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№ Хөтөлбөрийн агуулга Гүйцэтгэл 

1 

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

Тэмээ өсгөхөд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр 
Аймгийн засаг даргын 2013.09.23 өдөр А/476 
Тэмээн сүргийн эрүүл мэнд, үржлийн ажил үйлчилгээг 
боловсронгуй болгож ашиг шимийн гарц, чанарыг 
сайжруулах, тэмээний ноос, сүүгээр бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж зах зээлд борлуулах, тэмээтэй холбоотой зан 
үйлийг гадаад, дотоодод сурталчлах талаар санал, 
снаачлагатай ажиллан байгаль цаг агаарын таагүй нөхцөл, 
гамшгийн аюулд хамгийн бага өртдөг, говь нутагт идээшиж 
дассан тэмээн сүргийг тогтвортой өсөлтийг ханган 
ажилласан сум баг, малчдын хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, 
урамшуулах, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бий 
болгоход 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: Сумдын ЗД, ЦСҮАА, 
МЭҮН. 

4 
Төсөл хөтөлбөрийн 
зорилтууд: 

Зорилт 1. Ингэ бүрийг гаднаа төллүүлж төл бүрэн хүлээж 
авах, ингэ бүрийг саалинд бүрэн ашиглах. 
Зорилт 2. Тэмээний ноосоо үндэсний боловсруулах 
үйлдвэрт тушаах. 
Зорилт 3. Залуу тэмээчдийг  ахмад тэмээчдийн тэмээ 
маллах уламжлалт аргад сургах. 
Зорилт 4. Олдохын хүрэн бор тэмээнд батлагдсан арга 
зүйн дагуу судалгааны ажлыг орон нутагт зохион байгуулах. 
Зорилт 5. Аймгийн тэмээний баяр 2018 арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 
Зорилт 6. Тэмээн сүргийг халдварт болон паразиттах 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх. Халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцин хамруулах. 
Зорилт 7. Олдохын хүрэн бор тэмээг омог болгох арга зүйг 
боловсруулж батлуулсан байна. 
Зорилт 8. Олдохийн хүрэн бор тэмээнд хаврын ангилалт 
явуулах. 
Зорилт 9. Тэмээний ноосоо үндэсний боловсруулах 
үйлдвэрт тушаасан малчдад мөнгөн урамшуулал олгох, 
нэмүү өртөг шингээж зах зээлд борлуулах аргад сургах. 

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: 
5400 ингэ төллөж, төл бойжилт 99.6 хувь буюу 5381 ботго 
бойжиж байна.  

2-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

3-р зорилтын хүрээнд: 

МААЭШХүрээлэнгийн эрдэмдэт, тэмээ судлаач доктор 
Б.Бичээ нараар Хулд сумын малчдад тэмээ маллах арга 
ухаан, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, үржил селекцийн ажлыг 
чиглэлтэй явуулах талаар сургалт зөвлөгөөг өгүүлсэн. Мөн 
11 сарын дундуур аймгийн тэмээний баяр арга хэмжээг 
зохион байгуулж тэмээчдийн арга туршлага, цаашид 
анхаарах асуудлын талаар бага хурал зохион байгуулахаар 
төлөвлөөд ажиллаж байна.  

4-р зорилтын хүрээнд: 

Хулд сумын “Олдохын хүрэн бор” тэмээнд явуулах 
судалгааны ажлын арга зүйг МААЭШХүрээлэнгийн 2018 
оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн их эрдмийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж батлуулаад хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Судалгааны арга зүйн дагуу Олдохын 
хүрэн бор тэмээнд явуулах судалгаа болоод шаардагдах 
дээж материалыг авч МААЭШХүрээлэнд хүлээлгэн өгсөн. 
Судалгааны ажлыг МААЭШХүрээлэнгийн эрдэмтэд болон 
ахмад мал зүйч доктор Б.Бичээ нартай хамтран зохион 
байгуулж үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн.  

5-р зорилтын хүрээнд: 
3 сард зохион байгуулах байсан боловч малын гоц 
халдварт өвчний улмаас хойшлуулж 11 сард зохион 
байгуулахаар болсон. /Хугацаа болоогүй/ 

6-р зорилтын хүрээнд: 
Аймгийн хэмжээнд нийт 8 суманд 12000 тэмээг шүлхий 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 
хамруулсан. 

7-р зорилтын хүрээнд: 

“Олдохын хүрэн бор” тэмээнд явуулах судалгааны ажлын 
арга зүйг МААЭШХүрээлэнгийн их эрдмийн зөвлөлийн 2018 
оны 03 сарын 02-ний өдрийн их эрдмийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж батлуулсан.  

8-р зорилтын хүрээнд: 

Хулд сумын 2000 тэмээнд МААЭШХүрээлэнгийн эрдэмтийн 
баг, ахмад Мал зүйч доктор Б.Бичээ нартай хамтарсан 
мэргэжилтний баг үзлэг ангилалтыг өгч үнэлэлт дүгнэлт 
өгсөн. Үзлэг ангилалтаар бусад үүлдэр омгийн малаас 
ялгагдах шинж төрхтэй болох нь гене болоод фенотип 
шинжээрээ батлагдсан.  

9-р зорилтын хүрээнд: Хугацаа болоогүй 

7 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр нутгийн эрс тэс уур 
амьсгалд дасан зохицсон ашиг шим өндөртнй мал сүргийг 
хайрлан хамгаалах болон өсгөн үржүүлэх, судалгааны 
шинжилгээний ажлыг явуулах, орон нутгийн сайжруулагч 
болоод өөр аймгуудад сайжруулагчаар ашиглах,  цаашлаад 
нутгийн брэнд малтай болох боломж бүрдэж байгаа юм.  

8 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 
талуудын хамтын 
ажиллагаанд өгөх 
хөндлөнгийн үнэлгээ. 

Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, 
гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд 
бичнэ. 



9 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 
 
 
 
 

 
Биелэлт 
дундаж 

 

Зорилтын 
тоо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

88.3 %  9 90 - 40 100 - 100 100 100 -  

10 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ (ЗГХЭГазрын 
үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

% 

              

 

Хөтөлбөрийн биелэлт гаргасан: Мэргэжилтэн:................................Ж.Батбилэг 

Хянасан: Ахлах мэргэжилтэн:...............................О.Ганцэцэг 


