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д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Суурь түвшин 
2018 онд хүрэх 

үр дүн 
Хүрсэн үр дүн Хувь 

1 Малын генетик нөөцийн 
тухай хууль, Мал, амьтны 
эрүүл мэндийн тухай хууль 
хэрэгжиж эхлэхтэй 
холбогдуулан сум, аймгийн 
салбарын нэгжийн бүтэц, 
орон тооны өөрчлөлтийг 
ХХААХҮ-ийн сайдтай 
зөвшилцөн, мэргэжил арга 
зүйн зөвлөмжийн дагуу 
оновчтой хийх 

Сумын Засаг даргын тамгын 
газрын Мал эмнэлэг, 
үржлийн тасаг, аймгийн 
ХХААГ-ын одоогийн бүтэц 
орон тоо 

Хуулиудыг дагаж 
гарах Засгийн 
газрын шийдвэр 
хэрэгжсэн байна. 

Шинээр гарсан малын генетик нөөцийн тухай хууль, 
Малын эрүүл мэндийн тухай хуулийг нийт 300 орчим 
малчид иргэдэд хүргэсэн. 6 сарын 1-ээс эхлэн 
батлагдсан бүтэц орон тооны дагуу аймагт Мал 
эмнэлгийн газар, сумдад Хөдөө аж ахуйн тасаг, Мал 
эмнэлэгийн тасгийг ажиллуулна. 
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2 Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
бүрэн хангуулах, аймаг, 
сумын өвс, тэжээлийн 
аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх 
ажлыг орон нутагтаа зохион 
байгуулах 

“Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангах, шалгах, 
дүгнэх заавар” ын дагуу 10 
сарын 25-нд бэлтгэл хүлээн 
авахад 84,8 хувьтай 
хангасан дүн гарсан бөгөөд 
үүнээс ЗГ-ын 186 дугаар 
тогтоолоор өгсөн аймаг, 
сумын өвс, тэжээлийн 
аюулгүй нөөцийн бүрдүүлэлт  
80.3 хувьтай хагасан байсан. 
Төсвийн тодотголоор 
олгосон 169,3 сая төгрөгөөр 
өвс, тэжээлийн худалдан авч 
98,0 хув болгосон байна. 

Мал аж ахуйн 
салбарын 
өвөложилтийн 
бэлтгэлийг бүрэн 
хагуулах арга 
хэмжээг авч 
ажилласан байна. 

Хугацаа болоогүй. - 



3 Бэлчээрийн усан 
хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор инженерийн 
хийцтэй худаг шинээр 
барих 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар инженерийн 
хийцтэй 2 худаг шинээр 
барьж ашиглалтанд 
оруулсан. 

Инженерийн 
хийцтэй худгийн 
тоо 7-гоос 
доошгүй 
нэмэгдсэн байна. 

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 6 гүн 
өрмийн худгийг нэр бүхий 6 суманд, худгийн 
өрөмдлөгийн машиныг гэрээгээр эзэмшигч 
Элбэгсанчир ХХК нь 10 суманд 11 гүн өрмийн худгийг 
гаргах гэрээг байгуулаад ажил эхэлж байна. 2018 онд 
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 17 худаг 
гаргана. Сумдууд энгийн уурхайн худгуудыг ОНХСийн 
хөрөнгөөр сэргээн засварлана. 
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4 Бэлчээрийн ургамлыг 
цайвар үлийч оготны 
хөнөөлөөс хамгаалах 
ажлыг зохион байгуулах 

40,0 мянган га бэлчээрийн 
талбайн ургамлыг цайвар 
үлийч оготны хөнөөлөөс 
хамгаалах ажлыг аймгийн 
дунджаар 86,8 хувийн үр 
дүнтэй гүйцэтгэсэн 

40,0 мянган га 
бэлчээрийн 
талбайн ургамлыг 
цайвар үлийч 
оготны хөнөөлөөс 
хамгаалж 
бэлчээрийн даац 
багтаамжийг 
нэмэгдүүлэхэд 
хувь нэмрээ 
оруулсан байна 

Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн  яам, 
Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнтэй 2018 онд “Бэлчээрийн ургамалд хөнөөл 
учруулж буй мэрэгч амьтан, царцааны тархалт, 
хөнөөлийн тодотгох судалгаа хийлгэх тухай” хамтран 
ажиллах гэрээний дагуу бэлчээрийн хөнөөлт 
мэрэгчдийн тархалт, олшролыг тодотгох судалдгааны 
ажлыг хүрээлэнгийн судлаачид тус аймгийн 7 суманд 
хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны дүнгээр бэлчээрийн 
хөнөөлт мэрэгч болох цайвар үлийчийн голомт бүх 
сумдад тархсан нягтрал хэт олшролын шатандаа 
орсон  энэ үед бэлчээрийн ургамлын 40-өөс дээш 
хувийг хөнөөдөг байна. Иймээс механик биологийн 
аргыг микробиологийн аргатай хослон хэрэглэх 
шаардлагатай байна гэж үзсэн. 2018 онд сумдаас 
ирүүлсэн судалгаагаар нийт нутаг дэвсгэрийн 17.8 
хувь буюу 12 сумын 1503402 га бэлчээрийн талбайд  
үлийн цагаан оготно тархалттай байна гэсэн судалгаа 
гарсан. 
ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал 
гарч Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 50,0 мян/ га 
бэлчээрийн талбайд энгийн механик аргаар тэмцэх 
шийдвэр гаргасны дагуу аймгийн Засаг даргын 
захирамж гарч үлийн цагаан оготны голомт бүхий 8 
сумын 72,5 мян/га талбайд тэмцэх ажлыг энгийн 
механик болон микробиологийн аргаар тэмцэж эхлээд 
байна.  Энэ ажлын хүрээнд аймгийн ОНХСанд 
тусгасан 36,3 сая төгрөгөөр 10 тн бактержуулсан 
бэлдмэлийг “ШИМ” ХХК –тай гэрээ байгуулан аймгийн 
ХХААГ-т хүлээн авч  оготны голомт бүхий Өвөрхангай, 
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Төв аймгийн хил залгаа 7 сумын ХАА мэргэжилтэн, 
байгал орчны байцаагч,  багийн засаг дарга, малчин 
нийт 47 хүнд энгийн механик аргаар хэрхэн тэмцэх 
болон микробиологийн бэлдмэлийг хэрэглэх, 
хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг мөрдөх 
талаарх чиглэл мэдээллийг өгсөн. Мөн сумдад хяналт 
тавьж үйл ажиллагааг орон даяар сурталчлан 
танилцуулсан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
50,0 мян/га бэлчээрийн талбайд энгийн механик 
аргаар тэмцэх ажлын хүрээнд цөмлөгч-15ш, утагч-40ш 
багажийг захиалан авчирч сумдад олгосон. 
 

5 Засгийн газрын 2017 оны 
284 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 
тухайн аймагтаа малын гоц 
халдварт өвчнөөс эрүүл 
тусгаарлагдсан бүс 
байгуулах бэлчээр, 
тэжээлийн газрыг 
шийдвэрлэх, холбогдох 
байгууллагуудтай хамтарч 
ажиллах. 

2017 оны 09 дүгээр сарын 
27-ны өдрийн 284 дүгээр 
тогтоол гарсан. Тогтоол 
аймагт хүргэгдсэн. 
Судалгааны ажил эхэлсэн 
байгаа. 

Тухайн аймагт 
экспортын 
зориулалттай мал 
мах бэлтгэх хорио 
цээрийн 
тусгаарлагдсан 
бүс 1-2-ыг бий 
болгосон байна. 

Малын гоц халдварт өвчингүй, эрүүл урьдчилан 
сэргийлэх вакцин таригдаагүй Эрдэнэдалай, Сайхан-
Овоо, Дэлгэрхангай Хулд, Луус /5/ сумын бог малыг  
амьдаар гаргах, бүх төрлийн малыг бэлтгэж мах 
экспортлох талаар судалгаа хийж байна. Хорио 
цээрийн тусгаарлах бүс байгуулах талаар аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, хөрөнгө оруулагчаас санал ирээгүй, 
санаачилга гаргаагүй. Нэгдсэн тусгаарлах бүсээр 
дамжуулан малыг амьдаар Хятад улсад гаргах талаар 
хувийн хэвшлийн нэг аж ахуйн нэгж санал гарган 
ажиллаж байна. 

- 

6 Бог малын хээлтүүлэгчийг 
мэргэжлийн ажил 
үйлчилгээний нэгжид ялгаг 
төвлөрүүлэх 2-оос доошгүй 
суманд зохион байгуулах 
туршиж хэрэгжүүлэх 

Орон нутагт хувийн аж ахуйн 
энжугүүдийн хийсэн 
төлөвлөгөө төсөл байгаа 

2-оос доошгүй 
суманд үржлинй 
ажил 
үйлчилгээний нэгж 
бий болж 
хээлтүүлэгчээ 
ялган 
төвлөрүүлсэн 
байна. 

Бог малын хээлтүүлэгчийг Говь-Угтаал, Хулд сумдын 
МҮҮНэгжүүд ялган суурилаад байна. Гэсэн хэдий ч бог 
малын хээлтүүлэгчийг хээлтүүлгийн бус үед эх сүргээс 
нь ялгах ажил орон нутагт 50 орчим хувьтай явагдаж 

байна. 
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7 Засгийн газрын 2017 оны 

223 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Жимс 

жимсгэнэ” хөтөлбөрийн 

хүрээнд “Жимс 

2017 оны байдлаар улсын 

хэмжээгээр 6300 га 

талбайд жимс жимсгэнэ 

тариалж байгаа ба 2700 

орчим тонн ургац хураан 

Жимс жимсгэнэ 

тариалах, ард 

иргэдэд зааж 

сургахад орон 

нутгийн 

Хугацаа болоогүй - 



жимсгэнэ” дэд хөтөлбөр 

боловсруулж батлуулан 

хэрэгжүүлэх  

авч байна. хөрөнгөөр 

дэмжлэг үзүүлж 

жимс жимсгэний 

тариалалтыг 10-

аас доошгүй 

хувиар 

нэмэгдүүлэх. 

8 “Мах, сүүний анхдугаар 

аян”-ыг нутаг дэвсгэртээ 

зохион байгуулах  

“Мах, сүүний анхдугаар 

аян”-ыг зохион байгуулах 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө батлагдсан.  

2018 онд 

хийгдэх ажлууд 

бүрэн хийгдсэн 

байна.  

2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
ХОХБТХэлтэсийн даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 
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9 “Мах, сүүний анхдугаар 

аян”-ыг зохион 

байгуулах арга 

хэмжээний 4-р зорилт 

33-р заалтыг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор 

Орон нутгийн нөөцийг 

ашиглах, сүүг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах  

“Монгол хуурай сүү” 

төслийг хамтран 

хэрэгжүүлэх  

2017 онд Хөвсгөл аймгийн 

Их-Уул суманд хуурай 

сүүний үйлдвэр 

байгуулагдсан. 

Өлзийт суманд 

хуурай сүүний 

жижиг оврын 

үйлдвэр 

байгуулагдсан 

байна. 
Хугацаа болоогүй - 

10 Жижиг, дунд үйлдвэрийг 

дэмжих  хөнгөлөлттэй 

зээлийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

2014 оноос хойш 

санхүүжилт хийгдээгүй 

Хүн амын 

тооноос 

хамааруулан эх 

үүсвэр 

хуваарилж 

Хугацаа болоогүй - 



хөнгөлөлттэй 

зээлийг 

санхүүжүүлсэн 

байна. 

11 Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа 
ажил үйлчилгээ худалдан 
авахдаа дотоодын 
үйлдвэрээс чанар, 
стандартын шаардлага 
хангасан Засгийн газрын 
2015 оны 336 дугаар 
тогтоолоор баталсан 
жагсаалтад багтсан бараа, 
ажил үйлчилгээг худалдан 
авах. 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр дотоодын 
үйлдвэрээс худалдан авах 
чанар стандартын 
шаардлага хангасан бараа 
худалдан авалт муу, 
худалдаж авсан бараа ажил 
үйлчилгээний талаархи 
мэдээг хугацаанд нь 
ирүүлэхгүй байна. 

Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр 
дотоодын 
үйлдвэрээс чанар 
стандартын 
шаардлага 
хангасан бараа 
худалдан авалтыг 
нэмэгдүүлсэн 
байх. Худалдаж 
авсан бараа ажил 
үйлчилгээний 
талаархи мэдээг 
хугацаанд нь 
ирүүлсэн байх. 

Жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн бодлогын зээл 
төслүүдийг хүлээн авахаар болсон. Жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд аймгаас Ноѐн шанхай, 
Мандалговь хүнс, Зайрмагтын булаг, Дэрэн-Уул, 
ТЭББЭ, Монгол Drain milk ХХК-ын төслүүдийг тус тус 
ЖДҮСанд хүргүүлсэн. Жижиг дунд үйлдвэрийн 
бодлогын зээлд хамрагдахаар төсөлөө хүргүүлсэн 
бизнес эрхлэгч нарын төсөл дэмжигдээгүйн улмаас 
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, сангийн 
захирал Н.Төгсбилгүүнтэй уулзаж орон нутгийн төслөө 
7 сард зээлийн эргэлтийн сангийн хурлаар дахин 
оруулах боломжтой хариуг авсан. 
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12 Дундаж    50% 
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