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№ Хөтөлбөрийн агуулга Гүйцэтгэл 

1 

Хөтөлбөрийн нэр, огноо ( 
Жич: Уялдаа холбоо бүхий 
дэд төсөл, хөтөлбөр 
байвал нэгтгэн 
тайлагнана). 

Засгийн газрын 2017 оны 8 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 223 

дугаар тогтоолоор батлагдсан. 

Жимс, жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн 

иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага, хоршоодын үйл 

ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн эрүүл хөрсөнд тарьж 

ургуулсан цэвэр органик жимс, жимсгэнний  үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэхэд талбайг 80 га талбайд хүргэж, цөлжилтөөс 

сэргийлэх, хөрс, байгаль хамгаалах, хүн амыг амин дэм 

бүхий жимс жимсгэнээр хангах үндэс суурийг бий болгох,хүн 

амын орлогыг нэмэгдүүлэхэд гол зорилго оршино. 

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр. Улсын болон орон нутгийн төсөв . 

3 
Хэрэгжүүлэгч байгууллага 
(хэрэгжих нийт хугацаа). 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:   ХХААХҮЯам   2018-2022 
он 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:    ХХААГазар  

4 
Төсөл хөтөлбөрийн 
зорилтууд: 

Зорилт 1: Чацаргана, бусад төрлийн жимс, жимсгэний аж 
ахуй эрхлэх, хөгжүүлэх  эдийн засгийн таатай орчинг 
бүрдүүлэх 

Зорилт 2: Жимс, жимсгэнийнговийн бүсэд тохиромжтой 

шинэсортыг эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран 

нутагшуулах, ган, хүйтэнболонөвчинхортондтэсвэртэй, 

суулгацынхангамжийгнэмэгдүүлэх 

Зорилт 3: Жимс, жимсгэнийн аж ахуйг хөгжүүлэх, таримлын 

болон бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх, говийн нөхцөлд жимс жимсгэнэ тариалах, 

ургацаа хадгалах, боловсруулахад сургах, дадлагажуулах. 

Зорилт 4: Хөтөлбөрийн ач холбогдолыг нийтэд сурталчлах, 

жимс, жимсгэнэ, бүтээгдэхүүний борлуулалтын сүлжээ бий 

болгох. 

5 

Зардал 
 
 

 

Төсөв (нийт 
шаардагдах 

зардал) 
Төсөв байхгүй. 

Үүнд: 
 

Төсөв /он/ Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1          

Багц 2          

6 

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт: Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ. 

1-р зорилтын хүрээнд: 
ХХҮГазартай хамтран малжуулах хөтөлбөрт хамрагдах 
сонирхолтой иргэдийн төслийг хүлээн авч байна.  

2-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

3-р зорилтын хүрээнд: 
Аймгийн хэмжээнд давхардсан тоогоор нийгмийн даатгалд-
2144 малчин эрүүл мэндийн даатгалд 3017 малчин 
хамрагдаад байна.  Сүүлийн жилүүдэд малчдын эрүүл мэнд 



нийгмийн даатгалд хамрагдалтын  хувь нэмэгдэж байна. 

4-р зорилтын хүрээнд: 
Эрдэнэдалай сумын отрын малчдад төрийн үйлчилгээг 
хүргэх ажлыг зохион байгуулан нийт 250 гаруй малчинг 
эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. 

7 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

Ололт: Аймгийн хэмжээний жимс жимсгэний тариалалтыг 
10- аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэх 

Дутагдал:Цаашид бусад нэр төрлийн жимс, жимсгэний 
талбайн хэмжээ нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, бага оврын 
боловсруулах үйлдвэр бий болгох шаардлагатай байна. 

8 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
талуудын хамтын 
ажиллагаанд өгөх 
хөндлөнгийн үнэлгээ. 

Хөтөлбөрийг ХХААХҮЯамны ТЭДСангаас санхүүжүүлж 
байна. 

9 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 
 
 
 
 

 
Биелэлт 
дундаж 

 

Зорилтын 
тоо 

1 2 3 4 

- 4 - - - - 

10 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ (ЗГХЭГазрын 
үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

% 

              

 

Хөтөлбөрийн биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн:................................Э.Эрдэнэтунгалаг 


