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ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

2018.05.28 

№ 
Хөтөлбөр/төслийн 

агуулга 
Гүйцэтгэл 

1. 

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, 
огноо, шийдвэрийн 
дугаар (Жич: уялдаа 
холбоо бүхий дэд/төсөл, 
хөтөлбөр байвал нэгтгэн 
тайлагнана). 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: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, ажлын байр, гадаад, 

дотоод худалдааны эргэлт, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү 

хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр Улсын төсөв 

3. 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага/ хэрэгжих 
нийт хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:   ХХААХҮЯамнаас 2018-2022 он 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:    ХХААГазар 

4. 
Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилтууд 

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

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

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

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

Зорилт 5: Зорилтот зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийг 
боловсронгуй болгож, маркетингийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн дотоод, гадаад 
худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх. 

5. Зардал 

Төсөв (нийт 
шаардагдах 
зардал) 

Төсөв тодорхойгүй. 

Үүнд: Төсөв (он) Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1 
         

Багц 2 (г.м) 
         

6. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
зорилт: 

Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ. 

1-р зорилтын хүрээнд: 
 
Хүрэх үр дүн 1: 

1-р Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл. 
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн бодлогын зээлд хамруулахаар 
Мандалговь хүнс ХХК, Зайрмагтайн булаг ХХК, ТЭББЭ ХХК, Дэрэн-Уул ХХК, Ноён 
Шанхай ХХК, Монгол Drian Milk ХХК-ийн төслүүдийг хүргүүлсэн. 04 сард болсон 



ЖДҮХСангийн хорооны хуралаар дэмжигдээгүй. Гэсэн хэдий ч 7 сард зээлийн 
эргэн төлөлтөөс олгох төсөлд хамруулахаар болсон. СХСангаас Эрдэнэдалай, 
Хулд сум 16 бизнес эрхлэгчдэд 134,5 сая төгрөгний хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон. 
Үүний үр дүнд бүтээгдэхүүний нэр төрөл 4-5 төрлөөр нэмэгдсэн байна. Нийт 19 
ажлын байр бий болсон. Үүнээс хадгалагдсан ажлын байр-3, шинэ 16 ажлын байр 
нэмэгдсэн. 

2-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1: 

Санамж: Хүрэх гол үр 
дүнг бичнэ. 

2-р Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл. 

Их Онь ХХК нь 2017 оноос эхлэн хонь, тэмээний ноосыг угаах самнах үйлдвэрийг 

ашиглалтанд оруулж орон нутагтаа тогтвортой ажлын байртай болж малын 

гаралтай түүхий эдийг нэмүү өртөг шингээн үндэсний үйлдвэрүүдээ дэмжих 

чиглэлээр ажиллан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилдээ 3600 тн хонь, 

тэмээний ноос угаах хүчин чадалтай. 2017 онд 120 тн ноосыг угаан 47,5  сая 

төгрөгний борлуулалтын орлоготой ажилласан. Одоогоор 3 тогтмол ажлын 

байртай. Улиралын чанартай 60-70 ажлын байр бий болдог. Үйлдвэр жигдрээд 

ирэхэд 10-15 ажлын байр бий болно. 

 

3-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1: 

3-р Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл. 

Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт Аймгийн төв болох Сайнцагаан суманд 6, 
Эрдэнэдалай суманд 2 бусад сумдад 1, 1 үйлдвэр байгуулахаар мөрийн 
хөтөлбөртөө тусгаж ажиллаж байна. 

2017 онд Сайнцагаан суманд Галтай Зэт ХХК-Барилгын хуурай хольцын үйлдвэр, 
Их Онь ХХК-ноос угаах үйлдвэр, Говийн баялаг эсгийний үйлдвэр тус тус 
ашиглалтанд орсон. 

 

4-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1: 

4-р Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл. 
- 

 

5-р зорилтын хүрээнд: 

Хүрэх үр дүн 1: 

5-р Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл. 
- 

7. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарах асуудлууд) 

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ. 

8. 

Төсөл, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэгч талуудын 
хамтын ажиллагаанд 
өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ 

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

9. 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 
(өөрийн 
үнэлгээ) 

Биелэлт 
дундаж 

Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 Зорилт 4 Зорилт 5 

70% 5 70% 70 % 70 % - - 

10. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн нэгдсэн 
үнэлгээ 
(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

... % 

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт гаргасан: Мэргэжилтэн:...................................Ж.Мөнхбаяр 



 


