсөв

Судалгааг
гаргах

20,200.00

5.0

Шинэчлэн
батлуулах

МСҮТ-ийн
сургалт, давтан
сургалт

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,

мөрдөх

20,000.00

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангах 40%

МСҮТ-ийн үйл
ажиллагааг
бэхжүүлэх

6,692.00

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангах 60%

5.0

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ

ХХААХҮЯ,
ХНХЯ,
УУХҮЯ

Тогтоолд
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулах

Шийдвэрийн
төсөл
боловсруулах

1,650.0

20.0

ХХААХҮЯ,
БСШУСЯ

500.0

100 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

Журмыг
хэрэгжүүлэх

Журмыг
хэрэгжүүлэх

500.0

100-аас
доошгүй
хүнийг
сургалтанд
хамруулах

Журмыг
хэрэгжүүлэх

Журмыг
хэрэгжүүлэх

500.0

БСШУСЯ,
Мэргэжлийн
холбоод

Хөнгөн, хүнсний салбарт
хамаарах ажил,
мэргэжлийн нэршил,
тэдгээрийн индекс код
шинэчлэгдсэн байна.

БСШУСЯ, ГХЯ,
Боловсруулах
Холбогдох
үйлдвэрлэлийн салбарын
төрийн болон
хүний нөөц бэлтгэл
ТББ
Хөнгөн, хүнсний
БСШУСЯ,
үйлдвэрүүдийн
Төрийн болон мэргэжилтэй ажилтан
ТББ
бэлтгэх эрхзүйн орчин
бүрдэнэ.

ХНХЯ

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн
салбарын мэргэжлийн
ИТА тоо нэмэгдсэн байна

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,
БСШУСЯ,
УУХҮЯ

ШУТИС, бусад
их дээд
сургуулиуд

300-аас доошгүй хүнийг
сургалтан хамруулсан
байна.

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,
ААН-үүд,

БСШУСЯ,
Мэргэжлийн
холбоо,
үйлдвэр ААН,
их дээд
сургуулиуд

ХХААХҮЯ,
ХНХЯ

БСШУСЯ, СЯ,
Мэргэжлийн
холбоод,
Үйлдвэр, ААН

ХХААХҮЯ,

БСШУСЯ,
ШУТИС, МСҮТ,
ААН

Сургалт-дадлагаүйлдвэрлэлийн уялдаа
хангагдаж, хүний нөөцийг
бэлтгэх ажил сайжирна.

Их дээд сургуулиудад
суралцах мэргэжилтэй
ажилтны тоо тодорхой
болно.

Нарийн мэргэжлийн ажилтнуудыг их дээд
сургуулиудад хөнгөвчилсөн, түргэвчилсэн
хөтөлбөрөөр сургах

Суралцсан
2019-2021 мэргэжилтэй ажилтны
тоо

Батлан хамгаалах цэргийн албан хаагчдыг
үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц, бүтээн
4.10 байгуулалтын ажилд оролцуулах талаар
зохих шатны төрийн байгууллагуудтай
хамтран ажиллах

Бүтээн байгуулалтад
оролцсон цэргийн
албан хаагчдын тоо

4.9

4.11

2018-2021

Асрамж, халамжийн газарт өсөж хүмүүжсэн
зорилтот бүлгийн иргэдийг
2018-2020
үйлдвэрлэгчидтэй хамтран мини төсөлд
хамруулах

Төсөлд хамрагдсан
иргэдийн тоо

Гадаад оронд ажиллаж байсан, шинэ
технологи эзэмшсэн иргэдийг эх орондоо
4.12 эргэн ирж тухай чиглэлээр үйлдвэрлэл
явуулахад санхүү, татварын дэмжлэг
үзүүлэх

2018-2020

Эзэмшсэн
мэргэжлээрээ
үйлдвэрлэл эрхэлсэн
иргэд, олгогдсон зээл,

Шинээр байгуулагдсан болон өргөтгөх
үйлдвэрийн ажилтны тогтвор суурьшилтай
4.13 ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд
төрийн байгууллага- ажил олгогч-ажилтны
гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллах

2019-2021

Байгуулсан гэрээ

4.14

Шинээр байгуулах үйлдвэрүүдэд ажиллах
ажилчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах
нөхцлийг бүрдүүлэх /орон сууц, цалингийн 2019-2020
тогтолцоо, урамшуулал/

Нийгмийн асуудал нь
шийдвэрлэгдсэн
ажилтан, зарцуулсан
хөрөнгө

Сургалтын
хөтөлбөрт
өөрчлөлт
оруулах

100.0

200 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

Тогтолцоог бий
болгох

80.0

1,000.00

тухай бүр
тооцно

Улсын төсөв

Төсөл
боловсруулах,
хамтрагчидтай
гэрээ байгуулах

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

50.0

Хэрэгжүүлэх

40.0

Мини төслийг
хэрэгжүүлэх

40.0

Татварын
хөнгөлөлт
үзүүлэх журам
боловсруулах,
батлуулах

Хөнгөлөлттэй
зээлийн
дэмжлэг

400.0

Хөнгөлөлттэй
зээлийн дэмжлэг

300.0

Гурвалсан
гэрээний төсөл
бэлтгэх

Гурвалсан гэрээ
байгуулах

Орон сууцны
ипотекийн зээл
олгох,
урамшууллын
бусад хэлбэрийг
судлах

Хөнгөлөлттэй
зээлийн
дэмжлэг

300.0

Гурвалсан
гэрээ
хэрэгжүүлэх

Гурвалсан гэрээ
хэрэгжүүлэх

Орон сууцны
ипотекийн зээл
олгох,
урамшууллын
бусад хэлбэрийг
турших

50.0

Хэрэгжүүлэх

Мини төслийг
хэрэгжүүлэх

10,0

200 хүнийг
сургалтанд
хамруулах

Орон сууцны
ипотекийн зээл
олгох, бусад
хэлбэрийг
нэвтрүүлэх

Орон сууцны
ипотекийн зээл
олгох, бусад
хэлбэрийг
нэвтрүүлэх

БСШУСЯ,

ХХААХҮЯ,
УУХҮЯ,
ШУТИС, бусад
их дээд
сургуулиуд

Туршлагатай, мэргэшсэн
ажилтан бэлтгэгдэнэ.

БХЯ,

ХХААХҮЯ,
холбогдох
яамд, төрийн
болон төрийн
бус
байгууллага,
хувийн хэвшил

Бүтээн байгуулалт, дэд
бүтцийн салбарт цэрэг
дайчдыг оруулдаг
тогтолцоо бий болж,
хэрэгжинэ.

ХНХЯ,

ХХААХҮЯ,
халамж,асрамж
ийн газрууд

ХНХЯ, ГХЯ
СЯ,

ХХААХҮЯ,
Ажил олгогчид

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,

Ажил олгогчид

ХНХЯ,
ХХААХҮЯ,

Холбогдох
төрийн болон
төрийн бус
байгууллага,
Ажил олгогчид

Шинэ техник технологи
нутагшина.
Бүтээгдэхүүний чанар
дээшилнэ.

Шинээр байгуулагдах
үйлдвэр мэргэжилтнээр
хангагдах нөхцөл бүрдсэн
байна.

Зорилт 5. Зорилтот зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийг боловсронгуй болгож, маркетингийг эрчимжүүлэн гадаад, дотоод худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх:

5.1

Гааль, татвар, мэргэжлийн хяналтын нэг
цэгт үзүүлэх тогтолцоог бий болгох
судалгаа хийх, гадны туршлагыг судлах

5.2

Экспортын нэг цонхны бодлого хэрэгжүүлж,
гааль, татвар, мэргэжлийн хяналт зэрэг
төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр, эсхүл 2019-2020
нэг цэгт үзүүлэх "цаасгүй бүрдүүлэлт"-г
нэвтрүүлэх

5.3

Үндэсний үйлдвэрийн бараа,
бүтээгдэхүүнийг олон улсын худалдааны
сүлжээнд хамруулах боломжийг судлах,
худалдааны сүлжээнд хамруулах

5.4

Европын холбоо, АНУ-н ХЕС болон Монгол
Японы ЭЗТХ-ийн хүрээнд үндэсний
үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний
2018-2019
экспортыг нэмэгдүүлэх судалгааг хийх,
дэмжлэг үзүүлэх

5.5

Монгол Улсаас ОХУ-д нийлүүлэх
бүтээгдэхүүний тарифын болон тарифын
бус хориг саадыг бууруулахад чиглэгдсэн
үйл ажиллагааг шат дараалалтайгаар
зохион байгуулах

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Судалгаа хийх

10.0

70.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Цахим буюу
"цаасгүй
бүрдүүлэлт"-ийг
нэвтрүүлэх

70.0

70.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Судалгаа хийх

10.0

Бүтээгдхүүн
олон улсын
сүлжээнд
хамруулах

20.0

Бүтээгдхүүн
олон улсын
сүлжээнд
хамруулах

20.0

Бүтээгдхүүн
олон улсын
сүлжээнд
хамруулах

Судалгаа, экспортын
хэмжээ

170.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

Судалгаа хийх

20.0

Экспортыг
нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх

50.0

Экспортыг
нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх

50.0

Экспортыг
нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх

экспортын
бүтээгдэхүүний нэр
төрөл

60.0

Улсын төсөв

хэлэлцээр хийх

20.0

20.0

хэлэлцээр хийх

20.0

хэлэлцээр хийх

Цахим бүрдүүлэлт
нэвтэрсэн байна.

Судалгаа, олон улсын
2018-2019 сүлжээнд хамруулсан
бүтээгдэхүүн

2019-2020

хэлэлцээр хийх

Гадны туршлага
судлах

Гадны
туршлага
судлах

64.0

2019-2021 Судалгааг хисэн байна.

34.0

СЯ,
ХХААХҮЯ

ГХЯ, ГЕГ, ТЕГ,
МХЕГ

Нэг цонхны бодлого
хэрэгжих боломжтой
болно.

СЯ,
ХХААХҮЯ

ГХЯ, ГЕГ, ТЕГ,
МХЕГ

Цахим бүрдүүлэлтийн
систем гааль, татвар,
хяналтын байгууллагад
нэвтэрч, худалдаа
хөнгөвчлөгдөнө.

20.0

ХХААХҮЯ,
ГХЯ

МҮХАҮТ, ТББ,
Экспортын
зөвлөх
бүтээгдэхүүний нэр төрөл
үйлчилгээ
нэмэгдсэн байна.
үзүүлэгч

50.0

ХХААХҮЯ,
ГХЯ

МҮХАҮТ, ТББ,
зөвлөх
үйлчилгээ
үзүүлэгч

ХЕС-д бараа
бүтээгдэхүүний
хамрагдсан байна.

ГХЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох
яамд

Хориг саадыг арилгах
чиглэлээр ажиллаж,
тодорхой ахиц гаргасан
байна.

24.0

5.6

Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий
нийтэд сурталчлах, таниулах "Хаан
ширхэгт" брэндийг үйлдвэрлэн, гэрчилгээ
олгох, сурталчлах

"Нэг сум-нэг бренд" аян өрнүүлэх

5.8

5.9

Үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг
худалдааны түнш орнуудад сурталчлах,
ЭКСПО-д оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

"Монгол-Хятадын Экспо"-г тогтмол зохион
5.10 байгуулах

2019-2021

Гэрчилгээжсэн
бүтээгдэхүүн , барааны
тэмдгийг хүлээн
зөвшөөрсөн улс орон

2019-2021 бий болсон бренд

2019-2020

5.13

УБ хотын баруун, зүүн талд мал эмнэлэг,
эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага
хангасан үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан
Махны төрөлжсөн
мах, ногооны төрөлжсөн бөөний
бөөний худалдааны төвхудалдааны төв байгуулахад дэмжлэг
2,
2018-2020
үзүүлэх
хүнсний ногооны
худалдааны бөөний төв1

Сав, баглаа боодлын захиалгын болон
худалдааны цэгийг байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх

худалдааны болон
2018-2020
захиалгын цэг-6

сурталчилгаа
хийх

50.0

сурталчилгаа
хийх

200.0

400.0

Аян өрнүүлэх

500.0

Улсын төсөв,
Бүтээгдүүн
хувийн хэвшлийн
сурталчлах,
хөрөнгө
экспод оролцох

100.0

Бүтээгдүүн
сурталчлах,
экспод оролцох

100.0

Зохион байгуулсан
экспо, борлуулалтын
хэмжээ
2019-2021

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

Улсын төсөв,
Бэлтгэл ажлыг
1,700.00 гадаад эх үүсвэр,
хангах
хувийн хэвшил

400.0

Цахим худалдааны
Үндэсний үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний
вебсайт, апликейшн
5.11 борлуулалтыг нэмэгдүүлэх худалдааны
2019-2020
бий
болгох ажлын явц,
нэгдсэн портал сайт, апликейшн бий болгох
хувь

5.12

600.0

500.0

Улсын төсөв,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө

Экспо зохион
байгуулах

200.0

250.0

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр

50%

125.0

59,300.00

Улсын төсөв,
гадаад эх үүсвэр,
хувийн хэвшлийн
хөрөнгө оруулалт

Худалдааны
цогцолбор
төвийн ТЭЗҮ
боловсруулах

Гадаад эх
үүсвэр, хувийн Бэлтгэл ажлыг
2,000.00
хэвшлийн
хангах
хөрөнгө оруулалт

300.0

200.0

Махны
төрөлжсөн
бөөний
худалдааны төв
2-ыг байгуулах

2 цэг байгуулах

1

Төсвийн эх үүсвэр

Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөрийн үйл
ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгө

Нийт төсөв,
/сая төг/

Улсын төсөв

Хувийн хэвшлийн
хөрөнгө оруулалт

Концесс

Гадаад эх үүсвэр,
хөнгөлөллтэй зээл

3,045,106.5

606334.0

605665.0

565,100.0

915,965.5

Аян өрнүүлэх

Бүтээгдүүн
сурталчлах,
экспод оролцох

50%

хүнсний
ногооны
40,000.00 худалдааны
бөөний төв-1-ийг
байгуулах

900.0

Төлөвлөгөөний төсвийн эх үүсвэрийн хуваарилалт /сая төгрөгөөр/
д/д

сурталчилгаа
хийх

ЖДҮХС

352,042.0

2 цэг байгуулах

Хаан ширхэгт брэндийг
үйлдвэрлэн борлуулалтыг
нэмэгдүүлэх

200.0

сурталчилгаа
хийх

150.0

ХХААХҮЯ,

Холбогдох
яамд

400.0

Бренд
тодруулах

400.0

ХХААХҮЯ

холбогдох
төрийн болон
ТББ, аймаг,
НЗДТГ

100.0

Бүтээгдүүн
сурталчлах,
экспод
оролцох

100.0

ГХЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох
яамд, ҮХГ,
хувийн хэвшил

Экспо зохион
байгуулах

300.0

ГХЯ,
ХХААХҮЯ

Холбогдох
яамд, НЗДТГ,
МҮХАҮТ, ТББ

125.0

НЗДТГ,
ХХААХҮЯ,

ҮХГ, ХХМТГ,
НҮИГ

100 хувь

15,000.00

ХХААХҮЯ

СЯ, Холбогдох
төрийн болон
ТББ, аймаг,
НЗДТГ, хувийн
хэвшил

Импортыг орлон
бүтээгдэхүүний
борлуулалт нэмэгдэнэ.

ХХААХҮЯ

Холбогдох
төрийн болон
төрийн бус
байгууллага,
аймаг, НЗДТГ,
хувийн хэвшил

900.0

2 цэг байгуулах

Брэнд бүтээгдэхүүн
үйлчилгээг бий болгосон
байна.

Экпорт тогтмолжиж,
боруулалт нэмэгдсэн
байна.

