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№ Хөтөлбөрийн агуулга Гүйцэтгэл 

1 

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

Залуу малчдын амжиргааг дэмжих хөтөлбөр. 
Аймгийн засаг даргын 2017.02.14 өдөр А/46. 
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дээр  ажиллаж байгаа 
залуучуудад эдийн засаг, нийгмийн дэмжлэг үзүүлэн, 
малмаллагааны уламжлалтаргатуршлагыгөвлүүлэн, 
малажахуйгаа эрхлэн хөтлөх менежментийн боловсрол 
эзэмшүүлж  мал аж ахуйн салбарт ажиллах залуу малчдын 
халааг бэлтгэхэд  оршино. 

2 Санхүүжилтийн эх үүсвэр. Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж. 

3 
Хэрэгжүүлэгч байгууллага 
(хэрэгжих нийт хугацаа). 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  ХХААГазар      

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМГ, ЭМНДГ, ХХҮГ, 
МСҮТ, БСУГ, ХЗГБГазар, ТББ. 

4 
Төсөл хөтөлбөрийн 
зорилтууд: 

Зорилт 1. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дээр тогтвор 
суурьшилтай ажиллаж байгаа боловч амжиргааны 
түвшингээс доогуур орлоготой цөөн малтай залуучуудыг 
малжуулах хөтөлбөрт хамруулах. 
Зорилт 2. Залуу малчин өрхөд мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 
эрхлэх газрыг эзэмшүүлэх. 
Зорилт 3. Залуу малчдыг эрүүл мэндийн болон нийгмийн 
даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. 
Зорилт 4. Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол 
хамруулах. 
Зорилт 5. Залуу малчдад мал аж ахуй эрхлэх мэдлэг 
чадвар, дадлыг бий болгох сургалт явуулах. 
Зорилт 6. МСҮТөвийг түшиглэн залуу малчдыг сургаж 
мэргэжшүүлэх, мэргэжилтэй малчин бэлтгэх. 
Зорилт 7. Мал сүргээ тогтвортой өсгөж амжилт гаргаж 
байгаа залуу малчдыг дэмжиж урамшуулах. 
Зорилт 8.  Малчин залуучуудын чуулга уулзалт, өдөрлөгийг 
сум бүр зохион байгуулах. 
Зорилт 9. Гадаад, дотоодын эрчимжсэн мал аж ахуйн 
туршлагыг залуу малчдад түгээн дэлгэрүүлэх, туршлага 
судлах ажлыг зохион байгуулах. 
Зорилт 10. Хашир туршлагатай малчдын туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлж залуу малчдад сургах арга зүйгээр хангах. 

5 

Зардал 
 
 

 

Төсөв (нийт 
шаардагдах 

зардал) 
Төсөв байхгүй. 

Үүнд: 
 

Төсөв /он/ Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1          

Багц 2          
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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. 

5-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

6-р зорилтын хүрээнд: 

МСҮТөвтэй хамтран Малчны ангийг нээж үйл ажиллагааг 
явуулж байна. Энэ хавар эхний ээлжийн төгсөгчдийг төгсгөж 
дараагын ээлжийн элсэлтээ авахаар бэлтгэл ажилаа 
хангаад байна. 

7-р зорилтын хүрээнд: 

Тогтвортой мал аж ахуй 2018 улсын зөвлөгөөнд аймгаас 30 
малчны төлөөлөл оролцож Луус сумын малчин Д.Гансүх 
ХХАА-н тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнагдсан. Мөн 
Улс, аймгийн аварга малчид болж амжилтаа үнэлүүлж 
байна.  

8-р зорилтын хүрээнд: 
Луус, Адаацаг, Өлзий сумд Малчдын зөвөлгөөн зохион 
байгуулаад байна.  

9-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

10-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

7 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжсэнээр шинээр мал аж ахуйн 
салбарт ажиллах, ажиллаж буй малчдыг дэмжих, сургалт 
зөвлөгөөнд хамрагдах ая тухтай нөхцөл байдал үүсч мал 
маллах сонирхолтой малчдын тоо нэмэгдэх юм.  
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Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
талуудын хамтын 
ажиллагаанд өгөх 
хөндлөнгийн үнэлгээ. 

Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, 
гүйцэтгэгч талууд хэрхэнх амтарч ажилласан талаар энд 
бичнэ. 
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Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 
 
 
 
 

 
Биелэлт 
дундаж 

 

Зорилтын 
тоо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 %  10 40 - 40 40 - 70 40 40 - - 
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Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ (ЗГХЭГазрын 
үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

% 
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