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Нэг. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл,түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт 

1.1 

Малын тоо, төрөл, сүргийн 
бүтцийн зохистой харьцааг 
баримтлах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох 
эрсдэл даах чадавхийг 
бэхжүүлэх. 

1.Малд үзлэг ангилалт хийх, цөм 
сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах. 

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.  
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2.Малыг ялган тэмдэглэх, 
бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, 
гарал үүслийг баталгаажуулах 
суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

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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3.Үхэр сүргийн тоо толгой, нийт 
малд эзлэх хэмжээ, ашиг шимийг   
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн аймгийн 
хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ. 

Үнэлэх боломжгүй - 

1.2 

Бог малын хээлтүүлэгчийг 
мэргэжлийн байгууллагын 
хяналтанд авч үржлийн ажлыг 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
зохион байгуулах. 

1. Бог малын хээлтүүлэгчийг 
хээлтүүлгийн бус үед эх сүргээс нь 
ялгах ажлыг зохион байгуулж 
мэргэжлийн байгууллага, 
мэргэжилтний мэдэлд авах. 

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 
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хуцыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн 

ба СХСангаас 10 сая төгрөгний санхүүгийн  дэмжлэг үзүүлсэн. 

2. Мал үржүүлэг технологийн 
мэргэжлийн ажил үйлчилгээ 
үзүүлэх хувийн хэвшлийн нэгжийг 
сумдад байгуулах, бодлогоор 
дэмжих. 
 

2019  онд Сайнцагаан суманд мал 
үржлийн үйл ажиллагаа явуулах ”Уудам 
жаргалант” ХХК  хувийн хэвшлийн нэг 
нэгж, Луус суманд “Тоймын ус” ХХК мал 
үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдийг шинээр 
байгуулаад байна. Эрдэнэдалай суманд 
үржлийн  1 аж ахуйн нэгжийг ахмад мал 
зүйч нар хамтран байгуулж байна. 
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1.3 
Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлж 
төв суурин газрын сүү, махны 
хэрэгцээг хангах. 

1.Сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуй 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 

Сумдын засаг дарга, ХХААГазрын дарга, ХААТ-ын дарга нарын 
хооронд байгуулсан гэрээнд аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр тусган 
оруулсан боловч төсөл авах хүсэлт гаргасан иргэд байхгүй. 
Говийн эрс тэс уур амьсгалтай оронд сүүний чиглэлийн 
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэхэд хүндрэл их гардаг.  
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2.Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх /Гахай, 
тахиа/ г.м 

Сумдын засаг дарга, ХХААГазрын дарга, ХААТ-ын дарга нарын 
хооронд байгуулсан гэрээнд аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр тусган 
оруулсан боловч төсөл авах хүсэлт гаргасан иргэд байхгүй. 
Тахианы тоо урьд жилүүдээс нэмэгдэж 15 өрхөд 710 тахиа, 5 
өрхөд 48 гахайтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Туслах аж ахуй 
эрхлэх сонирхолтой 3 иргэнийг ЗЗБУХТөслийн санхүүжилтээр 3 
хоногийн сургалтанд хамруулсан.  
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3.Тэмээ өсгөх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 
цаашид тэмээний аж ахуйг дэмжиж, 
тоо толгойг нэмэгдүүлэх.  

2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 7 заалт бүхий 
төлөвлөгөөг батлуулан, мөрдөж ажиллаж байна. Жилийн эцсийн 
байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 98 хувьтай хангагдсан.   
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4.Эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэх тал 
дээр  иргэд аж ахуйн нэгжид  
хөнгөлөлттэй  зээл олгох, мэргэжил 
арга зүйн  зөвлөгөө өгөх 

Сумдын засаг дарга, ХХААГазрын дарга, ХААТ-ын дарга нарын 
хооронд байгуулсан гэрээнд аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр тусган 
оруулсан боловч төсөл авах хүсэлт гаргасан иргэд байхгүй. 
Говийн эрс тэс уур амьсгалтай оронд сүүний чиглэлийн 
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэхэд хүндрэл их гардаг. Тахианы тоо урьд 
жилүүдээс нэмэгдэж 15 өрхөд 710 тахиа, 5 өрхөд 48 гахайтай үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Туслах аж ахуй эрхлэх сонирхолтой 3 
иргэнийг ЗЗБУХТөслийн санхүүжилтээр 3 хоногийн сургалтанд 
хамруулсан. 
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1.5 

Бэлчээрийн даац, төлөв 
байдлын үнэлгээнд тулгуурлан 
малын тоо, төрөл, сүргийн 
бүтцийг тохируулах, 
бэлчээрийг оновчтой ашиглах, 
хамгаалах, нөхөн сэргээх. 

1.Бэлчээрийн төлөв байдлын 
судалгааг жил бүр гарган, малын 
тоо толгойн өсөлт, сүргийн бүтцийг 
тооцоолох. 

НАМЭМ төслөөс сумдын газрын даамлуудад”Бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар  үнэлэх”  сургалтыг 
зохион байгуулсан. 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 хийж бэлчээрийн төлөв 
байдлыг үнэлэн судалгааг гаргасан.  
 Аймгийн УЦУОШГ-ээс 14 сумын 66 цэгт ургацын дээж авч 
бэлчээрийн төлөв байдал, даац тодорхойлох ажлыг 
гүйцэтгэсэн.УЦУОШГ-аас 10 хоног бүр  бэлчээрийн төлөв байдал 
үнэлгээ дүгнэлтийг гаргадаг.  
2019-2020 оны бэлчээрийн даац төлөв байдлыг зураглалаар 

харуулвал:  
Дундговь 

аймгийн 
хэмжээнд 

нийт нутгийн 
15 гаруй хувьд 

мал 
өвөлжилт, 
хаваржилт 

хэвийн байх 
боломжтой 

байна. Харин 
нутгийн 45 гаруй хувь нь 1-3 дахин хэтэрсэн, нийт нутгийн 40 гаруй 
хувьд бэлчээрийн даац 3 буюу түүнээс дээш олон дахин хэтэрч 
гарсан нь өөрийн сумын нутагт мал сүргээ онд оруулах 
бэлчээрийн боломж муутай тул өөр нутагт отор нүүдэл хийх, 
хадлан тэжээл бэлтгэх, малын тоог бууруулах зэргээр мал 
өвөлжилт, хаваржилтын ажлыг эртнээс анхаарах, зөв зохицуулах 
шаардлагатай талаар сумдад зөвлөмж хүргэсэн. Мал сүргийн тоо 
толгойн өсөлт, сүргийн бүтцийн зохистой байдлыг бий болгох, 
тоонд биш чанарт анхаарах зорилгоор аймгийн “Бэлчээр ашиглах 
журам”ын төслийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх зорилт 
тавин ажиллаж байна. 
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2.Бэлчээрийг оновчтой ашиглах, 
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга 
хэмжээг орон нутгийн төсөвтэй 
уялдуулан зохион байгуулах. 

Аймгийн бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг БОАЖГ, ХХААГ, ГХБХБГ хамтран 29 заалт бүхий 
төлөвлөгөө боловруулан ХОХБТХ-ийн даргаар батлуулан 
хэрэгжилтийг 85 хувиар ханган ажилласан. 

100 



Бэлчээрийг оновчтой ашиглах, 
хамгаалах бодлого шийдвэрийн 
хүрээнд  Бэлчээр ашиглах 
журмын төслийг боловсруулан  
ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтсээр 
хянуулж иргэдээс санал авах 
зорилгоор Dundgovi. Gov. mn д 
байршуулж санал авч байна. 

2019 оны 05 сарын 07 ны 
өдрийн “Бэлчээрийн 
ашиглалт, хамгаалалтын эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэх нь” 
үндэсний хэлэлцүүлэгт 
төлөөлөгч 30 малчныг 
оролцуулж 5 малчин саналаа 
хэлж зөвлөгөөнөөс гарсан 
уриалгад тусгасан. 
Аймаг сумдын бэлчээр ашиглагчдын холбооны үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх өргөжүүлэх, дэмжиж 
хамтран ажиллахад гол чиглэл 
болон хэрэгжиж байна. Аймгийн 
бэлчээр ашиглагчдын холбоо, 
бэлчээрийн менежментийн ажлын 
хэсгүүд байгуулагдан ажиллаж 
байна. Төсөлд хамрагдсан сум бүрт 
СБАХ-ууд байгуулагдан үйл 

ажиллагаа эхлээд байна. 
Ногоон Алт-Малын эрүүл 
мэнд төслийн хүрээнд 5 
суманд 17 БАХ байгуулагдан Зах 
зээл ба бэлчээрийн эрсдлийн 
удирдлага төслийн хүрээнд 
БАХ-уудыг байгуулах, 
бэхжүүлэх чиглэлээр 3 суманд 
/Дэлгэрцогт, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай/ төслийн байгууллагатай 
хамтран ажиллаж байна. 

3.Отрын бүс нутаг шинээр тогтоож, 
сумын ИТХурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулж, кадастрын нэгдмэл санд 
бүртгүүлэх баталгаажуулах ажлыг 
зохион байгуулах. 

Дундговь аймаг нь нийт 7114.5 мян/га бэлчээрийн талбайтай 
бөгөөд аймгийн хэмжээнд нийт 9 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 
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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. 
Цаашид боломжит сумдуудыг отрын бүс нутгийг шинээр тогтоох 
болон нэмж авах тухай албан тоотыг хүргэсэн.  Үүний дагуу 
Гурвансайхан сумаас зүүн урагш Өндөршил сумтай хил залгаа 
Өвөр зээгээс 2 овоот, Хамар цагаан жаргалан, Олдох Хөх 
дэрс,Том хэрээ тойром, Элст, Холбоо манхан газруудыг 
хамруулсан отрын бүс нутагийг тогтоож баталгаажуулсан. 

1.6 
Бэлчээрийн ургамалд хөнөөл 
учруулж буй үлийн цагаан 
оготнотой тэмцэх. 

1.Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн 
цагаан оготнотой микробиологийн 
аргаар тэмцэх ажлыг зохион 
байгуулж, үр дүн хяналтыг 
сайжруулах. 

 Хаврын бэлчээр хамгаалах арга хэмжээнд: 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 бэлдмэл цацаж 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. 

 2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон сум орон 

нутгийн нийт 364,411,000 төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг 

бэлчээр, хамгаалахад зарцуулж, 10 сумын  95,0 га 

бэлчээрийн талбайд үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга 

хэмжээг зохион байгуулсан.  
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1.7 
Бэлчээрийн усан хангамжийг 
сайжруулах 

1.Аймаг сум орон нутгийн ОНХС-
ийн хөрөнгө, төсөл хөтөлбөрийн 
хөрөнгө оруулалтаар  гүн өрмийн 
худаг уст, цэг шинээр гаргах болон 
энгийн уурхайн худаг сэргээн 
засварлах. 

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 /19,0 сая төгрөг/, 6 сум 30 энгийн 
уурхайн худгийг 55,6 сая төгрөгний зардлаар засварлаж 
ашиглалтанд оруулсан. 
Нийт 289,6 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бэлчээр усжуулж өмнөх 
оноос 1,8 хувиар нэмэгдсэн. 
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2.Гар худаг шинээр гаргах болон 
сэргээн засварлах. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар Сайнцагаан, Хулд, Эрдэнэдалай, 
Өлзийт, Дэрэн, Дэлгэрхангай сумд 30 энгийн уурхайн худгийг 55,6 
сая төгрөгний зардлаар засварлаж ашиглалтанд оруулж 20,0 га 
бэлчээрийг усжуулсан. 
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3.Ус хомсдолтой бэлчээрт усны 
геофизикийн хайгуул хийж цэг 
тогтоох ажлыг зохион байгуулах. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 сумын 41 бэлчээрийн цэгт 
Эрдэнэдриллинг ХХК усны геофизикийн хайгуул хийж, 
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ирүүлсэн. 
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Хоёр. Тариалангийн үйлдвэрлэл түүхий эд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт 

2.1 

Төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэний тариалалтанд ус 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, 
байгаль орчинд халгүй дуслын 
болон намираа, бороожуулагч 
усалгааны  дэвшилтэд 
технологийг нэвтрүүлэх 

1.Төмс, хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэний тариалалтанд 
зориулсан намираа, дуслын 
усалгаа, тоног төхөөрөмж олгоход 
дэмжлэг үзүүлэх. 

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  8,7тн  тус тус  ургацыг 
хураан авсан байна. Урьд оноос хураан авсан ургац 138,2 тн-оор 
нэмэгдсэн байна. 
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2.2 

Усны хайгуулын  судалгаанд 
тулгуурлан гадаргын болон 
бороо цасны усыг 
хуримтлуулах, услалтын 
системийн ашиглалтыг 
сайжруулах, усалгаатай 
тариалангийн талбайн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

1.Онги голыг түшиглэн усалгаатай 
газар тариалангийн /төмс, хүнсний 
ногоо, чацаргана/ аж ахуй 
байгуулахыг дэмжих. 
 

 
Сайхан-Овоо сум 2019 онд төмс 5,3 га-гаас 59,5 тн, хүнсний ногоо 
1,9 га-гаас 19,5тн,  чацаргана 8,5 га-гаас 5,1тн  тус тус хураан 
авсан байна. 2018 онтой харьцуулахад хураан авсан ургацын 
хэмжээ 43,8 тн-оор өссөн байна. Төмсний хэрэгцээг 23 хувь, 
хүнсний ногооны хэрэгцээг 3.4 хувь, чацарганы хэрэгцээг 1.2 
хувиар хангаж байна.   
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2.3 
Жимс, жимсгэний тариалалт, 
нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 

1.Жимс, жимсгэний аж ахуй 
байгуулахад урт хугацаатай 
зээлийн дэмжлэг үзүүлж, баталгаат 
сортын суулгацын тариалалтыг 
шинээр  5 га-гад талбайд хүрч 
тариалах. 

ИТХ-ын 2019 оны А/25 тогтоолоор “Жимс жимсгэнэ” дэд 
хөтөлбөрийг батлуулсан. 2019 онд хэрэгжүүлэхээр Жимс, 
жимсгэнийг 5 зорилт, 5 заалт бүхий төлөвлөгөөг батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт 90 хувьтай байна. 
ХХААХҮЯамнаас ирүүлсэн “Жимсний суулгац зээлээр олгох” 
СШ/18/ЖЖСЗ-01 төсөл зарласны  дагуу аймгийн Ард телевиз, 
АСЦогцолбор, байгууллагын веб сайт, сумдад албан тоот 
хүргүүлэн суулгацын мэдээллийг тариаланчдад хүргүүлсэн. Үүний 
Үр дүнд  дээрх төсөлд 6 иргэнийг хамруулан хаврын тариалалтаар 
чацарганы 520 ш, бэсрэг алим 107 ш-ийг суулгацыг олгон 
тариалалт хийсэн байна. 

 
2019 онд шинээр жимс жимсгэнийг тариалалт 4,4 га-аар 
нэмэгдэж, ургац 8,7 тн хураан авсан. Урьд оноос тариалсан 
талбайг 1,2 га-гаар, хураан авсан ургац 6,4 тн-оор өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан “Зах зээл ба 
бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хүрээнд “Жимс 
жимсгэнийн тариалалт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт” зөвлөгөөнд 
орон нутгийн төлөөлөл 12 тариаланчдыг хамруулж мэдээллийг 
олгосон.   
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2.4 

Өвөл, зуны хүлэмжийн болон 
зоорийн аж ахуйг хөгжүүлэн 
хүнсний ногооны тариалалтыг 
нэмэгдүүлж, хот суурингийн 
хүн амыг жилийн турш шинэ 
ургацын ногоогоор тогтвортой 
хангах 

1.Өвлийн нарлаг хүлэмжийн үйл 
ажиллагааг жигдрүүлэх 
менежментийг сайжруулах 

Өвлийн нарлаг хүлэмжийн цахилгаан хангамжийн ажлыг  
АНАРЗОНЕ ХХК 2019 оны 12 дүгээр сарын 30-ны өдөр дотор хийж 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. ОНХС-ийн 23,9 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар уг ажлыг хийж гүйцэтгэснээр хүнсний ногоо 
тасралтгүй тариалах боломж бүрдэж байна. 
2019 онд нийт 1200м2 талбайд тариалалт хйиж  0,5 тн ургац 
хураан авсан байна. 
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2.Хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад 
дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжин, урт хугацаатай 
зээлийн дэмжлэг үзүүлэн 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. 

ХХААХҮЯамны тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээлээр 
олгосон 4х8 хэмжээтэй 4 ширхэг хүлэмжийг Цагаандэлгэр, 
Сайнцагаан, Дэрэн, Дэлгэрцогт сумдын ногоочид захиалан авч 
тариалалт хийж ажилласан. Үр дүнд нь тариалсан талбай шинээр 
128 м2 талбай, хураан авсан ургац 3,3 тн- оор нэмэгдэж байна.  
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Сайнцагаан, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Луус сумын  
СХСангаас 16 иргэнд нийт 109 сая төгрөгийн дэмжлэгийг  /зуны 
хүлэмж,  төмс, хүнсний ногоо тариалах үр, бордооны төхөөрөмж/  
зээлийг гэрээ байгуулан олгоод байна. төслийн хүрээнд шинээр 
10 ажлын байр нэмэгдсэн байна.  
Дээрх  зээлийн эргэн төлөлт хуваарийн дагуу хийгдэж байна.  
Аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газраас хүнсний ногоо 
тариалах, ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах хөтөлбөрийн 
хүрээнд 10 иргэнийг 1 бүлэгт хуваан 5.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий 
төмсний үр 200 кг, 60 м2 хүлэмж 1 ширхэг, 0,5кг үр, 240ш үрсэлгээ, 
тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 
ажилласны үр дүнд төмс 0,1 талбайгаас 0,5 тн, хүнсний ногоо  1,5 
тн-ыг  тус тус хураан авсан.  
Аймгийн  хэмжээнд зуны хүлэмжийн тоо 71 ш ба  тариалсан 
талбай 9029м2 байна. Үүнээс 44 тн ургац хураан авч, тариалсан 
талбай хэмжээ урьд онтой харьцуулахад 1179м2-аар нэмэгдэж, 
хураан авсан ургацын хэмжээ 10 тн-оор өссөн. 

2.5 

Газар тариалангийн чиглэлээр 
сургалтын тоог нэмэгдүүлэх, 
тариалан эрхлэгчдийн мэдлэг, 
ур чадварыг байнга 
дээшлүүлэх 
 

1.Газар тариалангийн чиглэлээр 2 
удаагийн сургалтыг хийж 70-80 
хүнийг хамруулж зохион 
байгуулсан байна. 

Жимс, жимсгэнэ, төмс, хүнсний ногоо тариалах технологийн 

талаар нийт 80 хүнд мэдээлэл өгч 250ш гарын авлага зөвлөмжөөр 

ханган ажилласан.  

 

Мөн Аймгийн Онцгой байдлын газар байрлах АСЦ-оор  

“Тариалангийн тухай хууль”  “Төмс, хүнсний ногоо” тариалах 

технологийн талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд  2 удаа 

хүргэсэн.  
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Гурав. Хүнсний аюулгүй байдал, боловсруулах үйлдвэрлэл 

3.1 

 
Импорт орлох хүнсний 
бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэл 
явуулах ААН, иргэдийн санал 
санаачилагыг дэмжиж төсөл 
хөтөлбөрт хамруулан 
мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө 
өгөх 

1.Орон нутгийн хүнсний  
үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн 
ААНэгжийн санал санаачилгыг  
дэмжиж  ЖДҮХСан, СХСангийн 
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах,  
үйлдвэрлэгчдэд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх. 

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 байр 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.  
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3.2 

Мал амьтан ургамал 
тэлгээрийн гаралтай түүхий эд 
бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, 
суурин газрыг түшиглэсэн 
хээрийн мал нядалгааны цэг 
байгуулан малын махыг 
хэвээр ашиглах боломж 
бүрдүүлэх, орон нутгийн 
хэрэгцээг хангах  

1.Мал нядлах, маханд анхан шатны 
боловсруулалт хийх эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан нэгдсэн цэг 
бий болгох санал санаачилагыг 
бодлогоор дэмжих. 
 

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 мах нөөцөлсөн нь 2020 оны 
хавар зах зээлийн ханшаас  хямд махыг  хүн амын хэрэгцээнд 
нийлүүлэх  юм. 
 “Тогтох Мандал” ХХК-ний хүнсний захад худалдаалагдаж байгаа 
малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний  гарал үүсэл, ариун 
цэвэр эрүүл ахуйд хяналт тавьж малын эмч тогтмол ажиллаж 
байна.  
-“Их хайрхан мандал” ХХК нь  Яармагийн  Сансар худалдааны 
төвд мах худалдан борлуулах салбарыг  нээж Улаанбаатар хотын  
хэрэглэгчдэд Дундговийн махыг тасралтгүй нийлүүлж   байна.  
Энэ онд нийт 379 тн махыг нийлүүлж худалдан борлуулсан байна.  
-Мөн Сайнцагаан сумын иргэн Т.Болортуяа шинээр махны 
худалдааны бөөний төвийг нээн ажиллуулж Улаанбатаар хотын 
зах зээлд 110 тн, Өмнөговийн зах зээлд 200 гаруй  тн махыг тус 
тус бэлтгэн нийлүүлээд байна. 
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3.3 
Хүн амын хүнсний талаарх 
мэдлэг боловсролыг 

Хүнсний салбарт мөрдөгдөж байгаа 
хууль дүрэм журамыг салбарт 

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах тал дээр анхаарч ажиллаж нийт 72 ААНэгж 
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дээшлүүлэх, хоол хүнсээ зөв 
хэрэглэх, хадгалах хандлагыг 
өөрчлөх хяналт тавих дадал 
төлөвшүүлэх 

ажиллагсададэзэмшүүлэх сургалт 
сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулах гарын авлага 
материалаар хангах  

байгууллага дээр  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө мэдээллийг өгсөн 
Үүнд: Хүнсний үйлдвэр цех-2, хоол үйлдвэрлэл-8, худалдаа- 70 
байна. 

3.4 

Органик бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
урамшуулан дэмжих  

Брэнд бүтээгдэхүүн нэр төрөл тоо 
чанар хэмжээ үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах  

Аймгийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид, малчдын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг сурталчлах, худалдан борлуулах брэнд бүтээгдэхүүн 
бий болгох зорилгоор “Дундговь Түншлэл-2019” үзэсгэлэн 
худалдааг холбогдох байгууллагуудта хамтран 2019 оны 9 дүгээр 
сарын 20, 21-ны өдрүүдэд 15 дахь жилдээ амжилттай зохион 
байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд өөрийн аймгийн 15 сум,  
Улаанбаатар, Сэлэнгэ, Төв аймгийн 130 гаруй үйлдвэрлэгчид  
оролцож 54,2 сая төгрөгийн борлуулалт хийж өмнөх онтой 
харьцуулахад  оролцогчийн тоо 6,9,  борлуулалт 1,1 хувиар тус 
тус өссөн байна Брэнд бүтээгдэхүүнээр Луус сумын Б.Баттөр, 
Сайхан-Овоо сумын Төрмөнх нарын сүүн бүтээгдэхүүн шадгарсан 
байна. 
Сайнцагаан сумын  ТЭББЭ ХХК нь уламжлалт модон хувин  савны  
үйлдвэрлэл амжилттай явуулж  байна. 
2018 онд ЖДҮХСангаас 200,0 сая төгрөгний санхүүгийн дэмжлэг 

авснаар өмнөх оны мөн 
үеэс 160 гаруй бүтээгдэхүүн 
илүү үйлдвэрлэсэн буюу 
1100 хувин үйлдвэрлэсэн нь 
50 орчим хувиар өссөн 
байна.  Нутгийн болон бүс 
нутгийн хэрэглэгчдийн 

талархалыг хүлээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн  нэг болоод 
байна.  
Мөн ТЭББЭ ХХК нь Өмнөговь аймгийн “Говь фестиваль” 
үзэсгэлэн худалдаанд оролцож “Хэрэглэгчдийн таашаалд 
нийцсэн” бүтээгдэхүүнээр шалгарсан байна. 
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Дөрөв.  Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

4.1 

Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг 
хамгаалж, түүхий эдийг 
дотооддоо боловсруулж, 
дэвшилтэт техник, технологийг 
нутагшуулан экспортыг 
дэмжих, импортыг орлох 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадвар 
бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
бий болгох. 

1.Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр хийх худалдан 
авалтад дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүнийг тэргүүн ээлжинд 
хамруулах тогтолцоог бий болгож, 
хэрэгжүүлэх. 

Дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн ААНэгжээс аймгийн 
хэмжээнд мах, сүү гэх мэт 50 гаруй нэр 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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2.Зээлийн батлан даалт болон 
хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй  болгох 
замаар үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
санхүүжилтийн боломжийг 
нэмэгдүүлэх. 

3 сарын 11-ны өдөр Сайнцагаан сумын сум хөгжүүлэх сангаас 
зээл авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 50 иргэнд Зээлийн батлан 
даалтын сан, Зээлийн эх үүсвэртэй сарын батлан даалтын сан, 
Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл болон төслийн 
багцын батлан даалтын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд 
хүргэж ажилласан. 

 
3 сарын 20-ны өдөр Өлзийт сумын сум хөгжүүлэх сангаас зээл 
авахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 20 иргэнд Зээлийн батлан даалтын 
сан, Зээлийн эх үүсвэртэй сарын батлан даалтын сан, Зах зээл 
бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл болон төслийн багцын 
батлан даалтын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэж 
ажилласан. 

 
2 сарын 20-ны өдөр Аймгийн Онцгой байдлын газар байрлах АСЦ 
(Аюулаас сэргийлэх цогцолбор)-оор Зээлийн батлан даалтын сан, 
Зээлийн эх үүсвэртэй сарын батлан даалтын сан, Зах зээл 
бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл болон төслийн багцын 
батлан даалтын талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэж 
ажилласан.  

 
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.    
4 сарын 4-5-ны өдөр Хөдөө Аж ахуйн 
ажилчдын зөвлөгөөн болсон. 
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Үүнд Сум хөгжүүлэх сан хариуцсан мэргэжилтнүүдэд Зээлийн 
батлан даалтын сан, Зээлийн эх үүсвэртэй сарын батлан даалтын 
сан, Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл болон 
төслийн багцын батлан даалтын талаарх мэдээллийг хүргэн 
цаашид иргэдэд хэрхэн хүргэх талаарх сургалт хийсэн. 

 

 3.Үйлдвэрлэл, технологийн 
инкубаторийг хөгжүүлэх замаар 
гарааны компаниудын үйл 
ажиллагааг дэмжих. 

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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4.2 

Орон нутгийн нөөц бололцоо, 
сумдын онцлогт тохирсон 
хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийг 
байгуулах иргэдийн санал 
санаачлагыг дэмжих. 

1.Аймгийн Засаг Даргын мөрийн 
хөтөлбөрт тусгагдсан Сайнцагаан 
суманд 6, Эрдэнэдалай суманд 2 
бусад сумдад 1 үйлдвэр байгуулах  
бодлогын хүрээнд иргэн ААН-ээс    
ирүүлсэн  санал, санаачлагыг 
дэмжин ажиллах. 

 Аймгийн Засаг дарга сумдын Засаг дарга нартай байгуулах 
гэрээнд сум бүр жижиг дунд үйлдвэр шинээр байгуулж ажлын 
байрын тоог нэмэгдүүлж ажиллахыг тусгасан.  
2016-2019 онд Өлзийт сумаас бусад 14 суманд 1,527,1 сая төгрөг 
/Орон нутгийн дэмжлэг 610.3, хувийн хөрөнгө оруулалт 863,6, 
төсөл хөтөлбөр 53,2/-ийн өртөг бүхий 20 үйлдвэр, цехийг шинээр 
байгуулагдаж байнгын ажлын байр 50, түр ажлын байр 55 бий 
болоод байна. Нийт жилийн борлуулалтын орлого нь 328,1 сая 
төгрөг байна.  
Орон нутгийн асфальтын зах зээлийг дангаараа хангах бүрэн 
боломжтой асфальт-бетон зуурмагийн үйлдвэр юм. Уг үйлдвэрийг 
80,0 сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд 
суурилуулж ашиглалтанд оруулан асфальт-бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд цагт 100 тонн асфальт-бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм. 

100 

 

 2.Хөдөөд явуулын ахуйн үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх санаачлагыг дэмжих. 

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 чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт, үсчдийн 
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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.   

Нийт  арга хэмжээ-31. Үүнээс 100 хувьтай 28, 70 хувьтай 2, үнэлэх боломжгүй-1 98% 
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