
“МОНГОЛ МАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨБӨРИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ 
Хөтөлбөр/төслийн 

агуулга 
Гүйцэтгэл 

1. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 

нэр, огноо, 

шийдвэрийн дугаар 

(Жич: уялдаа холбоо 

бүхий дэд/төсөл, 

хөтөлбөр байвал 

нэгтгэн тайлагнана). 

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 

УИХ-ын 2010 оны 5-р сарын 20-ны өдрийн 23-р тогтоол  

Мал аж ахуйг уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн 

чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, зах зээлийн нөхцөлд 

өрсөлдөх чадвартай, эдийн замгийг үр ашигтай салбар байх 

нөхцлийг бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр, 

боловсруулах үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангаж, 

экспортыг нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.  

2. 
Санхүүжилтийн эх 

үүсвэр 

Улсын болон орон нутгийн төсөв, иргэн аж ахуйн нэгжийн 

хөрөнгө оруулалт. 

3. 

Хэрэгжүүлэгч 

байгууллага/ 

хэрэгжих нийт 

хугацаа 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  ХХААГазар, Сумдын 

ЗДТГ     

Хэрэгжих нийт хугацаа: 2010-2021 онд 2 үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлнэ. 

4. 
Хөтөлбөрийн 

зорилтууд 

Зорилт 1: МАА-н салбарын тогтвортой хөгжлийг хангаж, 

эдийн засгийн эргэлтэд эрчимтэй оруулах тогтолцоог бий 

болгох эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлнэ. 

Зорилт 2: МАА эрхлэх уламжлалт арга ажиллагааг 

боловсронгуй болгон, бэлчээрийн болон эрчимжсэн МАА-г 

зохистой хослон хөгжүүлж, малын үржлийн ажил үйлчилгээг 

сайжруулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн үр 

ашгийг дээшлүүлнэ. 

Зорилт 3: Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг 

хандлага, эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан 

Монгол улсад бэлчээрийн МАА-г зонхилон, эрчимжсэн 

МАА-г тодорхой бүс нутагт хязгаарлагдмал хүрээнд эрхлэн, 

бэлчээрийг зохистой ашиглах, эзэмшүүлэх, сайжруулах, 

хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх, тэжээл 

үйлдвэрлэл, хангамжийг сайжруулах замаар мал аж ахуйн 

эрсдлийг бууруулна. 

Зорилт 4: Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

бэлтгэлийн системийг боловсронгуй болгож түүний чанараас 

хамаарсан эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгон зорилтот зах 

зээлийг хөгжүүлнэ.    

5. Зардал 

Төсөв 

(нийт 

шаардагда

х зардал) 

2019 оны төлөвлөгөө хэрэгжүүлtхэд нийт 464,2 сая төгрөг 

шаардлагтай. Орон нутгийн төсөв 5 сая 



Үүнд: Төсөв (он) Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1                   

Багц 2 

(г.м) 
                  

6. 

  

Төсөл, хөтөлбөрийн 

зорилт: 
Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ. 

1-р зорилтын 

хүрээнд: 

Малын генетик нөөцийн тухай хууль, Мал амьтны эрүүл 

мэндийг хамгаалах тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан  15 сумыг бүсчлэн 3 хэсэгт хуваан хууль 

сурталчлах ажлыг үе шаттайгаар 2 удаа давхардсан тоогоор  

3530 гаруй хүнд зохион байгуулсан.  

 Тэмээ өсгөх дэд хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 7 заалт бүхий төлөвлөгөөг батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган  ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт 98 хувьтай хангагдсан.  

 

 

 Одоогийн байдлаар 7 сум мэргэжлийн мал зүйч 

мэргэжилтэнтэй байна. 3 суманд шинээр мал зүйч 

мэргэжилтэнтэй болсон. Төрийн албаны тухай хууль 

өөрчлөгдөн дагаж мөрдөх журмууд шинэчлэгдсэнтэй 

холбоотой тавигдах шаарлагыг өндөрсөж шинээр 

төгссөн мэргэжилтэнг ажилд оруулахад төвөгтэй 

болоод байна. 

 Залуу малчдыг бэлтгэх хүрээнд МСҮТөвтэй хамтран  

малчны ангийн II-р ээлжинд 36 малчинг төгсгөж 

дараагийн ээлжийн 80 малчинг авч түр сургалтанд 

хамруулсан. Мөн малын асаргаа сувилгааны ангийг 

шинээр нээж 20 залуу малчныг сургаж байна. 



 Нийт 1000 залуу малчныг нийгмийн даатгалд, 2545 

малчин эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж сумдууд 

малчдын дунд нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж 

малчдаа эмчийн үзлэгт хамруулсан байна.  

2-р зорилтын 

хүрээнд: 

Орон нутгийн эрс тэс уур амьcгалд дасан зохицсон орон 

нутгийн нуугдмал ашиг шим өндөртэй мал сүрэг болох малд 

хянан магадлагаа хийх ажлын хэсгийг ХХААХҮЯамны сайдын 

2019 оны 04 сарын 15-ны өдрийн А/108 дугаар тушаалаар 

Өндөршил адуунд хянан магадлагаа хийх ажлын хэсгийг, 

ХХААХҮЯамны сайдын 04 дүгээр сарын 04 өдрийн А/93 

дугаар тушаалаар хонины хянан магадлагааны ажлын хэсгийг 

тус тус байгуулж хавар намрын хянан магадлагааг хийсэн ба  

Өндөршил сумын “Өндөршил” Адууг 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 20-ний өдрийн, Сайнцагаан сумын “Сайнцагаан” 

Хонийг 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ний өдрийн 

ХХААХҮЯамны сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 

“Омог” болгон баталгаажуулсан. Ингэснээр аймгийн түүхэнд 

анх удаагаа баталгаажсан омгийн малтай болж орон нутгийн 

малын чанар сайжруулах, малын генетик нөөцийн тухай 

хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажил сайжирч байна.  

 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 сарын 08 өдрийн А-198 

тоот захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг Өндөршил сумын 

3000 адуу, Олдохын хүрэн бор 3000 тэмээ, Сайнцагаан сумын  

20000 хонинд хаврын хувьсын ангилалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Сайнцагаан, Хулд, Эрдэнэдалай сумдын цөм сүрэг бүхий 29 

айл өрхүүдээс өсвөр хээлтүүлэгч 105  шилж сонгон 

бойжуулсан.  



 

Аймгийн хэмжээнд ялгавал зохих хуцны 75 хувь буюу 8674 

хээлтүүлэгч, ухнаны 73 хувь буюу 6749 хээлтүүлэгчийг тус тус 

ялган суурилсан. Аймгийн хэмжээнд “Хулд таван эрдэнэ” 

ХХК, “Адаацаг ажнай” ХХК 2 аж ахуй нэгжид бог малын 

хээлтүүлэгчийг ялган суурилаад байна. Сайнцагаан суманд мал 

үржлийн үйл ажиллагаа явуулах ”Уудам жаргалант” ХХК  

хувийн хэвшлийн нэгжид  50 хурган хуцыг орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн ба СХСангаас 10 

сая төгрөгний санхүүгийн  дэмжлэг үзүүлсэн. 

 

Аймгийн хэмжээнд  хуц 8674, ухна 6749,  бух-450 атестачлалд 

хамруулж  нийт сүргийн 90 хувь нь стандартын шаардлага 

хангаж буйг тогтоосон. Энэ ажлын хүрээнд 2217 ухна, 2645 

хуц, 181 бух ээмэглэж бүртгэлжүүлсэн.  

3-р зорилтын 

хүрээнд: 

Аймгийн бэлчээрийн Менежментийн хөтөлбөрийг аймгийн 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны А/85 тоот тогтоолоор батлан 

хэрэгжүүлж байна. Аймгийн бэлчээрийн менежментийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөний 3-р 

улирлын хэрэгжилт 85 хувьтай хэрэгжсэн. 

 Аймгийн бэлчээр ашиглах журмын төслийг холбогдох 

байгууллагууд боловсруулан Тогтвортой мал аж ахуй 

аймгийн малчдын зөвлөгөөнөөр анхны хэлэлцүүлгийг 

зохион байгуулж 15 сумданд төслийг хүргэж малчдад 

танилцуулан санал авч хэлэлцүүлгээс гарсан санал, 

малчдаас ирүүлсэн саналыг журмын төсөлд тусган 

аймгийн ЗДТГазрын Хууль зүйн хэлтсээр хянуулж 

батлуулахад бэлэн болсон. Аймгийн бэлчээрийн 

менежментийн ажлын хэсэг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, 

Ногоон алт малын эрүүл мэнд төсөл, Элгэмсэг Дундговь 



төрийн бус байгууллага хамтран аймгийн Бэлчээр 

ашиглах журмын төслийг боловсруулан” Тогтвортой 

мал аж ахуй” аймгийн малчдын зөвлөгөөнөөр анхны 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Нийт 400 малчнаар 

хэлэлцүүлсэн.  Журмын төслийг 15 суманд хүргэж 

холбогдох мэргэжилтнүүд БИНХурлаар хэлэлцүүлэн 

давхардсан тоогоор 1170 малчдад танилцуулан санал 

авч хэлэлцүүлсэн. Журмын нэгдсэн хэлэлцүүлгийг 

аймгийн төвд зохион байгуулж хэлэлцүүлэгт холбогдох 

төрийн болон төсөл хөтөлбөрийн байгууллагууд, 15 

сумын төлөөлөл нийт 72 хүн оролцсон. Хууль зүйн 

хэлтсээр хянуулан аймгийн ИТХурлаар батлуулахад 

бэлэн болгосон. 

 Сум бүрт Засаг даргын захирамжаар томилогдсон 

бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсэг байгуулагдан 

ажиллаж байна. Фотомониторингийн мэдээллийг 

малчид, орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтнүүдэд 

танилцуулж, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн 

байдал, үр дүн: НАМЭМ төслөөс сумдын газрын 

даамлуудад”Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг 

фотомониторингийн аргаар үнэлэх” сургалтанд 

хамруулсан. Фотомониторингийн аргаар бэлчээрийн  

төлөв байдлыг үнэлэх ажлыг сумдад зохион байгуулж, 

малчид иргэдэд мэдээлэх ажлыг  бүх сумдын ЗДТГ, 

газрын даамлуудтай хамтран зохион байгуулсан.15 сум 

нийт 97 цэгт фотомониторинг хийсэн. Төсөлд 

хамрагдсан сумдаас Адаацаг 10 цэгт, Дэлгэрхангай-8 

цэгт, Сайнцагаан-5, Сайхан-Овоо-15, Хулд-8, 

Эрдэнэдалай-18 цэгт нийт 46 цэгт бэлчээрт 

фотомониторингийн аргаар үнэлгээг хийсэн. Аймгийн 

УЦУОШГ-ээс 14 сумын 66 цэгт ургацын дээж авч 

бэлчээрийн даац тодорхойлох ажлыг хийсэн. 

Өнөөдрийн байдлаар УЦУОШГ-аас 10 хоног бүр  бэлчээрт 

үнэлгээ дүгнэлт хийж өвөлжилт хаваржилтын нөхцөл байдлыг 

урьдчилан төлөвлөхөд ихээхэн ая холбогдолтой. 2019-2020 

оны өвөл хаврын бэлчээрийн даац:  



 

        Дундговь аймаг нь нийт 7114.5 мян/га бэлчээрийн 

талбайтай бөгөөд аймгийн хэмжээнд нийт 9 сум сумын ИТХ-

ын шийдвэрээр 674,2 мян/га нутаг дэвсгэрийг отрын бүс 

нутгаар тогтоосон байна. Аймгийн ИТХ-ын 2002 оны 118 р 

тогтоолоор 200,0 га бэлчээрийг адууны отрын бүс нутаг, 

Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 11 р тогтоолоор аймаг дундын 

отрын нөөц нутгаар Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо,Эрдэнэдалай  

сумын зааг Дундын нуруу орчмын  нутаг 5651,1 мян/га 

бэлчээрийг сум дундын отрын нөөц нутгаар шинэчлэн 

тогтоосон. Нийт 879,8 мян га бэлчээрийн талбайг отрын бүс 

нутгаар тогтож 12 хувийг тусгай хамгаалалтанд авсан.  

 Хаврын бэлчээр хамгаалах арга хэмжээгээр бэлчээрийн 

хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой нийт 45 мян/га 

бэлчээрийн талбайд энгийн механик болон 

микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион 

байгуулсан. Тус аймагт зохион байгуулагдсан гамшгаас 

хамгаалах команд штабын улсын үзлэгийн үеэр 

мэргэжлийн анги албадын бие бүрэлдэхүүн нийт 303 

хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Дэрэн сумын Алаг-Өндөр 

багийн нутагт 25 мян/га бэлчээрийн талбайд энгийн 

механик аргаар, 10 сумын  20 мян/га талбайд 40 тн 

бактержуулсан бэлдмэл цацаж нийт 45,0 га талбайд 

улсын төсвөөс нийт 237,7 сая төгрөгийг зарцуулсан. 

 Намрын тэмцэх арга хэмжээнд 9 сумын 50,0 га бэлчээрт 

125,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр тэмцэх арга хэмжээг 

аймгийн хэмжээнд  хээрийн техникийн үр дүнг 85,3 

хувийн үр дүнтэйгээр зохион байгуулсан. 



 

 

БОАЖЯ, аймгий ЗДТГ, Орчныг бохирдуулах үндэсний хороо 

хамтран Дэрэн сумын ЭШТӨҮГ-ын тэжээлийн ургамлын 

талбайд “Хөрс хамгаалал” талбайн үзүүлэх сургууль, 

хэлэлцүүлгийг 05 сарын 25 өдөр зохион байгуулсан. Аймгийн 

хэмжээнд нийт 157 малчин өрх 254 га бэлчээрийг хашиж 

хамгаалсан. Хулд сумын малчин Т.Төмөрчулуун, С.Халзанхүү 

нар нийт 60 га бэлчээрт цөлжилттэй тэмцэх зорилгоор улиас, 

хайлаас, шар хуас, давжаа алим  зэрэг модыг тарьж хамгаалж 

байна. Аймгийн хэмжээнд“Уур амьсгалд ухаалаг хандлага бий 

болгох нь” төслийн санхүүүжилтээр Луус суманд 2 га 

бэлчээрийн талбайд, Хулд, Өндөршил, Цагаандэлгэр сумдад 

2,8 га талбайд нийт 4,8 га талбайд тариалж, 10,5 тн ургац хураан 

авч, өмнөх оноос  тариалсан талбай  4,5 га-р хураан авсан ургац 

7,3 тн-р нэмэгдсэн зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг зохион 

байгуулсан. 

 



2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангалтын дүнгээр 

аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт: Сумдын Засаг даргын аюулгүй 

нөөцөд: өвс- 600тн, тэжээл-267,3 тн, аймгийн аюулгүй нөөцөд 

230 тн өвс 45 тн тэжээлийн нөөцтэй буюу сумын хэмжээний 

аюулгүй нөөц бүрдүүлэлтийн дундаж өвс-100% тэжээлийн 

аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт-59,4 % иар өвс тэжээлийн дундаж 

79,7 хувиар аймгийн аюулгүй нөөц 143,1 хувьтай , нийт 

дүнгээр 88,7 хувиар бүрдүүлсэн.  

Аймгийн ИТХ-ын 47-р тогтоолын дагуу малчдын түвшинд 15 

сумын хэмжээнд нийт гар тэжээл-2639,9 тн, өвс-1478,4 тн, 

үйлдвэрийн тэжээл-468,1 тн, хужир шүү-2544 тн бэлтгэн 

нөөцөлсөн бөгөөд малчин өрхийн түвшинд тэжээл бэлтгэлийн 

хувь 23,3 хувьтай хангасан. 

2019 онд хийгдэж буй бэлчээр усжуулалт: 

Төсөл, хөтөлбөрийн шугамаар: 

• Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, Дэлгэрцогт сумдад  

ЗЗБЭУХөгжил төслийн шугамаар 5 гүн өрмийн худаг 90 сая 

төгрөгөөр, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 5 суманд 

гүн өрмийн 5 худгийг 125 сая төгрөгөөр,   

ОНХС-ийн хөрөнгөөр: 

 Өлзийт сум 1 гүн өрмийн худаг /19 сая төгрөг/, 6 сум 30 энгийн 

уурхайн худгийг 55,6 сая төгрөгний зардлаар худаг 

засварласан.  

Нийт 289,6 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бэлчээр усжуулах 

ажил хийгдсэн. 

• Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 сумын 41 цэгт усны 

геофизикийн хайгуулыг тендерт шалгарсан Эрдэнэдриллинг 

ХХК гүйцэтгэсэн.  

“Уур амьсгалд ухаалаг хандлага бий болгох нь” төслийн 

санхүүүжилтээр Луус сумын Суврага багийн 7 малчин  өрхийг 

бүлгийн зохион байгуулалтан оруулж 1 гүн өрмийн худаг 

шинээр гарган  нарны сэргээгдэх эрчим хүчийг суурилуулан 2 

га бэлчээрийн талбайд малын тэжээлийн ургамал тариалсан. 

Нийт 25000 га бэлчэээрийг усжуулж 35 өрхийн 33250  толгой 

мал усаар хангагдаж байна. 



Хулд сумын малчин Т.Төмөрчулуун цас борооны усыг тогтоож 

2 хөв байгуулсан. 

 

4-р зорилтын 

хүрээнд: 

Сум хөгжүүлэх сангаас Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдад 

нэхий элдэх чиглэлээр 4 иргэнд 54,0 сая төгрөгний зээлийг 

олгож, шинээр 9 ажлын байр бий болсон.  

Аймгийн статистакийн хэлтсээс Түүхий эдийн үнийн 

мэдээллийг сар бүр сумдаас  авч нэгтгэн  аймгийн хэмжээний 

үнэ ханшийн мэдээг  ард иргэдэд хүргэх ажлыг зохион 

байгуулдаг Сайнцагаан, Говь-угтаал, Адаацаг, Өндөршил 

суманд уламжлалт аргаар мал төхөөрөх цэг ажиллаж иргэд 

ААНэгжүүд үйлчлүүлж байна. Мөн Сайнцагаан сумын иргэн 

Б.Гантөмөр, Отгонцэцэг нар хамтарсан мал нядлах цэг 

байгуулах газрыг олгож дэмжлэг үзүүлснээр 50 сая төгрөгийн 

хувийн хөрөнгөөр нэг удаадаа 1000-н толгой мал хаших 

хашаа, 100 мал нэг дор нядлах хүчинтэй чадалтай мал 

нядалгааны цэгийг шинээр нээж, үйл ажиллагаа явуулж 

байна. “Тогтох Мандал” ХХК-ний хүнсний захад 

худалдаалагдаж байгаа малын гаралтай түүхий эд 

бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, ариун цэвэр эрүүл ахуйд хяналт 

тавьж ажиллаж малын эмч тогтмол ажиллаж байна. 

2019 онд 2178 өрх 5403 падаанаар 210378 арьс ширийг  18 

төлөөлөгч үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан 

баримтыг сумдаас хүлээн авч мал хамгаалах санд 02 сард 

хүлээлгэн өгсөн.  Засгийн Газрын 2015 оны 122 дугаар 

тогтоолын дагуу тэмээ, хонины ноосоо итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчөөр дамжуулан үндэсний боловсруулах үйлдвэрт 

тушаасан 724378 кг хонины ноос, 4727 кг тэмээний ноосны 

материалыг хүлээн авч ХХААХҮЯ-нд хүлээлгэн өгсөн. 

Энэ онд шинээр Засгийн газрын 343 дугаар тогтоол гарсанаар 

Хонь, Тэмээний ноосонд олгох мөнгөн урамшуулал нэмэгдэж 

гарсанаар үндэсний боловсруулах үйлдвэрт хонь тэмээний 

ноос бэлтгэн нийлүүлэх малчдын тоо нэмэгдэнэ.  

 

 

7. 

Дүгнэлт (ололт, 

дутагдал, анхаарах 

асуудлууд) 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр худаг гаргах 

санхүүжилтийг жил бүр тусгаж байх. 



Малын тэжээлийн ургамал тариалах малчид, иргэдийг хөрөнгө 

санхүүгээр дэмжих, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай 

байна. 

Малчдад мэдээлэл хүргэж чадавхижуулах нь хамгийн гол 

хүчин зүйл гэдэг нь практикаас харагдаж байна.Дундговь 

аймгийн хэмжээнд  хур бороо харьцангуй ховор, шороон 

шуурга их байдаг учраас хангайн амгуудтай адил нэг түвшинд 

бэлчээр зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсэх 

байдал харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч  анхан шатны арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Дэлгэрхангай сумын БАХэсгүүд 

сумдын Засаг даргатай хамтран ажиллах, бэлчээр ашиглах 

гэрээг байгуулж туршиж байна. 2019 оны зун намартаа газрын 

гарц жигд биш, алаг цоог ногоо ургасан учраас хэрэгжүүлэхэд 

хүндрэл үүсч байсан.  Хуваарьтайгаар бэлчээрээ ашиглах 

анхны туршилтыг 3 БАХ 76 малчин туршиж 

эхлүүлсэн.Хөтөлбөрийн 5-р тэргүүлэх чиглэл зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэхэд төр засгийн бодлого шийдвэр түлхүү хэрэгтэй 

байна. Энэ тэргүүлэх чиглэл, зорилтууд орон нутагт 

хэрэгжихгүй байна. 

8. 

Хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэгч 

талуудын хамтын 

ажиллагаанд өгөх 

хөндлөнгийн 

үнэлгээ 

Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  ХХААХҮЯ, Ногоон 

алт малын эрүүл мэнд төсөл, ЗЗБЭУТөсөлтэй хамтран ажиллаж 

байна. 

9. 

Хөтөлбөрий

н 

хэрэгжилти

йн үнэлгээ, 

дүгнэлт 

(өөрийн 

үнэлгээ) 

Биелэлт 

дундаж 
Зорилтын тоо 1 2 3 4 

100 %  4 100 100 100 70 

10. 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

нэгдсэн үнэлгээ 

(ЗГХЭГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ 

92.5% 
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