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Д/д 
Хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 
Суурь түвшин 

2018 
Хүрэх үр дүн 

2019 
Хүрсэн үр дүн Хувь 

1.Мал аж ахуйн чиглэлээр 

1.  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 
хүлээж авахад 83 
хувьтай хангасан. 

 
Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилтийн 
бэлтгэлийг бүрэн 
хангуулах арга хэмжээг 
авч ажилласан байна. 

2019-2020 оны мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт 
хаваржилтын 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 хувиар өвс тэжээлийн дундаж 79,7 хувиар 
аймгийн аюулгүй нөөц 143,1 хувьтай байгаа ба 
нийт дүнгээр 88,7 хувиар бүрдүүлсэн.  
  ХХААХҮЯ-ийн Сайдын 2016 оны А/71 дүгээр 
тушаалаар баталсан Мал аж ахуй өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангах, шалгах, дүгнэх зааврын дагуу 
гаргадаг 10 хүснэгт үзүүлэлтийг сумдаар нэгтгэхэд 
малчдын өвс тэжээл татан авалт-23,3%, хашаа 
хороогоо засч тохижуулсан, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийсэн-93,5%, хоол хүнс, 
дулаан хувцасны хангалт-99,3%, түлээ,түлшний 
нөөц-95,5%, хүн мал эмнэлэгийн эмийн сан-93%, 
мал эмнэлэгийн арга хэмжээ-92,8%-тай хангагдаж 
нийт малчин өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэл-84,6%-
тай, аймгийн хэмжээний бэлтгэл хангасан дүнгээр 
малчдын өвс тэжээл татан авалт-23,3%, аймгийн 
аюулгүй нөөц бэлтгэл-100%, сумдын аюулгүй нөөц 
бэлтгэл-79,7 %, худгийн бэлэн байдал-98,4%, 
малын усан хангамж-97%, малчин өрхийн хашаа 
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бууцны хангамж-97%-иар өвөлжилтийн бэлтгэлээ 
хангаж 2019 оны аймгийн хэмжээний өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангалт 82,8 хувьтай хангагдсан. 
Дундговь аймгийн дүнгээр 2019-2020 оны өвөл 
хавар 57 багт 7573 малчин өрх 4 сая толгой 
малнаас 41435 тэмээ, 171244 адуу, 79409 үхэр, 
1943479 хонь, 1802849 ямаа толгой буюу хонин 
толгойд шилжүүлснээр 5,4 сая толгой мал 
өвөлжиж, хаваржих юм.  

2.  “Улсын аварга 
малчин”, “Хошой 
аварга малчин”, 
“Аварга фермер”, 
“Аварга саальчин”-ыг 
шалгаруулах журмын 
дагуу аваргуудын 
материалуудыг 
ирүүлэх 
Журамд зааснаас 
илүү ирүүлсэн хүний 
материал тутамд  1 
оноог үр дүнгийн 
гэрээний онооноос 
хасах үндэслэл 
болно. 

Улсын аварга малчин 
8, Хошой аварга 
малчин 1, Аварга 
саалчин 1 хүний 
материал ирүүлсэн. 

Засгийн газрын 2016 
оны 202 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу “Улсын 
аварга малчин”- 3, 
“Хошой аварга малчин”- 
1, “Аварга фермер”- 1, 
“Аварга саальчин”- 1 
хүний  материалыг тус 
тус  ирүүлнэ. 
 

2018 оны улсын аварга малчин, саальчин,  

аймгийн аварга малчид, тариаланчдын 

тодорхойлолтыг 2019 оны 1 дүгээр сард Аймгийн 

Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ.  

 МУЗГ-ын 2019 оны 01/9-ны 15 дугаар тогтоолоор:  

1. Сүрэндаваагийн Баянмөнх (Говь-Угтаал сумын 
2 дугаар багийн малчин)  
2. Батпүрэвийн Цолмонбаатар (Баянжаргалан 
сумын Энгэр-Ус багийн малчин) 
3. Мөнхбаярын Галбадрах  (Эрдэнэдалай сумын 

5 дугаар багийн малчин) 
4. Лүндэгийн Өлзийбат (Хулд сумын 3 дугаар 

багийн малчин)   
5. Улсын аварга саальчин Чүлтэмжамцын 

Наранцэцэг Дэрэн сумын Алаг-Өндөр багийн 
малчид тодорч шагналаа авсан.   

     “Аймгийн аварга малчин”-аар 32 малчин, 
“Аймгийн тэргүүний тариаланч”-аар Сайнцагаан 
сумын 7-р багийн ахмад тариаланч Р.Мужил нарыг   
шалгаруулан алдаршууллаа. МУЗГ-ын 2019 оны 
338 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “Улсын аварга 
малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх” 
“Улсын аварга фермер шалгаруулах “Улсын 
аварга саальчин шалгаруулах” шинэчлэгдсэн 
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журмын дагуу 12 малчин, 1 саальчны материалыг 
12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор сумдаас 
хүлээн аваад байна. 

3 Аймаг дундын отрын 
бүс нутагт зохих 
зөвшөөрөлтэйгээр 
мал оруулсан, 
тогтоосон хугацаанд 
отрын бүсийг 
чөлөөлөөгүй 
малчинтай 
хариуцлага тооцох 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Отрын бүс нутгийг 
тогтоосон хугацаанд 
чөлөөлөх ажилд 
хамтран оролцоогүй 
бөгөөд отрын бүс 
нутагт малчин өрх 
ороогүй. 

Аймаг дундын отрын 
бүс нутгийг ашиглуулах 
хугацааг мөрдүүлж, 
өөрийн орон нутгийн 
малчин өрхийг отрын 
бүс нутгаас 
чөлөөлүүлэх ажилд 
хамтран ажилласан 
байна. 

Аймаг дундын отрын бүс нутаг Хэрлэнбаян-Улаан-
15000, Малхын талд-10000, Чилэнгийн отрын бүс 
нутагт-6000, Дорнодын Чойбалсангийн отрын бүс 
нутагт-109303 өвөлжиж, хаваржих гэрээг 
байгуулан малын тоо болон хүн амын 
нарийвчилсан судалгааг аймаг дундын отрын 
бэлчээр ашиглалтын захиргаанд хүргэж, 
захиалгын дагуу одоогоор Хэрлэнбаян-Улаан, 
Малх, Чилэнгийн отрын бүс нутагт 38 өрх 31000 
толгой малаар оторлож нийт дүнгээр гадны 10 
аймагт 607 өрх 508589 толгой малаар оторлож 
байна. ХХААХҮ-ийн дэд сайдаар ахлуулсан ажлын 
хэсэг, Дорноговь аймагт отрын зохицуулалтын 
талаар орон нутгийн удирдлагууд болон 
малчидтай уулзалт зохион байгуулж гэрээ хэлцэл 
хийсний үр дүнд 201 өрхийн 174293 толгой 

  
малыг отроор өвөлжүүлж малчдын ая тухтай 
оторлох боломж нөхцлийг хангах хамтран 
ажиллах гэрээний дагуу отрын бүсийн захиргаатай 
байнгын уялдаа холбоотой ажиллаж байна.  
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4 Аймаг дундын отрын 

бүс нутагт 
өвөлжүүлэх малыг 
мал эмнэлгийн 
үйлчилгээнд бүрэн 
хамруулан 
баталгаажуулсаны 
дараа оруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Малыг мал эмнэлгийн 
үйлчилгээнд бүрэн 
хамруулах ажлыг 
хангалттай хийсэн 

Мал эмнэлгийн 
үйлчилгээнд бүрэн 
хамруулсан малыг 
аймаг дундын отрын бүс 
нутагт журмын дагуу 
оруулсан байна. 

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
дархлаажуулалт Шөвөг яраас сэргийлэх 
вакциныг 427 мянга, ДХХ-Энтеробактериозын 
хам вакциныг 194,2 мянга, Дуут хавдарын 
вакциныг 2,0 мянган үхэрт, нийт 616,2 мянган 
малд хийсэн. Малыг гоц халдварт Шүлхий 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг 
13 сумын 2468 өрхийн 45,0 мянган үхэр,1085,5 
мянган бог, бүгд 1130,4 мянган мал хамруулан 
хийгээд байна. Шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх арга 
хэмжээний үйл ажиллагааны төлөвлгөөг сумын 
Аймгийн ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж 
угаалганд 60,0 мянга, боловсруулалтад 204,0 
мянга, туулгалтад 180,9 мянган мал тус тус 
хамруулсан. Отрын бүс нутагт мал эмнэлэгийн 
үйлчилгээнд хамрагдсан, сумдын мал 
эмнэлэгийн тасагт бүртгүүлэн гарал үүслээ 
баталгаажуулсан малыг гаргаж байна.  
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5 Бэлчээрийн ургамалд 
хөнөөл учруулж буй 
үлийн цагаан 
оготнотой байгал 
орчинд халгүй аргаар 
тэмцэх ажил зохион 
байгуулах 

40 мянган га талбайнд 
үлийн цагаан 
оготнотой тэмцэх 
ажлыг 83,2 хувийн үр 
дүнтэй зохион 
байгуулсан. 

Бэлчээрийн ургамалд 
хөнөөл учруулж буй 
үлийн цагаан оготнотой 
байгал орчинд халгүй 
аргаар тэмцсэн байна. 

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 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 
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бэлдмэл цацаж улсын төсвөөс нийт 237,7 сая 
төгрөгийг зарцуулан, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албанд бүртгэлтэй 100 иргэн,  300 малчин өрхийн 
306 малчин 164 мотоцикл 26  автомашинаар   утах  
багаж  44 ширхэг, үлий цөмлөгч 12 ширхэг тус тус 
ашиглан, тэмцэх ажлыг аймгийн хэмжээнд үр 
дүнтэй зохион байгуулсан. 

 

  
Намрын бэлчээр хамгаалах ажлын хүрээнд 
аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/384 тоот 
захирамжаар батлагдсан 9 сумын 50,0 га бэлчээрт 
энгийн механик аргаар /үлийн цөмлөх, ус цутгах/ 
тэмцсэн. 

6.  ЗЗБУХНСанхүүжилти
йн төслийн хүрээнд: 
-Дэлгэрцогт, Сайхан-
Овоо, Эрдэнэдалай 
сумдад гүн өрмийн 
худаг гаргах, бог мал 
угаах ванн барина 
-Сайхан-Овоо суманд 
өвч, хөдлөн тэжээл 

Бэлчээрийн усан 
хангамж, уст цэг 
дутагдалтай 
Бог мал угаах, 
эрүүлжүүлэх ванн 
дутагдалтай 
Сумын түвшинд нөөц 
бүрдүүлэх өвч 

Бэлчээрийн усан 
хангамж сайжирна. 
Бог малыг угаалганд 
хамруулах, 
эрүүлжүүлэх 
материаллаг нөхцөл 
сайжирна. 
Сумын түвшинд өвч 
тэжээлийн нөөц 

2019 онд хийгдэх бэлчээр усжуулалт: 
- Зах зээл ба эрсдлийн удирдлагын төслийн 

санхүүжилтээр Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, 
Дэлгэрцогт сумдад 5 гүн өрмийн худаг 90 сая, 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 5 
суманд 5 гүн өрмийн худгийг 125 сая, ОНХС-
ийн хөрөнгөөр Өлзийт сум 1 гүн өрмийн худаг, 
6 сум 30 энгийн уурхайн худгийг 55,6 сая нийт 
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бэлтгэх дунд оврын 
иж бүрдэл олгоно 
-Малчдад хадлангийн 
бага оврын иж 
бүрдэл, үлийн оготно 
устгах тоног 
төхөөрөмж 
нийлүүлнэ 

тэжээлийн хашаа, 
агуулах байхгүй 
Сумын түвшинд өвч 
тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэх, хадлан 
бэлтгэх техник байхгүй 

бүрдүүлэх агуулах, 
техникийн нөхцөл 
бүрдэнэ. 

289,6 сая төгрөгөөр сэргээн засварласан болон 
шинээр гаргасан.  

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 сумын 
41 цэгт усны геофизикийн хайгуулыг 
Эрдэнэдриллинг ХХК гүйцэтгэж өмнөх оноос 
бэлчээр усжуулалт 1,8 хувиар нэмэгдсэн. 

- Цагаандэлгэр сум нь 8 сая төгрөгний өртгөөр 
өвс тэжээлийн агуулахыг шинээр барьж 
ашиглалтанд оруулж, Дэлгэрцогт сум 1,5 сая 
төгрөгөөр агуулахын хаалга, бандан тавиур 
шинээр хийж засварлалаа.  

-  Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай сумдад шинээр 
агуулах барих зураг төсвийг Зах зээл ба 
эрсдлийн удирдлагын төслийн газарт хүргэж 
дэмжлэг авсан бол Дэлгэрцогт, Эрдэнэдалай, 
Сайхан-Овоо сумдад 56 сая төгрөгийн үнэ 
бүхий мал угаалгын 7 ширхэг банн, үлийн 
цагаан оготнотой тэмцэх 60 ширхэг багажийг 
24,2 сая төгрөгөөр нийлүүлж бэлчээрийн 
мэрэгчтэй тэмцэх намрын ажилд ашигласан. 

2. Газар тариалангийн чиглэлээр 

7.  “Атар 60 жил” бүтээлч 
60 ажлын 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

“Атар 60 жил” бүтээлч 
60 ажлын төлөвлөгөө 
аймагт хүргүүлсэн. 

60 бүтээлч ажиллаж 
төлөвлөж биелүүлсэн 
байна. 

         Монгол Улсад атар газар үүсэн 
байгуулагдсаны 60 жилийн ойн баярт 
тариаланчдын төлөөлөл нийт 26 хүнийг  
оролцуулсан. Газар тариалангийн салбарт олон 
жил ажиллаж байгаа тариаланчдын хөдөлмөрийг 
үнэлүүлэхээр тодорхойлсоны үр дүнд  Төрийн 
болон Засгийн газрын шагнал, ойн медалиар 39 
иргэн шагнагдлаа. “Зах зээл ба бэлчээрийн 
удирдлага” төслөөс  2019 оны 11-р сарын 24-30-
ны өдрүүдэд Сайнцагаан, Дэлгэрцогт  сумын  2   
тариалан эрхлэгчийг БНХАУ-д хүлэмжийн аж 
ахуйн туршлага судлах, танилцах сургалтанд 
хамруулсан байна. Аймгийн газар тариалангийн 
салбарын түүхэн дурсамжийг “Дундговь амьдрал” 
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сонинд “Анхны Жарныг Элээсэн Атарчид” 
нэртэйгээр нийтлүүлсэн. Ойн баярын хаалтын 
ажиллагааг 12 дугаар сарын 20-нд  Мандалговь  
хотноо  зохион байгуулахаар төлөвлөж 1,0 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг тусгасан.  

8.  Засгийн газрын 2017 
оны 223 дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан “Жимс 
жимсгэнэ” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
орон нутгийнхаа 
онцлогт тохируулж 
дэд  хөтөлбөр 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

Зарим аймаг дэд 
хөтөлбөр батлаагүй 
байна 

Дэд хөтөлбөр 
батлагдаж хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2019 онд 
төлөвлөгдсөн ажлууд 
хийгдэж тодорхой үр 
дүн гарсан байна. 

 ИТХ-ын 2019 оны   А/25 дугаар тогтоолоор “Жимс 
жимсгэнэ” дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. Дэд 
хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүллээ. Хэрэгжилт 
90%-тай.   
ХХААХҮЯамнаас ирүүлсэн “Жимсний суулгац 
зээлээр олгох” төслийн зар мэдээллийг аймгийн 
Ард телевиз, АСЦогцолбор,  байгууллагын веб 
сайтуудад байршуулан мэдээлж сумдын 
холбогдох албан тушаалтангуудад албан тоот 
хүргүүлсний үр дүнд  дээрх төсөлд  6  иргэнийг 
хамруулан  чацарганы 520 ш, бэсрэг алим 107ш-
ийг  суулгацыг олгуулан тариалалт хийлээ. 

 
2019 онд шинээр  жимс жимсгэнийн тариалалт 4,4 
га -аар нэмэгдэж, ургац  8,7 тн-ыг  хураан авсан нь 
өмнөх оноос тариалсан талбай 1,2 га, хураан 
авсан ургац 6,4 тн-оор  тус тус өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан “Зах 
зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн 
хүрээнд “Жимс, жимсгэнийн  тариалалт, 
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт” зөвлөгөөнд  12  
тариаланчыг төлөөлөгчөөр оролцуулж  мэдлэг 
олголоо.  
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9.  Засгийн газрын 2017 

оны 278 дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан “Хүнсний 
ногоо” хөтөлбөрийн 
зохих санхүүжилтийг 
орон нутгийн төсөвт 
тусгуулан 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

2018 онд хөтөлбөр 
зохих түвшинд 
хэрэгжсэн. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд 
орон нутагт борлуулалт, 
сургалт зохион 
байгуулах, үр, техник 
тоног төхөөрөмж 
худалдан авахад орон 
нутгийн төсөвт тусган 
тодорхой үр дүн гарсан 
байна. 

Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны А/25 дугаар тогтоолоор 
“Хүнсний ногоо” аймгийн дэд хөтөлбөрийг 
батлуулж 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй 
хэрэгжүүллээ.   
           “Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн 1,5 сая 
төгрөгийн өртөг бүхий төмс, хүнсний ногооны  7 
нэр төрлийн 534,5 кг үрийг 15 сумдын 
тариаланчдад үнэ төлбөргүй, 378,000 мянган 
төгрөгийн үнэ бүхий 6*20 хэмжээтэй хүлэмжний 
нийлэг хальсан хучлагийг 50 хувийн  хөнгөлөлттэй  
10 иргэнд тус тус олгосны үр дүнд төмс 0,3 га-гаас 
1,5 тн, хүнсийн ногоо  1 га-аас 15 тн-ийг  хураан 
авсан. 
            Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас 
зээлээр олгосон 4х8 хэмжээтэй 4 ширхэг 
хүлэмжийг Цагаандэлгэр, Сайнцагаан, Дэрэн, 
Дэлгэрцогт сумдын ногоочдод захиалгаар 
нийлүүлсний үр дүнд  тариалсан талбай шинээр 
128 м2 талбай, хураан авсан ургац 3,3 тн-оор 
нэмэгдээд байна.  

 
Сайнцагаан, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Луус 
сумын  СХСангаас 16 иргэнд нийт 109 сая 
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төгрөгийн зээл олгосноор  шинэ ажлын байрын 
тоог 10-аар  нэмэгдүүлсэн байна.  
Аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газраас 
ажлын байраар хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 10 
иргэнийг 1 бүлгийн зохион байгуулалтад оруулан 
ажиллуулж 60м2 талбай бүхий хүлэмж, төмсний үр 
200 кг, хүнсний ногооны үр 0,5 кг, 240 ш үрсэлгээ 
болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 
дэмжлэг, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 
ажилласны үр дүнд төмс 0,5 тн, хүнсний ногоо  1,5 
тн-ыг   хураан авсан.  
2019 онд аймгийн хэмжээнд төмс 21,4 га-аас 208 
тн,  хүнсний ногоо 13,3 га-гаас 118 тн ургац хураан 
авснаар хүн амын хэрэгцээт хүнсний ногооны 15 
хувийг хангаж байна. 

 
  Аймгийн хэмжээнд  өргөст хэмх, лооль, чинжүү, 
амтат-гуа, тарвас зэрэг 20000 ш үрсэлгээг 
ногоочдод  нийлүүлсэн ба төмс, хүнсний ногоо, 
жимс жимсгэнэ тариалах технологийн мэдлэг 
олгох гарын авлага материал бэлтгэн 
тариаланчдад хүргэн ажилласан. 

10.  Ургацын чанарыг 
сайжруулах, тоо 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 
хүрээнд 
тариалангийн 
талбайн хөрсний 
үржил шимийг 
сайжруулах, 

Хөрсний үржил 
шимийг сайжруулах 
хүрээнд тариалангийн 
зарим бүс нутагт 
хашаажуулах ажил 
эхлүүлсэн. 

Мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран орон нутгийн 
хүрээнд төсөвт 
тодорхой зардал тусгаж 
ажлуудыг зохион 
байгуулсан байна. 

Тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, 
тариалангийн газрыг зүй зохистой ашиглах, үржил 
шимийг нь хамгаалахаар  2019 оны 5-р сарын 25-
ны өдөр БОАЖЯам, аймгийн ЗДТГ, Орчныг 
бохирдуулах үндэсний хороо хамтран Дэрэн 
сумын ЭШТӨҮГ-ын тэжээлийн ургамлын талбайд 
“Хөрс хамгаалалт” талбайн үзүүлэх сургууль, 
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ургамлын өвчин 
хортон хог 
ургамалтай тэмцэх 
чиглэлээр 
мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах, 
тариалангийн 
талбайн хөрсийг 
шинжилгээнд 
хамруулан үр дүнг 
нэгтгэж ирүүлэх 

хэлэлцүүлгийг 100 гаруй эрдэм шинжилгээний 
ажилтнуудыг оролцуулан зохион байгуулсан. 

 
Олон улсын хөрс судлалын холбооноос 
2019.08.09-11-ны өдрүүдэд Луус, Дэрэн суманд 33 
орны хөрс судлалын эрдэмтэд ирж хөрсний 
шинжилгээний  үзүүлэх сургалтыг  зохион 
байгуулж, хөрсний дээжийг шинжилгээнд 
хамрууллаа. 
 

 
11.  Тариалангийн тухай 

хуулийг сурталчлан 
таниулах, Засгийн 
газрын 131 дүгээр 
тогтоолын 
биелэлтийг хангаж 
ажиллах 

Тодорхой ажлууд 
хийгдээгүй. Хууль 
сурталчлах ажил 
тааруу байна. 

Тариалан эрхлэгчдэд 
тариалангийн хуулийг 
сурталчилан таниулж, 
тодорхой үр дүн гарсан 
байна. 

      Тариалангийн тухай хуулийн 24 дүгээр 
зүйлийн 24.5 дахь хэсэгт заасан талбайд мал 
тэжээвэр амьтан орсны улмаас тариалангийн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохирлыг тооцох 
аргачлалыг Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, 
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын 
хамтарсан 2018 оны А/136, А/158, 210 дугаар 
тушаалаар батлагдсаны дагуу хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна.   
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Дээрх аргачлалын талаар 15 сумын ХААТасгийн  
мэргэжилтнүүд, АС цогцолборт болон 80 
тариаланчдад мэдээлэл өгч ажиллалаа.  

12.  Тариалангийн 
талбайд мал 
тэжээвэр амьтан 
орсны улмаас 
тариалангийн 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд 
учруулсан хохирлыг 
тооцох аргачлалыг 
сумын түвшинд 
танилцуулах, энэ 
чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, мэдээллийн 
сан үүсгэх 

Сургалт, мэдээлэл 
зохион байгуулах 
ажил хийгдэхгүй, энэ 
ажлын хэрэгжилт муу 
байна. 

Сургалт зохион 
байгуулагдаж иргэд 
тодорхой мэдлэгтэй 
болсон байна 

Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан 
орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох 
аргачлалыг 15 сумын ХААТасгийн 
мэргэжилтэнүүд болон 80 малчид тариаланчдад 
АС цогцолборт мэдээ мэдээлэл хүргүүлж 
ажиллалаа. / 2 удаа / 
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13.  Тариалангийн газрын 
хөрсний төлөв 
байдал, чанарын 
үзүүлэлтийг тогтоох 
хөрсний агрохими, 
агрофизикийн 
шинжилгээг хийлгэж 
байгаа эсэхэд хяналт 
тавих, шинжилгээний 
дүнгээр мэдээллийн 
сан үүсгэх 

Тариалангийн газрын 
хөрсний төлөв байдал 
агрохими, 
агрофизикийн 
шинжилгээ хийх ажил 
хангалтгүй  байна. 

Тариалангийн талбайн 
шинжилгээ хийж байгаа 
эсэхэд хяналт тавьж 
мэдээллийн сан 
үүсгэсэн байна. 

 Хөрсний үржил шимийг сайжруулах, ургамлын 
өвчин хортон хог ургамалтай тэмцэх чиглэлээр 
Сайнцагаан сумын 30 тариаланчдад мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Сайнцагаан 
сумын иргэн Р.Мужил, Дэлгэрцогт сумын иргэн 
Доржпүрэвийн 2,5 га-гаас хөрсний 2 дээжийг 
хүлээн аваx ХААИСургуулийн лабораторит 
шинжлүүлсэний хариу   хөрсний шим тэжээлийн 
агууламж багатай элсэнцэр ядмаг хөрс ба азот нь 
дунд зэргийн үзүүлэлттэй гарсан. 

100 



 
14.  2019 онд тарих 

талбай, хураах 
ургацын төлөвлөгөөг 
хавсралтаар ЗГМХ-н 
зорилтод нийцүүлэн 
гаргасныг биелүүлж 
хэрэгжүүлж ажиллах 

Жил бүр таримал 
бүрээр төлөвлөгөө 
гаргаж хүргүүлдэг. 

Төлөвлөгөөг биелүүсэн 
байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2 ААН, 100 иргэн  нийт 41,9 га-
д талбайд төмс,хүнсний ногоо,  жимс жимсгэнэ, 
малын тэжээлийн ургамал тариалсан.  Үүнд: төмс 
21,4 га-гаас 208 тн, хүнсний ногоо 13,3 га-гаас 118 
тн,    жимс жимсгэнэ 14,5 га-гаас  8,7 тн, малын 
тэжээлийн ургамал 2,8 га-гаас 10,5 тн ургацыг тус 
тус хураан авсан байна. Урьд оноос хураан авсан 
ургац 138,2 тн-оор нэмэгдсэн байна. 
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15.  Ургамлын гаралтай 
хүнсний түүхий эд 
бүтээгдэхүүнд 
батлагдсан гарал 
үүслийн гэрчилгээ 
олголтод хяналт 
тавьж, тайлагнах. 
Мэдээллийн сан 
үүсгэх 

Мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх ажил 
хангалтгүй байна. 

Гэрчилгээ олголтод 
хяналт тавьж, 
мэдээллийн сан үүсгэх, 
тайлан ирүүлэх 

        “Ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд 
бүтээгдэхүүнд батлагдсан гарал үүслийн 
гэрчилгээ олгох, сурталчлан таниулах” зорилгоор 
ХААТасгийн 15 мэргэжилтэн болон АС 
цогцолбороор 2 удаагийн сургалт хийсэн. 
Сайнцагаан сум, МХГазартай хамтран өрхийн 
тариалан эрхлэгчдийн мэдлэгийг  нэмэгдүүлэхээр 
25  тариалан эрхлэгчдэд гарал үүслийн гэрчилгээ 
олгох тухай сургалтыг явуулж, гарын авлага 
зөвлөмжөөр хангасан. Хүнсний ногоог зах зээлд 
худалдан борлуулж буй 5 сумын 19 иргэнд  гарал 
үүслийн гэрчилгээ олгож тайланг ХХААХҮЯамны 
ГТХБЗГазарт цахим шуудангаар хүргүүлж 
ажилласан. 
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16.  Үр тариа болон төмс, 
хүнсний ногооны 
усалгааны тоног 
төхөөрөмж, 
бороожуулагч машин 
шинээр суурилуулж 
ашиглалтад оруулах 
боломжтой орон 
нутгийн ба аж ахуйн 
нэгжийн өмчлөлийн 
услалтын системийн 
судалгааг ирүүлэх 

Нарийвчилсан 
судалгаа хийгдээгүй  
мэдээллүүд 
хангалтгүй байна. 

Усалгааны тоног 
төхөөрөмж  ашиглах 
боломжтой услалтын 
системийн судалгаа 
ирүүлсэн байна. 

 Аймгийн хэмжээнд нийт 102  иргэн 41,9 га-д 
усалгаатай тариалан эрхэлж байна. Усалгааны 
тоног төхөөрөмжийн мэдээ, судалгааг 
ХХААХҮЯамны ГТХБЗгазарт   хугацаанд нь албан 
тоотоор   хүргүүлж ажилласан. 
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17.  Услалтын системийн 
ашиглалтын үр 
ашгийг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулан төсвийн 
дэмжлэг авсан 
услалтын 
системүүдийн 
ашиглалтыг 
сайжруулж 
усалгаатай 
тариалангийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 
, мэдээ ирүүлэх 

Услалтын системийн 
ашиглалт хангалтгүй 
байна. 

Усалгаатай 
тариалангийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, мэдээ 
ирүүлэх 

   Аймгийн хэмжээнд 41,9 га талбайд усалгаатай 
тариалалт хийж 333 тн ургац хураан авсан нь 
өмнөх оныхоос  138,2 тн-оор нэмэгдсэн байна. 
     Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн мэдээг 
таримлын  нэр төрлөөр нь графикт хугацаанд нь 
ХХААХҮЯамны ГТХБЗГазарт хүргүүлж 
ажилласан.  
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18.  Техник, тоног 
төхөөрөмж, нийлэг 
хальсан хүлэмж, үр, 
суулгац, бордоо, 
ургамал хамгааллын 
бодис захиалгаар 
нийлүүлэхэд олон 

Техник, тоног 
төхөөрөмж, нийлэг 
хальсан хүлэмж, үр, 
суулгац, бордоо, 
ургамал хамгааллын 
бодис захиалгаар 
нийлүүлж байна. 

Мэдээллийг олон 
нийтэд сурталчлан 
нийлүүлэлт нэмэгдэж, 
ашиглалт сайжирсан 
байна. 

 ХХААХҮЯамнаас ирүүлсэн чиглэлийн  дагуу 
сумдын ХААТасгийн мэргэжилтнээр дамжуулан 
мэдээ мэдээллийг  тариалан эрхлэгчдэд хүргэн 
ажиллаж байна. Аймгийн Ард телевиз, АС 
цогцолбор,  ХХААГ- ын веб сайтуудад байршуулан 
бүх сумдад трактор, тоног төхөөрөмж, суулгац,  
хүлэмж, нийлэг хальсан, үр бордооны  талаарх  
мэдээллийг  хүргэсэн.  
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нийтэд мэдээлж 
хамтран ажиллах 

   “Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн 1,5 сая төгрөгийн 
өртөг бүхий төмс, хүнсний ногооны  7 нэр төрлийн  
534,5 кг үрийг 15 сумдын тариаланчдад үнэ 
төлбөргүй, 378,000 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 
6*20 хэмжээтэй хүлэмжний нийлэг хальсан 
хучлагийг 50 хувийн  хөнгөлөлттэй  10 иргэнд тус 
тус олгосны үр дүнд төмс 0,3 га-гаас 1,5 тн, 
хүнсийн ногоо  1 га-аас 15 тн-ийг  хураан авсан. 
            Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас 
зээлээр олгосон 4х8 хэмжээтэй 4 ширхэг 
хүлэмжийг Цагаандэлгэр, Сайнцагаан, Дэрэн, 
Дэлгэрцогт сумдын ногоочдод захиалгаар 
нийлүүлсний үр дүнд  тариалсан талбай шинээр 
128 м2 талбай, хураан авсан ургац 3,3 тн-оор 
нэмэгдээд байна.  

  
19.  Газар тариалангийн 

холбогдолтой 
графикт болон цаг 
үеийн яаралтай 
мэдээ, тайланг маягт 
зааврын дагуу 
хугацаанд нь 
ирүүлэхэд онцгойлон 
анхаарах 

Мэдээ тайланг үнэн 
зөв маягтын дагуу цаг 
хугацаанд ирүүлэх 
ажлыг хэвшүүлэх 

Мэдээ тайланг үнэн зөв 
маягтын дагуу цаг 
хугацаанд ирүүлсэн  
байна. 

Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого 
зохицуулалтын газраас гаргасан тайлан мэдээ 
өгөх хуваарийн дагуу Тариалалтын бэлтгэл болон 
салбарын холбогдолтой бусад мэдээллийг 
хуваарьт хугацаанд  нь нийт давхардсан тоогоор 
30 удаа гарган хүргүүлэн ажилласан. 
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20.  Урьд жилүүдийн өр 
авлагыг барагдуулах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Өр авлага 
барагдуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх 
шаардлагатай байна. 
Энэ ажил хангалтгүй 

Урьд жилүүдийн өр 
авлагыг барагдуулж дүн 
мэдээг гаргасан байна. 

Урьд оны өр  авлагыг багасгах, зээлийн эргэн 
төлөлтийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд  
ХААТасгийн мэргэжилтэн болон  иргэдтэй утсаар 
холбогдон өр авлагыг барагдуулахаар ажиллаж 
байна. Энэ оны байдлаар хүлэмжийн эргэн төлөлт 
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байна. Мэдээлэл 
хүргэсэн төдий 
байна.Тийм 
хэмжээний өр авлагыг 
дүн тоогоор бичиж 
тайлагнах. 

нийт 1.048.407, трактор 1.000.000 төгрөг 
ТЭДСангийн дансанд  төлөгдсөн.   

21.  Төмс, хүнсний 
ногооны зоорь, 
услалтын систем 
бүртгэлжүүлж 
паспортжуулах ажлыг 
хэрэгжүүлэх. 
/Паспортын загварыг 
яамнаас хүргүүлнэ 

Паспортжуулах ажил 
хангалтгүй 

Загварын дагуу 
паспортжуулах ажил 
хийгдсэн байна. 

Төмс, хүнсний ногооны зоорь бүртгэлжүүлж 
пастортжуулах ажлыг сумдад албан тоотод 
хүргүүлэн ажилласан. Аймгийн хэмжээнд 41ш 420 
тн багтаамжтай зоорийг пастортжуулах ажлын явц 
30 хувьтай байна. 
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4. Хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

22.  Аймаг, орон нутагт 
байрлалтай 
стандарт, эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан агуулахад 
нөөцөлсөн махны 
хэмжээг 2019 оны 11 
дугаар сарын 25-ны 
дотор төрөл тус 
бүрээр гарган 
ирүүлэх 

Орон нутгаас 2019 оны 
01 дүгээр сарын 03-ны 
байдлаар 
зориулалтын 
агуулахад 
хадгалагдаж буй 
махны хэмжээг 
гаргасан. 

Орон нутгуудад 
зориулалтын агуулахад 
хадгалагдаж буй махны 
хэмжээг төрөл тус 
бүрээр 2019 оны 11 
дүгээр сарын 25 ны 
дотор хүлээн авч, 
нэгтгэн,  дүн мэдээг 
гаргасан байна. 
 

2019 оны байдлаар Дундговь аймгийн төвд 
уламжлалт аргаар мах бэлтгэх 2 цэг ажиллаж нийт 
54 мян.толгой мал нядалж зах зээлд нийлүүлсэн 
байна. Одоогийн байдлаар Стандарт, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан агуулахад 97 тн нөөцөлсөн нь 
2020 оны хавар зах зээлийн ханшаас 500-1000 
төгрөгөөр хямд махыг иргэдэд худалдаалах 
боломжийг бүрдүүллээ. Мөн 12 дугаар сарын 05-
08 ны өдрүүдэд төв суурин газрын хүн амын махны 
хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өвлийн идэш” 
махны өргөтгөсөн худалдааг Улаанбаатар хотод 
21 аймгийн  анхдагч болж зохион байгууллаа. Тус 
худалдааны үеэр үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан, 
гарал үүсэл нь тодорхой уламжлалт аргаар 
бэлтгэсэн мах, малын дайвар бүтээгдэхүүнийг 
117,4  тн махыг зах зээлийн үнээс 1500-2000 
төгрөгийн хямд үнээр малчид өөрсдөө нийслэлийн 
иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлээд байна.   
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23.  “Мах, сүүний 
анхдугаар аян”-ыг 
нутаг дэвсгэртээ 
өөрийн онцлогт 
тулгуурласан 
төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулах 

Аяны арга хэмжээг 
орон нутгийн онцлогт 
тохируулан 
хэрэгжүүлж, явц үр 
дүнгийн тайланг 
ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүлсэн байна. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 40%-д хүрсэн 
байна. 

Мах сүүний анхдугаар аяны 2019 онд хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулан 
91.3%-тай хэрэгжүүллээ.  
Аймгийн хэмжээнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
боловсруулах 2 цех үйл ажиллагаа явуулж  11-р 
сарын байдлаар 18 мянган литр сүүн бүтээгдэхүүн 
боловсруулж хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлсэн 
байна. 
ЖДҮХСангийн хөнгөлөлттэй зээлээс 70 сая 
төгрөгийг мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах 1 иргэний төсөлд, СХСангаас 
Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Цагаандэлгэр сумдад 
мах, сүүний чиглэлийн үхрийн фермер, мах махан 
бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр цех 
байгуулах 2 иргэн, 3 ААНэгж, Баянжаргалан, 
Өлзийт, Луус сумдад ингэний сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах цех байгуулах 4 
иргэний төсөлд нийт 219,3 сая төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлж 16 ажлын байрын тоо нэмэгдэж 0,5тн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ. 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Ноён 
Шанхай ХХК-ны  хоногт 300  бог, 50-80 бод мал  
төхөөрч, мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэрийг барьж байгуулах 1 га  газрын асуудлыг 
шийдэж өгсөн.  Дээрх  үйлдвэр нь нийт 6.5 тэрбум 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээс Чех улсаас 4,5 
тэрбум, өөрийн  2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг  
гаргахаар  ажиллаж байна. 
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага төсөл нь 
Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, Сайнцагаан, 
Дэлгэрцогт сумын сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч нийт 50 иргэнд технологийн 
чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулж зах 
зээлийн хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд 
Эрдэнэдалай сумын Содбриллант, Дэлгэрцогт 
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сумын “Номын өргөө” ХХК-иудын үнээний ферм, 
сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн 
тус бүр  50,0 сая төгрөгийн төслүүд  дэмжигдэн 
судлагдаж байна. 

24.  Үндэсний уламжлалт 
болон орон нутгийн 
онцлог бүхий хоол, 
үйлдвэрлэл,  
үйлчилгээг хөгжүүлэх 
ажлыг орон нутагт 
зохион байгуулж 
ажиллах 

2017 онд Сүхбаатар, 
Ховд, аймагт зохион 
байгуулсан ХҮҮ-ний 
салбарын бүсчилсэн 
арга хэмжээний үеэр 
орон нутгийн 
онцлогтой хоол, идээ 
ундааны үзэсгэлэнг 
зохион байгуулж, 
хоолны нэр төрлийг 
түгээн дэлгэрүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэн. 

Орон нутаг бүрт ХҮҮ-
ний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
ААНБ хоолны цэсэндээ 
2-3 нэр төрлийн 
уламжлалт хоолыг 
оруулан, түүгээр 
үйлчлэх, сурталчлах, 
түгээн дэлгэрүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэн байна. 

Үндэсний уламжлалт болон орон нутгийн онцлог 
бүхий хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх  
ажлын хүрээнд Сайнцагаан суманд үйл ажиллагаа 
явуулж буй  Өргөө зоогийн газар, “Өндөр ээж 
хоол”-ны газар нь говь нутгийн уламжлал бүхий  
Хярамцагтай гурилтай шөл, Таван цулын шөл, 
Гүзээний салат,  гэх мэт 3-4 нэр төрлийн хоол, цай 
ундааг хоолны цэсэндээ оруулж захиалгаар 
үйлчилж байна.   
11 дүгээр сард МСҮТ-ийн тогооч мэргэжлийн 
ангийн сурагчдын дунд ур чадварын уралдааныг 
зохион байгуулж нийт 17 оюутан оролцож ур 
чадвараа сорьлоо. Мөн хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний чанар стандартын хэрэгжилт, 
бодлого зорилтын талаар мэдээлэл зөвлөгөө, 
зөвлөмж өглөө.   
   Мөн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх нь зөвлөлдөх 
уулзалтын хүрээнд мэргэжлийн тогооч, зөөгч 
нарын ур чадвар чадамжийг дээшлүүлэх, 
үндэсний брэнд хоол, үйлчилгээ, харилцан 
туршлага солилцох зорилготой Говийн бүсийн ур 
аварга тогооч, зөөгч шалгаруулах ажил 
мэргэжлийн уралдаан Өмнөговь аймагт болж 
өнгөрлөө. Тэмцээнд нийт 8 тогооч 1 зөөгч  
оролцож алт -3, мөнгө -3, хүрэл -4, тусгай байр 1 
тус тус хүртсэн амжилтыг гаргалаа. 
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25.  “Давс багатай 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжье” 2-р шатны 
арга хэмжээг орон 
нутагтаа үр дүнтэй 
зохион байгуулах 

Арга хэмжээний 1-р 
шатыг зохион 
байгуулж, хоол, хүнс 
үйлдвэрлэгч 11 ААНБ 
оролцон, 
шалгаруулалтыг 
явуулсан. 2-р шатны 
арга хэмжээний 
бэлтгэл ажлыг ханган, 
арга хэмжээг зохион 
байгуулах талаар 
аймгийн ЗД нарт 2018 
оны 10-р сарын 22-ний 
өдөр тоотоор 
хүргүүлсэн. 

Ажлын хэсэг байгуулан, 
арга хэмжээнд оролцох 
ААНБ-ыг бүртгэн, 
хяналт тавьж ажиллах, 
арга хэмжээг орон 
нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчлах, 
шалгаруулсан байна. 

“Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
дэмжье” 2-р шатны арга хэмжээг орон нутагтаа  
зохион байгуулах ажлын хэсгийг АЗДаргын 2019 
оны А/48  дугаар захирамжаар байгуулан 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний 
дагуу нээлтийн арга хэмжээ, давс багатай хоол, 
хүнсийг хэрхэн үйлдвэрлэх талаар сургалт 
мэдээллийг Аймгийн ЗДТГазар, СТХЗХэлтэс, 
Сайнцагаан сумын ЗДТГазар, Монголын тогооч 
нарын холбооны аймаг дахь салбар зөвлөл зэрэг 
байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан. 

Сургалтыг Монголын тогооч 
нарын холбооны дэд дарга 
Доктор Нарангэрэл багш 
хийсэн. Сургалтад Сайнцагаан 
сумын сургууль цэцэрлэгийн 
захирал эрхлэгч, тогооч нийт 
52 хүн хамруулж 7 нэр төрлийн 
гарын авлага материалыг 
хүргэлээ.  
Давс багатай бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг дэмжье аяны II 
шатанд  хоолны давс 
бууруулах хяналт шинжилгээнд 
Сайнцагаан сумын  СӨБ-4, 
сургууль-2, эмнэлэг-1, нийтийн 
хоолны 3 газар оролцож нийт 

27 бүтээгдэхүүний давсны хэмжээг бууруулан, 
мэргэжлийн хяналтын газрын итгэмжлэгдсэн 
лабораторид шинжлүүлэн баталгаажуулаад 
байна. 
  Аяны хүрээнд хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн газрууд 
бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг итгэмжлэгдсэн 
лабораторид 80 хувь нь 2 удаагийн давтамжтай 
хамруулсан.  Эхний шинжилгээгээр нийт хоолны 
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найрлага дахь давсны хэмжээ 40 хувь, 2 дахь 
удаагийн шинжилгээгээр 10 хувь буюу 30 хувийн 
үзүүлэлтээр  бууруулж,  жор технологийн 85 хувийг 
шинэчилж, технологийн картанд давсны хэмжээг 
тусган ажилласан нь энэхүү арга хэмжээний үр дүн 
юм.   
Дээрх арга хэмжээнд оролцсон ААНэгж 
байгууллагуудын 78 хувь нь нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудтайтай  хамтран хэрэглэгчдийн хоол 
хүнс, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, 
зөв зохистой  хэрэглэх  мэдлэг, мэдээлэл олгох 
сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах 
төлөвлөгөөг гаргаж мөрдөж ажилласан байна.   
Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, нийтийн хоолны 
газрууд нь мэдээллийн самбарт давс багатай 
бүтээгдэхүүний ач холбогдол, давсны хор уршиг, 
давсны хэрэглээг бууруулах сургалт  
сурталчилгааг хийж  аяны явцын талаархи гарын 
авлага мэдээллийг хүүхэд, эцэг эх, 
үйлчлүүлэгчдэд хүргэн ажилласан. 
Мандал ерөнхий боловсролын сургууль нь 
хүүхдийн хоолны нэр төрөл, технологийг 
шинэчлэн лабораториор шинжлүүлэн 
баталгаажуулах багш, ажилчид, эцэг, эх, 
сурагчдад давс багатай бүтээгдэхүүний талаар 2-
3 удаа  800 орчим хүнд сургалт, мэдээлэл өгч 
идэвхитэй саначлагатай сайн оролцсон тул “Давс 
багатай хоол үйлдвэрлэл” номинацид нэрийг 
дэвшүүлж холбогдох материалыг ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүлээд байна.   

26.  Аймаг, орон нутагт 
байрлалтай 
зориулалтын мах 
хадгалах агуулахын 

Аймаг, орон нутагт 
нэгдсэн дүнгээр 
одоогийн байдлаар 

Агуулахын багтаамжийг 
шинэчилсэн байдлаар 
нэгтгэж, тоо хэмжээг 
гаргасан байна. 

 
 
 

100 



багтаамжийн 
судалгааг дүүрэг тус 
бүрээр I улиралд 
ирүүлэх /шинэчилсэн 
байдлаар/ 

агуулахын багтаамж  
42 мян тн байна. 

Аймгийн нэгдсэн дүнгээр 20-40 тонны 
багтаамжтай 23ш  мах хадгалах  зориулалтын  
агуулах байгаа нийт   багтаамж   нь  845 тн   байна. 

27.  Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэр руу орон 
нутгаас хяналт 
шалгалтын 
товчоодоор дамжин 
ирж буй махны 
хэмжээг төрөл тус 
бүрээр гарган 2019 
оны 01 дүгээр сарын 
15-наас 06 дугаар 
сарын 01-ний өдөр 
хүртэл 7 хоног тутам 
мэдээллийг авч, 
нэгтгэн Хүнсний 
үйлдвэрийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар, 
Махны холбоонд 
ирүүлэх 

Нийслэл руу хяналт 
шалгалтын 
товчоодоор дамжин 
ирж буй махны тоо 
хэмжээний мэдээлэл 
байхгүй. 

Хяналт шалгалтын 
товчоодоор нэвтэрсэн 
махны тоо хэмжээг 2019 
он 06 дугаар сарын 01-н 
хүртэлх хугацаанд авч,  
нэгтгэн, судалгаа 
гарсан байна. 

 92,6 тн махыг Орон нутгаас нийслэлийн зах зээлд 
нийлүүлсэн тухай мэдээллийг хугацаанд 
холбогдох газарт мэдээлж  ажилласан. Үүнд тэмээ 
23,8 тн, адуу 6,5 тн үхэр 39,3 тн,  хонь 24,9 тн, ямаа 
4,6 тн-ыг тус тус нийлүүлсэн  байна. 
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28.  Аймаг, орон нутгийн 
хэмжээнд хүнсэнд 
бэлтгэх малын тоотой 
уялдуулан 
экспортлох, дотоодод 
хэрэгцээлэх махны 
хэмжээг гарган 2019 
оны 10 дугаар сарын 
25-ны дотор Хүнсний 
үйлдвэрийн 

Аймаг, орон нутгийн 
хэмжээнд хүнсэнд 
бэлтгэх малын тоотой 
уялдуулан экспортлох, 
дотоодод хэрэгцээлэх 
махны хэмжээг 
гаргасан судалгаа 
байхгүй. 
 

Экспортлох, дотоодод 
хэрэгцээлэх махны 
хэмжээг гаргасан 
судалгаа гарсан байна. 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд хүнсэнд бэлтгэх 
малын тоотой уялдуулан дотоодод хэрэгцээлэх 
махны хэмжээг тооцож гаргалаа. Үүнд: адуу- 
1731,2 тн, үхэр- 184,7 тн, хонь- 6358,2 тн, ямаа -
4795,9 тн мах тус хүнсэнд хэрэглэхээр төлөвлөж 
байна. Судалгааг хугацаанд нь холбогдох газарт 
хүргүүлэн ажилласан.   
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бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах газарт 
ирүүлэх 

29.  Бүтээгдэхүүний сав 
баглаа боодлын 
шошго дээр Органик 
болохыг илэрхийлсэн 
тэмдэг, тэмдэглэгээ, 
мэдэгдлийг 
хуурамчаар  үйлдэж, 
байршуулсан эсэхэд 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
байгуулллагатай 
хамтран хяналт 
шалгалт явуулах, үр 
дүнг мэдээлэх 

 
 
Судалгаагаар нийт 
савласан, бэлэн 
бүтээгдэхүүний 30% 
нь байгалийн гаралтай 
цэвэр, байгалийн 
гаралтай, органик 
гэсэн мэдэгдлийг 
хууль зөрчин шошго 
дээрээ байршуулсан 
байна. 

 
 
Зөвхөн органик хүнсний 
тухай хууль, журмын 
дагуу үйлдвэрлэсэн 
хүнсэнд байгалийн 
гаралтай цэвэр, 
байгалийн гаралтай, 
органик гэсэн 
мэдэгдлийг тавьдаг 
болсон байх 

Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, 
стандартын хяналтын улсын байцаагч 
Н.Болормаатай хамтран  хийж гүйцэтгэв.  
 Аймагт худалдаалагдаж буй Монгол болон гадаад 
хэлээр бичигдсэн Органик, байгалийн гаралтай 
цэвэр, байгалийн цэвэр гэсэн үг, органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий дотоодын 
болон импортын бүтээгдэхүүн худалдаалж байсан 
нийт 18 худалдааны газрын 424 ширхэг 
бүтээгдэхүүн хамрагдсан. 
 Хяналт шалгалтаар Органик, байгалийн гаралтай 
цэвэр, байгалийн цэвэр гэсэн үг, органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий дотоодын 
болон импортын бүтээгдэхүүний холбогдох бичиг 
баримтыг хянан, маягтын дагуу тандалт судалгааг 
хийсэн. Тандалт судалгааны явцад органик 
тэмдэглэгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг 
шошгыг баталгаажуулах зорилгоор фото зураг 
авсан. 

 
Хяналт шалгалтаар  илэрсэн зөрчил, дутагдлын 
шалтгаан, бодит байдлын талаарх дүгнэлт: 
Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуй, нэгжийн 
худалдаж байсан дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүн 
нь ихэвчлэх үр тариа, ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнүүд болон ундаа жүүсүүд, импортын 
бүтээгдэхүүнд нь Орос, Япон, Герман улсын 
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бүтээгдэхүүнүүд хамрагдаж /био, эко, 
натуральный, органик гэсэн тэмдэг 
тэмдэглэгээтэй/ жүүс, цай, зөгийн бал, шокалад, 
улаан шош, ургамлын тос, будааны нэвс, япон 
кетчуп г.м байлаа. Баталгаажуулалтад  тандалт 
судалгаа хийхэд итгэмжлэгдсэн лабораторийн 
шинжилгээнд хамрагдаж хими болон эрүүл, 
аюулгүй үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн боловч органик 
хүнс болохыг баталгаажуулсан бичиг баримтгүй, 
Монгол улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэсэн нотлох 
баримт байгаагүй болно. 

30.  Хамтын 
баталгаажуулалтын 
байгууллагыг үүсгэн 
байгуулах эхний 
алхамыг авч 
хэрэгжүүлэх 

Хөдөө орон нутгийн 
жижиг дунд 
үйлдвэрлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг 
батлагаажуулах 
хамгийн зохистой, үнэ 
өртөг багатай, 
харилцан итгэлцэлд 
тулгуурласан 
баталгаажуулалтын 
хэлбэр бөгөөд 
холбогдох журмыг 
2018 оны 1 сард 
ХХААХҮ-ийн Сайдын 
А-09 тушаалаар 
баталсан. 

Аймаг бүрт 1 ХББ-ын 
байгуулах үүсгэл 
санаачилгыг дэмжиж 
ажилласан байх 

       Харилцан итгэлцэлд тулгуурласан хамтын 
баталгаажуулалтын байгууллага байгуулж, 
“Органик хүнс мөн” гэдгийг хамтаараа 
баталгаажуулах хамгийн бодитой, богино 
хугацаанд хэрэгжих боломжийг бүрдүүлэх, хууль, 
журмыг хэрэгжүүлэх, хамтын баталгаажуулалтын 
тогтолцооны талаар  мэдээллийг 15 сумын 50 
орчим ногоочин, малчдад танилцуулан  150 гаруй 
гарын авлага боловсруулан хэвлэж  хүргэлээ.   
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31.  Хүнсний 
зориулалтын бус 
хуванцар сав, гялгар 
уутны хэрэглээнээс 
татгалзах аян 
өрнүүлэх, “Хөх сав, 
канистергүй аймаг, 
дүүрэг, сум, хороо” 

Баянхонгор аймгийн 
ЗДТГ-аас “Хүнсний бус 
зориулалтын 
хуванцар савгүй аймаг 
болох” санаачилгыг 
2018 онд гаргаж, 
хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

“Хөх сав, канистергүй 
аймаг, сум, баг” 
хөдөлгөөнийг 
өрнүүлсэн байх, 
хэрэглээнээс хассан 
байх 

  Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
хүнсний аюулгүй савны талаарх мэдээлэл, 
зөвлөмжийг сургууль, цэцэрлэг, хоол хүнс 
үйлдвэрлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж нийт 20 гаруй 
байгууллагын ажлын байранд дээр өгч 100  гаруй 
гарын авлага материалаар ханган  ажиллалаа. 
МХГ, БОАЖГ, СХХэлтэс Сайнцагаан сумын 
ЗДТГазартай  хамтран Засгийн газрын 2018 оны 
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хөдөлгөөн өрнүүлж, 
тайлагнах; 

189 дүгээр тогтоолоор “Нэг удаагийн нийлэг 
хальсан уутыг хориглох” тухай тогтооыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд худалдаа 
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа аж ахуй нэгж, иргэдэд сургалт зохион 
байгууллаа. Сургалтанд нийт 52 иргэн аж ахуй 
нэгж хамрагдаж Нийлэг хальсан уутны хор хөнөөл, 
стандарт, худалдаа үйлчилгээнд хэрэглэглэж буй 
зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээний талаарх 
мэдээллүүдийг хүргэлээ.  
Мөн сумдууд багийн нийтийн хурал, Малчдын 
зөвлөгөөн арга хэмжээнүүдэд хамрагдсан нийт  
600 орчим малчин иргэдэд Хөх сав канистергүй 
сум болох аяны талаар, “Хуванцар савны хор 
хөнөөл, “зориулалтын савны тэмдэг, тэмдэглэгээ”-
ний талаарх сургалт, мэдээлэл, гарын авлага 
зэргийг өгч ажилласан. 

32.  Уламжлалт модон 
торх, ган, хувин, 
ширэн хөхүүр, гоёл 
чимэглэлийн уут, 
савны урлалыг 
дэмжиж брэнд болгох 
ажлыг зохион 
байгуулах, даавуун 
болон цаасан тор, 
уутны хэрэглээг 
дэмжих; 

“Мөнгөн богц” 
уралдааныг 2018 онд 
Улаанбаатар хотод 
зарлаж, дүгнэсэн. 

“Мөнгөн богц” 
уралдааныг аймгийн 
хэмжээнд зарлаж, 
дүгнэх 

Сайнцагаан сумын иргэн Б.Лхагвасүрэн хүний 
эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй эрүүл ахуйн 
шаардлагад нийцсэн хүнсний зориулалттай 
цаасан уут, тор, хайрцагийг 2019 онд  5 нэр 
төрлийн нийт 35 мянган ширхэгийг иргэн ААНэгж 
байгууллагуудаас захиалга авч бэлтгэн нийүүлсэн 
байна. “Сав баглаа боодол” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, уламжлалт сав 
баглааны үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын 
хүрээнд ТЭББЭ ХХК нь 2013 оноос сөнгийн хувин, 
саалийн хувинг  үйлдвэрлэж захиалга орж ирсэн 
үед захиалгаар хийж өгдөг тогтмол бус үйл 
ажиллагаатай байсан. 2018 онд ЖДҮХС-аас “Эко 
модон сав үйлдвэрлэл” төслөөр зээлийн дэмжлэгт 
хамрагдаж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөн айраг, хоормог, ус хийдэг том хувин, мал 
саадаг саалийн хувин, айраг, хоормогны сөнгийн 
хувин, бүрхээр, дээж өргөдөг жижиг хувин, 
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дээжийн халбага гэх мэт бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэж  төрлөө олшруулснаар  үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний тоо  2017 оноос 2-3 дахин өсч 
Дундговь, Баянхонгор, Өмнөговь, Улаанбаатар 
хотод борлуулалтын цэгээ нээжээ. 

 Үйлдвэрлэлээ эрчимжүүлж, ажлын байр 
нэмэгдүүлж, бизнесээ өргөжүүлэхээр ЖДҮХС-аас 
авсан урт хугацаатай,  хөнгөлөлттэй зээлийг 
зориулалтынх нь дагуу, санхүүгийн сахилга 
баттайгаар зарцуулж, гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ  сайн биелүүлсэн улсын хэмжээний нийт 7 
аж ахуй нэгжийн нэгээр ТЭББЭ ХХК шалгарч 
ХХААХҮ-ийн Сайдын санаачилгаар Найдвартай 
зээлдэгчдээ талархал илэрхийлж олгосон "Сайн 
зээлдэгч” өргөмжлөлийг гардан авсан байна.  Мөн 
Өмнөговь аймгийн “Говь фестивал-2019” 
үзэсгэлэн худалдааны “Шилдэг үйлдвэрлэгч” 
номинацийн эзэн болжээ.   2019 онд 100 гаруй сая 
төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 64 сая 
төгрөгийн борлуулалт хийсэн ба 40 гаруй сая 
төгрөгийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нөөцтэй 
байна.  
  Хүнсний аюулгүй савны талаарх мэдээлэл, 
зөвлөмжийг сургууль, цэцэрлэг, хоол хүнс 
үйлдвэрлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж нийт 20 гаруй 
байгууллагын ажлын байранд дээр өгч 100  гаруй 
гарын авлага материал, Засгийн газрын  189 
дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс “Нэг 
удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох”, Нийлэг 
хальсан уутны хор хөнөөл, стандарт”, “Худалдаа 
үйлчилгээнд хэрэглэж буй зарим нийлэг хальсан 
уутны хэрэглээ”, МУ-ын шинэчлэгдэн батлагдсан 
стандартыг худалдаа үйлчилгээнд мөрдлөг болгон 
ашиглах зэрэг 5 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулж давхардсан тоогоор  250 гаруй иргэнд, 



Сум, багийн иргэдийн нийтийн хурал, Малчдын 
зөвлөгөөний оролцогчдод  600 гаруй иргэдэд Хөх 
сав канистергүй сум болох аяны талаар, 
“Хуванцар савны хор хөнөөл, “ зориулалтын савны 
тэмдэг, тэмдэглэгээ”-ний талаарх сургалт, 
мэдээлэлийг хүргэж гарын авлага өгч ажилласан.  

 
 

33.  Архидан 
согтуурахтай тэмцэх 
тухай хуулийн 6.4-р 
дэх заалт болон 
Монгол улсын 
Засгийн газрын 
Архидан 
согтуурахтай тэмцэх 
талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай 
2017 оны 46-р 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор 
согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр 
үйлчлэх цэгийн тоо, 
төрлийн талаарх 
нормативыг 
хэрэгжүүлэх 

Согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр 
үйлчлэх цэгийн тоо, 
төрлийн талаарх 
нормативын төслийг 
боловсруулсан. 

Согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр 
үйлчлэх цэгийн тоо, 
төрлийн талаарх 
нормативыг аймаг, орон 
нутагт мөрдүүлж 
Хуулийн хэрэгжилт 
болон Засгийн газрын 
тогтоолын 
хэрэгжилтийн тайланг 
улирал бүр гаргаж 
ажилласан байна. 

“Норматив тогтоох тухай” ХХААХҮСайдын   
тушаалын төсөлд санал авах хэлэлцүүлгийг 
АЗДТГазартай хамтран зохион байгуулж төсөлд 
өгсөн саналыг хугацаанд нь холбогдох газарт 
хүргүүлсэн. Хэлэлцүүлэгт аймгийн  ИТХурлын 
ажилтан, ХОХБТХэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Цагдаагийн газар, Боловсрол соёл урлагийн 
газар, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Татварын 
хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар зэрэг 
байгууллагуудын ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд 
оролцож гарсан саналыг нэгтгэн хурлын 
тэмдэглэлийн хамт ХХААХҮЯ-д хүргүүллээ. 
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, 
түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журмыг Аймгийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 
дугаар сарын 04-ний  өдрийн 14 дүгээр тогтоол,  
Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн 
санд 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр 4435 
дугаарт бүртгүүллээ. Согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулах түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийн 102 аж ахуйн нэгжийн  
хүсэлтийг хүлээн авч  мэргэжлийн байгууллагын 
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төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсгээр хэлэлцүүлэн 
сунгахаар 86, шинээр олгохоор 8, түдгэлзүүлэхээр 
5, хүчингүй болгох 11   хуралдааны дүгнэлтийг 
Аймгийн Засаг даргад танилцуулан 3 удаагийн 
захирамж гаргуулан dundgovi.gov.mn сайтын ил 
тод байдлын тусгай зөвшөөрөл цэсэнд архи, 
согтууруулах ундаатай холбоотой 7 мэдээлэлийг 
байршууллаа. Жилийн эцсийн байдлаар архи, 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулах 93, 
түүгээр үйлчилгээ эрхлэх 20 нийт тусгай 
зөвшөөрөлтэй 113 аж ахуйн нэгж ажиллаж байна.   

4.Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 

34.  Үйлдвэржилт 21:100 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
тус аймагт байгуулах 
үйлдвэрүүдийг 
дэмжих, 
шаардлагатай дэд 
бүтэц, газар, хүний 
нөөцөөр хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, 
ТЭЗҮ, төслүүдийг 
хийлгэх, ЖДҮ-ийг 
дэмжих сан, хөгжлийн 
банкинд хүргүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх. 

Засгийн газрын 2018 
оны 36 дугаар  
тогтоолоор  
“Үйлдвэржилт 21:100” 
үндэсний хөтөлбөрийг 
батлуулсан.  

Үйлдвэржилт 21:100 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
тус аймагт байгуулах 
үйлдвэрүүдийг дэмжих, 
шаардлагатай дэд 
бүтэц, газар, хүний 
нөөцөөр хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, ТЭЗҮ, 
төслүүдийг хийлгэх, 
ЖДҮ-ийг дэмжих сан, 
хөгжлийн банкинд 
хүргүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 

Аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг дарга нартай 
байгуулах гэрээнд  сум бүр жижиг дунд үйлдвэр 
шинээр байгуулж ажлын байрын тоог нэмэгдүүлж 
ажиллахыг тусгасан. Шинээр байгуулах, 
үйлдвэрлэлээ өргөтгөхөөр санал ирүүлсэн мах, 
махан бүтээгдэхүүн, ингэний  сүүн бүтээгдэхүүн,  
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн талх нарийн 
боовны үйлдвэр, цехүүдэд дараах дэмжлэгийг 
үзүүлээд байна. Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, 
Гурвансайхан, Говь-Угтаал, Дэрэн, Дэлгэрхангай, 
Сайхан-Овоо, Цагаандэлгэр, Баянжаргалан 
сумдад 568.8 сая төгрөг /Орон нутгийн дэмжлэг 
193.0, хувийн хөрөнгө оруулалт 323.6, төсөл 
хөтөлбөр 53,2/-ийн өртөг бүхий 11 үйлдвэр 
шинээр байгуулагдаж байнгын ажлын байр 21, түр 
ажлын байр 38 бий болсоны нэг нь орон нутгийн 
асфальтын зах зээлийг  дангаараа хангах бүрэн 
боломжтой асфальт-бетон зуурмагийн  үйлдвэр 
юм.  Уг үйлдвэрийн газрын асуудлыг шийдвэрлэн 
олгосноор 80,0 сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар ашиглалтанд оруулан  асфальт-
бетон зуурмаг үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд цагт 
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100 тонн асфальт-бетон зуурмаг үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай юм.  
Сайнцагаан сумын “Ноён Шанхай” ХХК аймгийн 
төвөөс 5км-т 1га газрыг шийдвэрлээд байна. 
ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахаар 45 
иргэн, ААН-ийн төслийг хүлээн авч журмын дагуу 
хэлэлцэн эхний 10-т эрэмбэлэгдсэн 1,0 тэрбум 
төгрөгийн төслийг шалгарууллаа. Шалгарсан 
төслүүдийг батлагдсан эрэмбэ, дарааллаар 
судалж, шаардлага хангасан төслийг санхүүжүүлж 
ажиллахыг анхааруулсан аймгийн Засаг даргын 
албан тоот, А/264 захирамж, жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийн төсөл шалгаруулах дэд хорооноос 
сонгон шалгаруулсан төслийн жагсаалтыг 
арилжааны банкуудад хүргүүлж 5 төслийн 420,0 
сая төгрөг зээлдэгчдээ очиж 5 төсөл судалгааны 
явцдаа байна.    

35.  Ингэний сүүн 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэр  

Тодорхой ажил 
хийгдээгүй 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийг 
сонгож, хөрөнгө 
оруулалт хийгдэж 
бүтээн байгуулалтын 
ажил эхлэсэн байна. 

Сум хөгжүүлэх сангаас Баянжаргалан, Өлзийт, 
Луус сумын 4 иргэнд 80,0 сая төгрөгийн 
хөнгөлөлттэй зээлийг олгож 6 шинэ ажлын байр 
бий болж, 2 ажлын байр хадгалагдаад байна.  
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36.  Тэмээний ноосон 
эдлэлийн үйлдвэр 

Цех байгаа үйлдвэр 
болгох хүсэлтэй  

Төсөл хэрэгжүүлэгчийг 
сонгож, хөрөнгө 
оруулалт хийгдэж 
бүтээн байгуулалтын 
ажил эхлэсэн байна. 

ЖДҮХСангаас зээл авахаар Эрдэнэдалай сумын 
иргэн Ш.Бөндөгхорол төсөл боловсруулан 
ирүүлсэн боловч бүрдүүлбэл зохих иж бүрдэл 
дутуугаас  хасагдсан. 2009 онд анх байгуулагдсан  
Эрдэнэдалай сумын Кашмердалай цех нь  
ноолуур, хонь, тэмээний ноосон төрөл бүрийн   
өвөрмөц шинж чанартай  инноваци шингэсэн 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн дотоод гадаадын 
зах зээлийн хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. Тус цехийн 
үйлдвэрлэсэн тэмээний ноосон хөнжил  “Аймгийн 
брэнд” бүтээгдэхүүн болсон төдийгүй  гадаад 
дотоодын зах зээлд эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн 
болжээ. 2009 онд анх байгуулагдсан  Эрдэнэдалай 
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сумын Кашмердалай цех нь  ноолуур, хонь, 
тэмээний ноосон төрөл бүрийн   өвөрмөц шинж 
чанартай  инноваци шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн дотоод гадаадын зах зээлийн 
хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. Тус цехийн 
үйлдвэрлэсэн тэмээний ноосон хөнжил  “Аймгийн 
брэнд” бүтээгдэхүүн болсон төдийгүй гадаад 
дотоодын зах зээлд эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн 
болжээ. Кашмер далай цех нь 2019 онд 6 нэр 
төрлийн 2245 тооны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 8 
сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 
ажилласан байна. Тус цех нь нийт 4 ажилтантай. 
Дотоодод үйлдвэрлэсэн үндэсний бараа, 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авалтаар дэмжих 
зорилгоор Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар 
тус үйлдвэрийн үйлдвэрлэсэн тэмээний ноосон 
улавчийг бэлгийн багцдаа худалдан авахаар 
гэрээлэн 2019 онд 1,187,000 төгрөгийн 237 ширхэг 
улавчийг нийлүүлсэн байна.   

37.  Талх, нарийн боовны 
үйлдвэр 

Үйлдвэр байгаа, үйл 
ажиллагааны 
өргөтгөнө 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийг 
сонгож, хөрөнгө 
оруулалт хийгдэж 
бүтээн байгуулалтын 
ажил эхлэсэн байна. 

Сайнцагаан сумын үйлдвэрлэгч О.Энхбат нь 2014 
оноос эхлэн талх нарийн боовны үйлдвэрлэлийг 
эрхлэн ард иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд 
нийлүүлж ирсэн. Зах зээлийн багтаамж хүрээгээ 
нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх зорилгоор 
ЖДҮХСангаас зээл авахаар төслөө ирүүлснийг 
дэмжин 90,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгуулж 
үйлдвэрийн барилга барих газрын асуудлыг 
шийдвэрлэлээ. Үүний үр дүнд 5 ажлын байр 
шинээр бий болж, 5 ажлын байр хадгалагдсан 
байна.  
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38.  Мах боловсруулах 
үйлдвэр 

Тодорхой ажил 
хийгдээгүй 

Хөрөнгө оруулалт 
хийгдэж бүтээн 
байгуулалтын ажил 
эхлэсэн байна. 

Сайнцагаан сумын Ноён Шанхай ХХК аймгийн 
төвөөс 5 км-т 1 га газар олгох асуудлыг 
шийдвэрлэлээ.  2019 онд махны чиглэлийн үхэр 
болон мах боловсруулах, малын гаралтай дайвар 
бүтээгдэхүүн боловсруулах төсөлд ЖДҮХСан, 

 
 
 
 
 



СХСангаас 5 иргэн, ААНэгжид 209,3 сая төгрөгний 
хөнгөлөлттэй зээл олгуулж 3 ажлын байр 
хадгалагдаж 13 ажлын байр шинээр бий болжээ.  
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39.  Үйлдвэржилт 21:100, 
Ноолуур 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, 
хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний тайлан, 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгуулагдсан 
үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны талаар 
болон шинээр 
байгуулагдахаар 
төлөвлөгдсөн  
үйлдвэрийн явцын 
мэдээллийг  
дэлгэрэнгүйгээр 
гаргаж ирүүлэх /хагас 
жил тутам/ 

Засгийн газрын 2018 
оны 36 дугаар  
тогтоолоор  
“Үйлдвэржилт 21:100” 
үндэсний хөтөлбөрийг 
батлуулсан. 

Засгийн газрын 2018 
оны 47 дугаар 
тогтоолоор Ноолуур 
хөтөлбөрийг 
батлуулсан. 

 

Үйлдвэржилт 21:100, 
Ноолуур хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, 
хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний тайлан, 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгуулагдсан 
үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны талаар 
болон шинээр 
байгуулагдахаар 
төлөвлөгдсөн  
үйлдвэрийн явцын 
мэдээллийг  
дэлгэрэнгүйгээр гаргаж 
ирүүлсэн байна. 

15 сумын 1,716,559 толгой ямаанаас  686,624 кг 
ноолуур бэлтгэсэн байна. Түүхий эдийн үнийн 
судалгааг батлагдсан маягтын дагуу улирал бүр 
гарган ХХААХҮЯамны Хөнгөн үйлдвэрийн газарт 
хугацаанд  хүргүүлж байна. 
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40.  Хөнгөн, хүнсний аж 
үйлдвэрийн 
салбарын  85 жилийн 
ойг тэмдэглэн тус 
салбарын тэргүүний 
шилдэг ажилтнуудыг 
тодорхойлон 
урамшуулах, бүтээлч 
ажил өрнүүлэхийг 
дэмжих 

Хөнгөн үйлдвэрийн 
салбарын  ойг 
тэмдэглэх бэлтгэл 
ажлыг хийсэн. 

Хөнгөн, хүнсний аж 
үйлдвэрийн салбарын  
85 жилийн ойг 
тэмдэглэн тус салбарын 
тэргүүний шилдгүүдийг 
тодорхойлон 
урамшуулж, бүтээлч 
ажлыг хийсэн байна. 

Сумдын Засаг дарга нарт Хөнгөн, хүнсний аж 
үйлдвэрийн салбарын 85 жилийн ойг угтан 
салбарын тэргүүн болон жуух бичгээр 
шагнуулахаар Сайнцагаан сумын оёдолчин 
Д.Адьяасүрэн, Эрдэнэдалай сумын оёдолчин 
Д.Оюунханд, Д.Чанцалдулам нарын 
тодорхойлолтыг хүлээн авч 2019 оны 01/159 
албан тоотоор Хөнгөн үйлдвэрийн газарт 
хүргүүлээд байна. 
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41.  Хөнгөн  үйлдвэр 
/ноос, ноолуур, арьс 
шир, оёдол, мод 
модон эдлэл, дахин 

Салбарын чиглэлээр 
тодорхой суурь 
судалгаа, мэдээлэл 
хангалтгүй байна. 

Хагас болон бүтэн 
жилийн эцэст 
мэдээллээ ирүүлсэн 
байна.  

Хөнгөн  үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр 
үйлдвэрлэл эрхлэгч 29 иргэн, ААНэгжийн төсөлд  
СХСангаас 355,2 сая төгрөг, ЖДҮХСангаас мод, 
модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төсөлд 20,0 

 
 
 
 



боловсруулах/-ийн 
салбарын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийг орон 
нутагт хэрэгжиж буй 
улсын, олон улсын 
байгууллагын болон 
орон нутгийн төсөл 
хөтөлбөрүүдэд 
хамрагдаж буй 
талаарх мэдээлэл 
гаргах /хагас жил 
тутам/ 

сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн  дэмжлэг 
үзүүлснээр 17 ажлын байр хадгалагдаж  шинэ 
ажлын байр 40 шинэ ажлын байр бий болж 
өргөтгсөн 15, шинээр 17 жижиг үйлдвэр 
байгуулагдсан байна.  2019 оны эцэст хөнгөн 
үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа 52 ААН, 10 хоршоо, 1 ТББ, 86 иргэн байгаа 
ба борлуулалтын орлого 2,9 тэрбум төгрөг болоод 
байна.   Орон нутагт хэрэгжиж буй улсын, олон 
улсын байгууллагын болон орон нутгийн төсөл 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж буй талаарх мэдээлэл 
маягтын дагуу гаргаж  хүргүүлсэн.  
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42.  “Сав баглаа боодол” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Хөх сав, канистергүй 
аймаг, сум” 
хөдөлгөөн өрнүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх,  
уламжлалт сав 
баглааны 
үйлдвэрлэлийг 
бодлогоор дэмжих, 
олон нийтийн 
оролцоотой хөх 
савны хор хөнөөлийг 
сурталчлах 

5-6 аймагт сургуулийн 
дотуур байр 
цэцэрлэгийн зөөврийн 
усан хангамжинд хөх 
канистер хэрэглэхгүй 
байгаа. Сургалт 
сурталчилгаа муу 
байгаа. 

Бүх аймгуудыг 
хөдөлгөөнд хамруулсан 
байна. Зохист судалгааг 
хийж, иргэд, олон нийт  
мэдлэг мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

  Хүнсний аюулгүй савны талаарх мэдээлэл, 
зөвлөмжийг сургууль, цэцэрлэг, хоол хүнс 
үйлдвэрлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж нийт 20 гаруй 
байгууллагын ажлын байранд дээр өгч 100  гаруй 
гарын авлага материал, Засгийн газрын  189 
дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс “Нэг 
удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох”, Нийлэг 
хальсан уутны хор хөнөөл, стандарт”, “Худалдаа 
үйлчилгээнд хэрэглэж буй зарим нийлэг хальсан 
уутны хэрэглээ”, МУ-ын шинэчлэгдэн батлагдсан 
стандартыг худалдаа үйлчилгээнд мөрдлөг болгон 
ашиглах зэрэг 5 удаагийн   сургалтыг  зохион 
байгуулж давхардсан тоогоор  250 гаруй иргэнд, 
Сум, багийн иргэдийн нийтийн хурал, Малчдын 
зөвлөгөөний оролцогчдод  600 гаруй иргэдэд Хөх 
сав канистергүй сум болох аяны талаар, 
“Хуванцар савны хор хөнөөл, “ зориулалтын савны 
тэмдэг, тэмдэглэгээ”-ний талаарх сургалт, 
мэдээлэлийг хүргэж гарын авлага өгч ажилласан. 
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43.  Төрийн худалдан 
авалтад дотоодын 

Дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 

Дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн 

Дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн ААНэгжээс 
аймгийн хэмжээнд мах, сүү гэх мэт 50 гаруй нэр 

 
 



үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх ажлыг 
удирдан, зохион 
байгуулах, 
бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтийн 
талаарх мэдээллээ 
ирүүлэх 

нийлүүлэлт доогуур 
түвшинд байгаа,  
нийлүүлэлтийн 
талаарх мэдээллээ 
ирүүлэхдээ дутмаг 
байна 

нийлүүлэлтийг түвшинг 
ахиулсан байна. 
Дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтийн талаарх 
мэдээллээ ирүүлсэн 
байна. 

төрлийн 1,582,4 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг 
сургууль, цэцэрлэгүүдэд нийлүүлсэн байгаа нь  
өмнөх оноос хэдэн хувиар 13,7 хувиар өссөн 
байна.  
        Аймгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах, зах зээлд 
таниулах, бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
борлуулалтыг  өргөжүүлэх, зорилго бүхий 
“Дундговьд үйлдвэрлэв” дэлгүүр 2019 оны эхний 
11 сарын байдлаар 201 иргэн, 3 ААНэгжийн 100 
гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч  
92,0 сая төгрөгийн борлуулалттай ажилласан нь 
өмнөх оноос 35 хувиар өссөн байна.  
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44.  Малын гаралтай 
түүхий эд бэлтгэх, 
үндэсний үйлдвэрт 
нийлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, 
түүхий эд бэлтгэлийн 
/ноос, ноолуур, арьс 
шир/ сургалт, 
семинар зохион 
байгуулах 
 

Засгийн газрын 2015 
оны 122 дугаар 
тогтоолоор “Хонь, 
тэмээний ноос 
бэлтгэж, үндэсний 
үйлдвэрт 
тушаасан хоршооны 
гишүүн малчин, мал 
бүхий 
этгээдэд мөнгөн 
урамшуулал олгох” 
журмыг батлуулсан. 
"Малын гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний нэмүү 
өртгийн сүлжээ, 
мөшгих тогтолцооны 
загвар арга хэмжээ"-г 
зохион байгуулсан. 
Аймгуудад арьс шир, 
ноос ноолуур төслийн 

Арьс ширний 
нядалгааны өмнөх 
үеийн, тухайн үеийн, 
дараах үеийн гэмтэл 
буурсан байна. Малын 
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний нэмүү 
өртгийн сүлжээ, мөшгих 
тогтолцооны загвар 
арга хэмжээ хэрэгжсэн 
байна. Ноос ноолуурыг 
өнгө, чанараар ангилж 
бэлтгэсэн байна. “Хонь 
тэмээний ноос бэлтгэж, 
үндэсний үйлдвэрт 
тушаасан хоршооны 
гишүүн малчин, мал 
бүхий этгээдэд мөнгөн 
урашуулал олгох” 
журмын хэрэгжилтийг 
хангасан байна. Түүхий 
эд бэлтгэлийн /ноос, 

Малын гаралтай түүхий эдийн үнийн судалгааг 
маягтын дагуу гарган ХХААХҮЯамны Хөнгөн 
үйлдвэрийн газарт сар бүр хугацаанд нь хүргэж 
байна. Мөн малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн 
сургалтын видео бичлэгийг сумдын ЖДҮ 
хариуцсан мэргэжилтэн нарт олшруулан өгсөн. 
Мэргэжилтнүүд хөдөөгийн багийн нийтийн хуралд 
сургалтыг зохион байгуулж байна. 
       Монгол улсын Засгын газрын 2013 оны 394 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний 
боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир, хонь, тэмээний 
ноос бэлтгэж тушаасан малчин, мал бүхий 
этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”ыг орон 
нутагт хэрэгжүүлэн 2018 оны сүүлийн хагас 
жилийн арьс ширний урамшууллын материалыг 
2178 өрх 5403 падаанаар 210378 арьс ширийг 18 
төлөөлөгч үндэсний боловсруулах үйлдвэрт 
тушаасан баримтыг сумдаас хүлээн авч мал 
хамгаалах санд, 02 сард Засгийн Газрын 2015 оны 
122 дугаар тогтоолын дагуу тэмээ, хонины ноосоо 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан үндэсний 
боловсруулах үйлдвэрт тушаасан 724378 кг 
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хүрээнд сургалт 
явуулсан 
 

ноолуур, арьс шир/ 
сургалт, семинар 
зохион байгуулсан 
байна. 

хонины ноос, 4727 кг тэмээний ноосны 
материалыг хүлээн авч ХХААХҮЯ-нд хүлээлгэн 
өгсөн. Засгийн газрын 2015 оны 122 дугаар 
тогтоолын дагуу үндэсний боловсруулах үйлдвэрт 
хонь, тэмээний ноос бэлтгэн нийлүүлсэн малчдын 
урамшууллын материалыг сумдаас хүлээн авч 
ноосны урамшууллын программд оруулах ажил 
хийгдэж дууссан. Энэ онд 4727 тн тэмээний ноос, 
724378 тн хонины ноосыг үндэсний боловсруулах 
үйлдвэрт тушаасан. Хэрэгжилт 100 хувь. Мал 
хамгаалах сан татан буугдсантай холбоотойгоор 
энэ оноос эхлэн малчдын арьс шир, ноосны 
урамшууллын материал эцэслэгдэн ХХААГ дээр 
төвлөрч, ХХААХҮЯ-руу санхүүгийн баримтыг 
илгээдэг зохицуулалтад орон ажиллаж байна. 
СХСангаас Цагаандэлгэр, Гурвансайхан сумдад 
нэхий элдэх чиглэлээр 4 иргэнд 54,0 сая төгрөгний 
зээлийг олгосон байна. Шинээр 9 ажлын байр бий 
болсон. 

45.  Оёмол бүтээгдэхүүн, 
хувцас 
үйлдвэрлэлийн 
салбарын судалгааг 
гаргах / хагас жил 
тутам/ 

Оёмол бүтээгдэхүүн, 
хувцас үйлдвэрлэлийн 
салбарын судалгааг 
хийх бэлтгэл ажлыг 
хангаж ажилласан. 

Оёмол бүтээгдэхүүн, 
хувцас үйлдвэрлэлийн 
салбарын судалгааг 
гаргасан байна. 

Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэлийн 
салбарын судалгааг маягтын дагуу гарган Хөнгөн 
үйлдвэрийн газарт хүргүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд   
Оёмол бүтээгдэхүүн, хувцас үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 46 иргэн ААНэгж үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Нийт 85 иргэн ажиллаж байна. Үүнээс 61 
мэргэжилтэй ажилтан, 24 мэргэжлийн бус иргэн 
ажиллаж 11 нэр төрлийн 370,000 ширхэг 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн 29,4 сая төгрөгний 
борлуулалтын орлоготой ажилласан байна. 
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46.  Хөнгөн үйлдвэрийн 
салбарын үйл 
ажиллагаа явуулж 
буй аж ахуй нэгжийн 
мэдээллийн сан бий 
болгох, үйлдвэр аж 

Мэдээллийн сан 
байхгүй. Аж ахуй 
нэгжийн судалгаа 
хангалтгүй. 

Салбарын суурь 
судалгаанд үндэслэн 
цаашдын үйл 
ажиллагааг оновчтой 
төлөвлөнө. 

 Аймгийн хэмжээнд хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 
тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 79 
иргэн, аж ахуйн нэгж ажиллаж жилийн 
борлуулалтын орлого нь 2, 5 тэрбум төгрөг байна.  
Орон нутгийн түүхий эдийн нөөц, оюуны чадамжид 
тулгуурлан дотоодын төдийгүй гадаадын зах 
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ахуйн нэгжийн 
мэдээллийг 
дэлгэрэнгүй гаргах 
/хагас жил тутам / 

зээлд өрсөлдөхүйц инноваци шингээсэн шинэ 
брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр 
туршилт, судалгаа тогтмол явуулж, туршилтын 
үйлдвэр барих зэргээр саначлага гаргасан иргэн, 
аж ахуйн нэгжийг дэмжин ажиллах зорилготой 7 
зорилт бүхий үйлдвэрлэлийн салбарын бодлогыг 
тодорхойлон гаргаж 2019 оны төлөвлөгөөг 95 
хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүлэн тайланг Аймгийн 
ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн хуралдаанд 
танилцууллаа. 

47.  Монгол Хятадын 
Экспод оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангаж 
ажиллах, шилдэг аж 
ахуй нэгж, 
үйлдвэрлэгчдийг 
оролцуулах 

Монгол Хятадын 
Экспод оролцох 
бэлтгэл ажлыг хангаж 
ажилласан 

Монгол Хятадын 
Экспод оролцох бэлтгэл 
ажлыг хангаж ажиллах, 
шилдэг аж ахуйн нэгж, 
үйлдвэрлэгчдийг 
оролцуулсан байна 

Монгол Хятадын  EXPO үзэсгэлэн худалдаанд 
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Цагаан 
арвай бүлгийн гишүүн А.Будсүрэн цагаан 
эсгийгээр хийсэн 4 нэр төрлийн гар урлалын 
бүтээгдэхүүнээр амжилттай оролцож 1,5 сая 
төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан 
байна. Цаашид Өвөр монгол улсын бэлэг дурсгал 
үйлдвэрлэгчтэй түншлэл тогтоож бараа 
бүтээгдэхүүнээ гаргах боломж нээгдэж байна. 

    
Оросын холбооны улсын “Эрхүү нутгийн гар 
урлалын хурим найр-2019” үзэсгэлэн худалдаанд 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 5 иргэний зардалд 
ХЭДС-аас 1,8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 
Үйлдвэрлэгчид үзэсгэлэн худалдааны “Гранпри” 
шагналыг хүртэж 3,2 сая төгрөгийн борлуулалт 
хийжээ. 
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5. Жижиг, дунд үйлдвэр хоршооны чиглэлээр 

48.  Жижиг дунд 
үйлдвэрийг дэмжих  

Санхүүжилт 
хийгдээгүй. 

Төсөл сонгон 
шалгаруулалтыг хууль 

 ХХААХҮСайдын 2019 оны А-41 тоот тушаалаар 
орон нутгийн ЖДҮХС-гийн эх үүсвэр нэгтэрбум 
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зорилгоор 
хуваарилсан 
санхүүжилтээр 
хийгдэх төсөл сонгон 
шалгаруулалтыг 
зохих хууль, журмын 
дагуу ил тод, 
нээлттэй, шударга, үр 
дүнтэй зохион 
байгуулах 

журмын дагуу зохих 
хууль, журмын дагуу ил 
тод, нээлттэй, шударга, 
үр дүнтэй зохион 
байгуулж, 5-аас 
доошгүй жижиг, дунд 
үйлдвэрт санхүүжилт 
олгосон байна.  

төгрөг хуваарилагдсан. Дээрхи хөрөнгийг төсөл 
сонгон шалгаруулах Аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар батлагдсан дэд хорооны хурлаар 
журмын дагуу хэлэлцэн эхний 10-т эрэмблэгдсэн  
төслийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлэн хянууллаа. ХХААХҮС, 
арилжааны банкуудтай  хамтарч ажиллах гэрээ 
байгуулж  улмаар төслүүдийг эрэмбэ, дарааллын 
дагуу судалж, шаардлага хангасан төслийг 
санхүүжүүлж ажиллах чиглэлийг банкуудад 
хүргүүлснээс  5 төсөлд /мах махан бүтээгдэхүүн, 
барилгын материал, хүнсний үйлдвэр, мод модон 
бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлал/  420,0 сая 
төгрөгийн зээл   олгогдон ажлын байрын тоо 24-
өөр нэмэгдсэн бол 5 зээл судалгааны шатандаа 
явж байна.  Шинээр 18 ажлын байр бий болж, 23 
ажлын байр хадгалагдсан байна. 
              СХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлээс нийт 102 
төсөлд 1,347,7 сая төгрөгийн зээлийг олгож үүний 
үр дүнд шинэ үйлдвэрлэл -56, өргөтгөсөн -46, 
шинэ ажлын байрын тоог 128 -аар нэмэгдүүлж 135 
ажлын байр хадгалагдаж нийт 263 ажлын байр бий 
болжээ.  
  Германы ОУ-ын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж 
бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн хүрээнд “Бизнес 
төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах”, “Хүний нөөцийн 
удирдлага, харилцаа холбоо”, “Маркетинг ба 
борлуулалт”, “Санхүү ба нягтлан бодох бүртгэл”, 
“Мэдээллийн технологийг бизнест ашиглах нь” 4 
удаагийн цуврал сургалтад 54 жижиг, дунд бизнес 
эрхлэгч,  Аж ахуй эрхлэлтийн ур чадварыг 
эзэмшүүлэх мэдлэг олгох  зорилтын хүрээнд 
жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч 70 гаруй иргэн, 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй санхүүгийн 



дэмжлэгт хамрагдах 170 иргэний  судалгаа авч 
“Хөгжлийн хөтөч” ТББ-тай хамтран 80 иргэн, Олон 
улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Бизнесээ эхэл, 
бизнесээ хөгжүүл” 10 өдрийн сургалтанд 8 
иргэнийг тус тус хамруулснаар  бизнесээ эхлүүлж, 
хөгжүүлэхэд шаардагдах бүхий л мэдлэг чадвар 
техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах 
арга зүй, бизнесээ хэрхэн удирдах, тогтвортой авч 
явах, хөгжүүлэх мэдлэгийг олж авсан үр дүнтэй 
сургалт боллоо. “Эх оронч худалдан авалт, орон 
нутгийн үзэсгэлэн худалдаа-2019” арга хэмжээг 5 
дугаар сарын 2-ны өдөр  ХХААГ, ХХҮГ, БСУГ, 
МХАҮТ-ын салбар, Хөдөө аж ахуйн 
хоршоологчдын холбоо, Элгэмсэг Дотно Дундговь 
ТББ-тай хамтран зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн 
худалдаанд 37 иргэн, ААНэгж оролцож нийт 5,5 
сая төгрөгний  борлуулалт хийсэн байна. 
Үзэсгэлэнгийн төгсгөлд  төр хувийн хэвшлийн 
байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 
хамтран ажиллах хэлэлцүүлэг болж 15 сумын 70 
гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл  санал 
бодлоо солилцон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн худалдан 
авалтад   нийлүүлэх боломж, нөөцийн талаар 
ярилцсан үр дүнтэй ажил болсон.  

49.  Жижиг, дунд үйлдвэр, 
хоршоо, ахуйн 
үйлчилгээний 
чиглэлээр зохион 
байгуулах арга 
хэмжээний зардлыг 
аймгийн төсөвт 
тусган тодорхой ажил 
зохион байгуулан  
ажиллах 

Тодорхой зардал 
тусгаж, үр дүнтэй ажил 
хийгдэхүй байна  

Төсөвт тусгагдан 
тодорхой ажлууд 
хийгдсэн  байна.  

Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага 
төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан Төсөл 
боловсруулах сургалт, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 
Хүнсний ногооны технологийн чадваржуулах 
сургалт, Хоршоо байгуулах анхан шатны мэдлэг 
олгох  сургалтуудад Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, 
Дэлгэрцогт, Сайнцагаан сумдын 272 малчин 
болон бизнес эрхлэгчдийг хамрууллаа.  Мөн 
эмэгтэйчүүдийн бүлгийн үйл ажиллагааг 
Сайнцагаан, Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо сумдад 
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нэг сумын 35,0 сая төгрөг нийт 105,0 сая төгрөгийн 
санхүүжилтийг олгосон бол  Сод бриллиант, 
Тэнүүн говийн баялаг, Номын өргөө, Чацарганы 
төгөл ХХК-иудын 240,0 сая төгрөгийн, 39 бүлгийн 
314 иргэний нийт 585,0 сая төгрөгийн төслүүд 
дэмжигдэн судлагдаж байна.  
        Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн 
төвөөс “Тогтвортой хөгжил-Залуу хоршоологчдын 
оролцоо” бүсийн зөвлөгөөнд 22 төлөөлөгчийг 
хамруулсан.   

  Цагаандэлгэр сум нь 
СХСангаас Дулаан бэлэг 
хоршоонд 30,0 сая 
төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээлийг олгож  6 ажлын 
байр шинээр бий болж, 1 
ажлын байр хадгалагдаж 
1650м2 н бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж эсгий үйлдвэрлэж 27 сая төгрөгийн 
борлуулалттай ажилласан байна.  Дулаан бэлэг 
хоршооны үйлдвэрлэсэн цагаан эсгий 
бүтээгдэхүүн “Дундговь түншлэл-2019” үзэсгэлэн 
худалдааны “Шилдэг аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн”-ээр шалгарсан байна.  

 2019 оны 12 дугаар сард өдөр үсчин гоо 
засалч, хумс дизайн урлалын “ҮСЧИН, ГОО 
САЙХАН-2019” тэмцээнийг Аймгийн Засаг даргын 
ивээл дор зохион байгууллаа. Монгол улсын 
үсчин, гоо засалчдын холбооны тэргүүн ОУ-ын 
шүүгч Цогзолмаа, Үйлдвэрлэл урлалын 
коллежийн  гоо сайханы тэргүүлэх зэрэгтэй багш 
Дарьжав нар шүүж дүгнэсний эцэст үсчин гоо 
сайханчдын ур чадвар дээшилж улс, бүсийн 
чанартай уралдаан тэмцээнд оролцох ур 
чадварыг эзэмшсэн байгааг онцлон дурьдлаа.   



50.  Жижиг, дунд 
үйлдвэрийн 
зориулалтаар олгож 
байгаа зээлийн 
уялдаа холбоог 
сайжруулах, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих, зээлийн  
талаархи мэдээ 
тайланг хагас, бүтэн 
жилээр ирүүлэх 

Жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
сан, Сум хөгжүүлэх 
сангаас олгож байгаа 
зээлийн мэдээлэл 
тогтмолжоогүй. 

Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
дэд сан болон Сум 
хөгжүүлэх сангийн 
тайланг хугацаанд нь 
ирүүлсэн байна.  

 Сум хөгжүүлэх сангийн тайланг улирал бүр 
батлагдсан маягтын дагуу гарган ХХААХҮЯ-ны 
ЖДҮХБХЗГазарт хугацаанд нь хүргүүлж байна.  
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн Дэд 
хороо хуралдсан маягтын дагуу 1 болон 2 дугаар 
ээлжинд санхүүжих төслийн жагсаалтыг маягтын 
дагуу гарган ХХААХҮЯ-ны ЖДҮХБХЗГазарт 
хүргүүлээд байна. 
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51.  Сум хөгжүүлэх 
сангийн зээлийн 
эргэн төлөлтийг үйл 
ажиллагааг 
сайжруулж чанаргүй 
зээлийн хэмжээг 
бууруулах 

Чанаргүй зээлийн 
хэмжээ 33 хувь байна. 

Чанаргүй зээлийн 
хэмжээг бууруулж 10 
хувьд хүргэсэн байна.  

“Сум хөгжүүлэх сан”-гийн эргэн төлөлтийн эх 
үүсвэрийг тогтвортой нэмэгдүүлэх, хөнгөлөлттэй 
зээл авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг 
зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, 
зээлийн давхардал үүсгэхгүй байх, тус сангийн 
болон бусад банк, санхүүгийн байгууллагын 
зээлийн эрсдлийг бууруулах механизмыг бий 
болгох зорилготой улсын үзлэг зохион байгуулах 
ажлын хэсгийг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 
дугаар сарын А/182 тоот захирамжаар батлуулж 
15 сумын СХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийлээ. Шалгалтын дүнг  Аймгийн Засаг 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулж 
мөн Аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг дарга 
нартай видео хурал хийж дүнг танилцуулан 
цаашид сангийн хөрөнгийг үр дүнтэй ашиглах 
талаар үүрэг даалгавар өглөө.  
Аймгийн хэмжээнд тухайн онуудад  СХС-аас нийт 
8,652,9 сая төгрөгийн зээлийг 2054 зээлдэгчид 
олгож өнөөгийн байдлаар 403 зээлдэгчийн 2,905,8 
сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаагийн 313,2 
төгрөгийн зээл шүүхийн шатанд,197,3 сая 
төгрөгийн зээлийн шүүхийн шийдвэр гарсан 
байна. Чанаргүй зээл нь 17,6 хувьтай байна.  
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52.  Аймгийн хэмжээнд 

сум хөгжүүлэх 
сангийн зээлдэгчийн 
мэдээллийг  зээлийн 
мэдээллийн нэгдсэн 
санд бүртгэж хөтлөх 

Бүртгэл нэгтгээгүй 
байна. 

Тухайн аймгийн бүх 
сумдын бүртгэлийг 
зээлийн мэдээллийн 
санд нэгтгэсэн байна. 

Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд 
СХСангийн зээлдэгч нарын мэдээлэл орохтой 
холбоотой Аймгийн 15 сум нь Сум хөгжүүлэх 
сангийн программтай болсон. Уг программд 
сумдын мэргэжилтнүүд 274 зээлдэгчийн 
мэдээллийг оруулж Хулд, Гурвансайхан, 
Эрдэнэдалай, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Сайхан-Овоо 
сумдын хангалтгүй түвшинд байна.   
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53.  “Нэг сум–Нэг хоршоо” 
хөдөлгөөнийг 
өрнүүлэх 

Улсын хэмжээнд 4377 
анхан шатны хоршоо 
бүртгэлтэй байна. 

Сум бүр нэг хоршоонд 
нэгдэх талаар тодорхой  
ажлууд хийгдсэн байна. 

          Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага төсөлтэй 
хамтран 2019 оны 12 сард Эрдэнэдалай, Сайхан-
Овоо, Дэлгэрцогт сумын 30 малчинд Малчны 
бүлгийн хоршооны сургалт, Эрдэнэдалай, Сайхан-
Овоо, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан сумдын 30 
эмэгтэйчүүдэд хоршооны сургалтыг зохион 
байгуулсан. 
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Цагаандэлгэр сум нь 
СХСангаас Дулаан бэлэг 
хоршоонд 30,0 сая 
төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээлийг олгоод байна. 6 
ажлын байр шинээр бий 
болж, 1 ажлын байр 

хадгалагдсан. Дулаан бэлэг хоршоо нь Дундговь 
түншлэл-2019 үзэсгэлэн худалдаанаас Шилдэг аж 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр шалгарсан. 
Аймгийн хэмжээнд нийт 75 хоршоо идэвхтэй үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаагийн 67 хувийг хөдөө аж 
ахуйн хоршоо  эзэлж байна.  

54.  “Нэг суурин - Нэг 
бахархал” аяны 
хүрээнд орон нутгийн 
брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий 
болгох 

Орон нутгийн нөөц, 
онцлогт тулгуурлан 
хөгжүүлэх 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрлийг 
тодорхойлоогүй, 
борлуулалтын сүлжээг 
бий болгоогүй байна. 

Орон нутгийн брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий 
болгох, сургалт зохион 
байгуулах, түүнийг 
хэрэглэгчдэд хүргэх 
борлуулалтын сүлжээг 
бий болгосон байна. 

ХХАХҮЯ-аас орон нутгийн нөөц баялаг, түүхий 
эдийг зүй зохистой ашиглан соёл, уламжлалыг 

хадгалсан, хүний эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөгүй үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 
нэвтрүүлж, олон талт 
хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэн, импорт 

орлохуйц экспортын барааны нэр төрлийг 
олшруулж, Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий 
нийтэд сурталчлах, таниулах зорилгоор “Нэг 
суурин-Нэг бахархал” аяныг жилийн хугацаатай 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 
аймгийн хэмжээнд аяныг хэрэгжүүлэх ажлын 
хэсгийг аймгийн ЗД-ын захирамжаар батлуулсан. 
Аяны хүрээнд үйлдвэр эрхлэгчдэд бизнес арга 
зүйн сургалт зөвлөгөөг 8 удаа зохион байгуулж 
нийт бизнесийг давхардсан тоогоор 150 
бизнесменийг хамрууллаа.  
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Мөн “Дундговьд 
үйлдвэрлэв” сэтгүүлийг 
гаргахаар Эрс тэс дизиан 
ХХК-тай 3,750,000 
төгрөгийн гэрээг байгуулан 
ажлын явц 70 хувьтай 
байна.  Сэтгүүлд 15 сумын 
150 бизнес эрхлэгчийг 
хамруулахаар төлөвлөсөн 

ба зураг авалт 70 хувьтай байна.  

55.  “Монголд 
үйлдвэрлэв” 
худалдааны төв, зам 
дагуух борлуулалтын 
төв байгуулах 
зардлыг орон нутгийн 
төсөвт тусгах 

Үндэсний үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэхэд тал 
бүрийн дэмжлэг 
туслалцаа 
шаардлагатай байна. 

“Монголд үйлдвэрлэв” 
худалдааны төвтэй 
болсон байна. 

2017 оноос эхлэн “Дундговьд үйлдвэрлэв” 
дэлгүүрийг нээн ажиллуулж байна. Дундговьд 
үйлдвэрлэв дэлгүүр нээгдсэнээр 2019 онд 
борлуулалтын орлого нь 106 сая төгрөг болоод 
байна. Борлуулалтын орлого сар тутам 2-3 сая 
төгрөгөөр нэмэгдэж байна. Уг дэлгүүрээр тогтмол 
3 ААНэгж, 201 иргэний 100 гаруй нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн борлуулагдаж байна. Борлуулалтын 
орлого өнгөрсөн оныхоос 35 хувиар өссөн байна. 
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56.  Гарааны бизнес 
эрхлэгчийг дэмжих 

Гарааны бизнес 
эрхлэгчийг дэмжих үйл 
ажиллагаа 
тодорхойгүй байна. 

Гарааны бизнесийг 
дэмжсэн байна. 

СХСангаас Цагаандэлгэр, 
Эрдэнэдалай, Баянжаргалан, 
Гурвансайхан, Сайнцагаан, 
Өндөршил, Говь-Угтаал, 
Өлзийт, Луус, Сайхан-Овоо, 
Дэлгэрцогт, Дэрэн сум 56 
гарааны бизнес эрхлэгч нарт 
699,0 сая төгрөгний 
санхүүгийн дэмжлэгийг 
олгож, шинээр 79 ажлын байр 

нэмэгдсэн байна. 
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57.  Сумын түвшинд 
явуулын ахуй 
үйлчилгээ зохион 
байгуулах 

2018 онд нийт 11 
аймагт явуулын ахуй 
үйлчилгээ зохион 
байгуулсан. 

21 аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулсан 
байна.  

2019 оны 05 сард Говь-Угтаал суманд үсчин, гоо 
сайхан, маникюр, гуталчин, алт мөнгөний дархан, 
гэр ахуйн цахилгаан засварын үйлчилгээгээр нийт 
188 иргэнд үйлчилж 2,8 сая төгрөгийн орлоготой  
ажиллаж борлуулалтын орлого өмнөх оныхоос 0,6 
сая төгрөгөөр өссөн байна. 

 

      
     Монголын үсчин гоо сайханчдын холбоотой 
хамтарсан  үсчин гоо сайханчдын мэдлэг ур 
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чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт, үсчдийн үзүүлэх 
тоглолтыг зохион байгуулж 18 үсчин гоо сайханч 
оролцож мэргэжлийн зэрэг мэдлэг ур чадвараа  
ахиуллаа. 2019 оны 12 дугаар сарын 08 ны өдөр 
үсчин гоо засалч, хумс дизайн урлалын “ҮСЧИН, 
ГОО САЙХАН-2019” тэмцээнийг Аймгийн Засаг 
даргын ивээл дор зохион байгууллаа. Тэмцээн 8 
төрлөөр явагдаж нийт 20 үсчин гоо сайханч 
мэргэжлийн ур чадвараа сорьлоо. Монгол улсын 
үсчин, гоо засалчдын холбооны тэргүүн ОУ-ын 
шүүгч Цогзолмаа, Үйлдвэрлэл урлалын 
коллежийн  гоо сайханы тэргүүлэх зэрэгтэй багш 
Дарьжав нар шүүж дүгнэсний эцэст үсчин гоо 
сайханчдын ур чадвар дээшилж улс бүсийн 
чанартай уралдаан тэмцээнд оролцох ур 
чадварыг эзэмшсэн байгааг онцлон дурьдлаа.   

58.  Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
салбар дахь 
Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах ажлыг 
олон нийтэд чиглэсэн 
үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах 

2018 онд орон нутаг 
дахь зохицуулагч 
бэлтгэгдсэн. 

5-аас доошгүй арга 
хэмжээг  зохион 
байгуулсан байх 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж 2019 
оны 3 дугаар сарын 14-ны өдөр “Хэрэглэгчийн 
эрхийг  хамгаалах тухай” хуул-ийн танилцуулга, 
“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагааны 
үүсэл хөгжил” сэдэвт сургалт, Аюулгүй ухаалаг 
бараа бүтээгдэхүүн хяналт  шалгалт зөвлөн 
туслах  ажлыг СХЗХ-тэй хамтран  тус тус зохион 
байгуулан ажиллалаа. 
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Мөн Засгийн газрын  189 дүгээр тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх үүднээс “Нэг удаагийн нийлэг хальсан 
уутыг хориглох”, Нийлэг хальсан уутны хор 
хөнөөл, стандарт”, “Худалдаа үйлчилгээнд 
хэрэглэж буй зарим нийлэг хальсан уутны 
хэрэглээ”, Сав баглаа боодлын зориулалтаар 
импортлох, үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг хориглосон   
талаарх мэдээллүүдийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт 
хэмжил зүйн хэлтэс, Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын газар зэрэг байгууллагууд хамтран  
зохион байгуулж сургалт, мэдээлэл, зөвлөгөө 
гарын авлага материалыг өгч ажиллалаа. 

  
59.  Зээлийн батлан 

даалтын сангийн үйл 
ажиллагааг таниулах, 
сурталчлах, батлан 
даалтад хамруулах 
ажлыг эрчимжүүлэх 

Зээлийн батлан 
даалтын үйлчилгээ 
орон нутагт хангалтгүй 
байна.  
 

Зээлийн батлан 
даалтын үйлчилгээнд 
орон нутгийн ЖДҮ 
эрхлэгчдийг 
хамруулсан байна.  

Дэлгэрэх бүрд ХХК нь 2018 онд Жайка ОУБ-ын 
төслийн  800,0 сая төгрөгийн зээлийн 60 хувьд 
батлан даалт гаргуулж. 250 хүн нэг дор хүлээн 
авах хүчин чадал бүхий зочид буудал, зоогийн 
газрыг шинээр байгуулан шинэ ажлын байрны тоог 
8-аар нэмэгдүүлж 7 ажлын байрыг хадгалсан 

байна.    
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Малын үржил, бүртгэлийн чиглэлээр 

60.  Малын генетик 
нөөцийн төлөв 

Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 

Аймгийн хэмжээнд 
малын генетик нөөцийн 

Төлөв байдлыг тодорхойлох үнэлэх  №190528/173 
гэрээг ХХААХҮЯамтай байгуулаад аймгийн засаг 
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байдлыг тодорхойлох 
бэлтгэл ажлыг хангах 

16 аймгийн 54 суманд 
347,9 мянган малд 
үзлэг ангилалт 
хийгдсэн. 

төлөв байдлыг 
тодорхойлох, үнэлэх 
бэлтгэл ажлыг хангаж, 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулсан байна. 

даргын 2019 оны 06 сарын 05-ны өдрийн А/232 
тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 
аймгийн хэмжээнд таван төрлийн мал 38260 
толгой малд төлөв байдлын үнэлгээг хийж үнэлэж 
дүгнэсэн. 

61.  Мал үржүүлэг, 
технологийн ажил 
үйлчилгээний 
нэгжийн ажлыг 
дэмжих, шинээр мал 
үржил, технологийн 
ажил үйлчилгээний 2 
нэгж байгуулах. 

Мал үржүүлэг, 
технологийн 
чиглэлээр 119 хувийн 
нэгж үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 3-
аас доошгүй загвар 
нэгж шинээр байгуулж, 
үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн байна. 

Сайнцагаан сумын ”Уудам 
жаргалант”, Луус сумын “Тойрмын 
ус” ХХК-иуд мал үржлийн 
үйлчилгээний нэгж шинээр 
байгуулж, Эрдэнэдалай суманд 
үржлийн аж ахуйн нэгжийг ахмад 
мал зүйч нар хамтран тус тус 
байгуулан тухайн чиглэлийн үйл 

ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.  
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62.  Бог малын 
хээлтүүлэгчийг 
мэргэжлийн ажил 
үйлчилгээний нэгжид 
ялган төвлөрүүлэх 
ажлыг аймгийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулах. 

Үржилд ашиглаж буй 
стандартын 
шаардлага хангасан 
830 хээлтүүлэгчийг 
ялган төвлөрүүлж, 
мэргэжилтний 
хяналтанд авсан. 

Аймгийн хэмжээнд 
үржилд ашиглаж буй 
нийт хуц, ухныг 
мэргэжлийн 
байгууллага, 
мэргэжилтний 
хяналтанд авсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд ялгавал зохих хуцны 75 хувь 
буюу 8674 хээлтүүлэгч, уханы 73 хувь буюу 6749 
хээлтүүлэгчийг тус тус ялган суурилсан. Аймгийн 
хэмжээнд “Хулд таван эрдэнэ”, “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 олгож үйл ажиллагааг дэмжиж 
ажиллалаа. 
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63.  Үржилд ашиглаж 
байгаа хээлтүүлэгч, 
цөм сүргийн малд 

12570 толгой малд 
ангилалтын ажлыг 

Нутгийн шилмэл хонь, 
адуу болон тэмээнд 
үзлэг ангилалтын ажлыг 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 сарын 08 
өдрийн А-198 тоот захирамжаар батлагдсан 
ажлын хэсэг Өндөршил сумын 3000 адуу, 
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үзлэг ангилалт хийж 
анги чанарыг тогтоох, 
дутагдаж буй 
хээлтүүлэгчийг 
шинээр нөхөн тавих, 
баталгаажуулах 
ажлыг зохион 
байгуулах; 

хийж анги чанарыг 
тогтоосон. 

зохион байгуулсан 
байна. 

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 70  шилж сонгон 
бойжуулсан.  

    

 
64.  Малзүйч 

мэргэжилтнийг 
бэлтгэх, дунд 
мэргэжлийн 
малзүйчдэд 
бакалаврын 
боловсрол олгох, 
давтан сургах ажлыг 
орон нутгийн 
захиалгаар гүйцэтгэх 

Эрдэнэдалай, 
Цагаандэлгэр сумдын 
захиалгаар 4 
мэргэжилтэнг сургаж 
байна. 

Сум бүрт 1 
мэргэжилтэнг орон 
нутгийн захиалгаар 
сургасан байна. 

Сайнцагаан, Говь-угтаал, Дэлгэрхангай сумдаас 6 
оюутан бакалаврын боловсрол, 3 оюутан 
магистрын боловсрол эзэмшихээр өөрсдийн 
төлбөр мөнгөөр  ХААИС-ын мал зүйчийн ангид 
суралцаж байна. 
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65.  Үржлийн ажлын 
ололтыг хянан 
магадлах, 
баталгжуулах 

МААЭШХ-тэй хамтран 
үржил, селекцийн 
ажлын судалгааг 
хийсэн 

Журмын дагуу хянан 
магадлагаа хийж 
баталгаажуулсан байна 

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 хэсэг тус тус томилогдож 
хувиарын дагуу хаврын үзлэг ангилалтыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

    
2019 оны 11 сарын 20 өдрийн ХХААХҮ-яамны 
сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
“Өндөршил адуу”,  2019 оны 12 сарын 10-ны 
өдрийн  ХХААХҮСайдын зөвлөлийн хурлаар 
“Сайнцагаан хонь”-ыг тус тус  омог болгон 
баталгаажууллаа. 
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66.  Үржилд ашиглаж буй 
хуц, ухна, бухыг удам 
зүйн үнэлгээний 
нэгдсэн програмд 
бүртгэх ажлыг 
аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах; 

Албаны 2 мэргэжилтэн 
малын удам зүйн 
үнэлгээний 
программын 
сургалтанд 
хамрагдсан 

Үржилд ашиглаж буй 
бух, хуц, ухныг үржлийн 
үнэт чанараар 
шалгаруулан үнэлсэн 
байна. 

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. 
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67.  Үржилд ашиглаж буй 
хээлтүүлэгч болон 
цөм сүргийн малыг 
дахин давтагдашгүй 

Аймгийн хэмжээнд 
үржилд ашиглаж буй 
хээлтүүлэгч бод 6,8 
мянга, бог 20,6 мянган 

Бог малын 
хээлтүүлэгчийг 100%, 
бод малын 
хээлтүүлэгчийг 50% 

Аймгийн хэмжээнд бүх сумын нэг багийг жишиг 
болгож бог малын хээлтүүлэгчийг ээмэгжүүлж 
бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 2217 ухна, 2645 
хуц, 181 бух ээмэглэж бүртгэлжүүлсэн. 
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хувийн дугаараар 
ялган тэмдэгжүүлж 
“Малын бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн 
сан”-д оруулах ажлыг 
аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах; 

буюу нийт 27,5 мянган 
хээлтүүлэгч байна.. 

хүртэл ээмэглэж, 
бүртгэл мэдээллийн 
нэгдсэн санд оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Гэрээний биелэлтийн дундаж 100 хувь – 53, 70 хувь -14 93,73 
  

 

                                                                                                    Хянасан: 

          Аймгийн Засаг дарга             О.Бат-Эрдэнэ 

                                                                                                  Хэрэгжилтийг нэгтгэсэн: 

                                               Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн          Д.Энхтуяа 

                                                                                         Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн: 

                                           Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн ахлах мэргэжилтэн                      Э.Одончимэг 

 


