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Мал аж ахуйн чиглэлээр 

1. Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
бүрэн хангуулах, аймаг, 
сумын өвч, тэжээлийн 
аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх  
ажлыг орон нутагтаа зохион 
байгуулах. 

“Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлж, 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. 

  Дундговь аймаг нь 2019-2020 оны өвөл хаварт 57 багт 
7573 малчин өрх 4 сая толгой малнаас тэмээ-41435, 
адуу-171244, үхэр-79409, хонь-1943479, ямаа-1802849 
толгой буюу хонин толгойд шилжүүлснээр 5,4 сая 
толгой мал өвөлжиж, хаваржих төлөвтэй байна. 
2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангалтын дүнгээр 
аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт:   
Сумдын Засаг даргын аюулгүй нөөцөд-өвс- 600тн, 
тэжээл-267,3 тн, аймгийн аюулгүй нөөцөд-230 тн өвс 45 
тн тэжээлийн нөөцтэй буюу сумын хэмжээний аюулгүй 
нөөц бүрдүүлэлтийн дундаж  өвс-100% тэжээлийн 
аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт-59,4 õóâиар өвс тэжээлийн 
дундаж 79,7 хувиар аймгийн аюулгүй нөөц 143,1 
хувьтай , нийт дүнгээр 88,7 хувиар бүрдүүлсэн.  
  ХХААХҮЯ-ийн Сайдын 2016 оны А/71 ä¿ãýýð 
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 
бууцны хангамж-97%-иар өвөлжилтийн бэлтгэлээ 
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хангаж 2019 оны аймгийн хэмжээний өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангалт 82,8 хувьтай хангагдсан. 

2. “Улсын аварга малчин”, 
“Хошой аварга малчин”, 
“Аварга фермер”, “Аварга 
саалчин”-ыг шалгаруулах 
журмын дагуу аваргуудын 
материалуудыг ирүүлэх. 
Журамд зааснаас илүү 
ирүүлсэн хүний материал 
тутамд 1 оноог 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 
саалчин” 1 хүний 
материалыг тус 
тус ирүүлнэ. 

Шинэчлэгдсэн журмын дагуу улсын аварга малчин, 
саальчдын материалыг авч эхэлж байна. 
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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-109313 (хонин тогойд шилжүүлсэнээр) толгой 
мал 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 бүсэд малчид оторлож байна. 
ХХААХҮ-ийн Дэд Сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг, 
аймгийн удирдлагууд, Дорноговь аймагт отрын 
зохицуулалтын талаар орон нутгийн удирдлагууд 
болон малчидтай уулзалт зохион байгуулсан. 
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 Дорноговь аймгийн удирдлагуудтай гэрээ хэлцэл хийж 
201 өрхийн 174293 толгой малыг отроор өвөлжүүлэх ая 
тухтай нөхцлийг бүрдүүлсэн. Хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу малчдын ая тухтай оторлох боломж 
нөхцлийг хангах зорилгоор отрын бүсийн захиргаатай 
холбоотой ажиллаж байна. 

  
 

Газар тариалангийн чиглэлээр 

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

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

60 бүтээлч ажил 
төлөвлөж 
биелүүлсэн байна. 

2019 онд орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын 14 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг аймаг орон нутгийн онцлогт  
тулгуурлан боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаа. Хэдэн хувь 
ХХААХҮЯамнаас зохион байгуулсан  Монгол Улсад 
атар газар эзэмшиж, газар тариаланг бие даасан 
салбар болгон хөгжүүлсний түүхт 60 жилийн ойн 
баярын  арга хэмжээнд тариаланчдын төлөөлөл нийт 
26 хүнийг  оролцуулсан. Төрийн одон медиалаар 39 
тариаланч шагнагдсанаас Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 
-1, Атарчдын алдар -28, Атарын 60 медаль-10 
шагнагдлаа.  
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5. 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. 2019 онд 
хэрэгжүүлэхээр  Жимс, жимсгэнийг 5 зорилт,  5 
заалт  бүхий төлөвлөгөөг 90%-тай хэрэгжүүлэн 
ажилласан байна.  

ХХААХҮЯамнаас ирүүлсэн “Жимсний суулгац зээлээр 
олгох” СШ/18/ЖЖСЗ-01 төсөл заралсаны дагуу 
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аймгийн Ард телевиз, АСЦогцолбор,  байгууллагын 
веб сайт, сумдад албан тоот хүргүүлэн 
суулгацын   мэдээллийг тариаланчдад  хүргүүлсний үр 
дүнд  дээрх төсөлд  6 иргэнийг хамруулан  хаврын 
тариалалтаар чацарганы 520 ш, бэсрэг алим 107ш-ийг 
суулгацыг 0,6 га-д тариалалт хийсэн.  

 
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.  

  
6. Засгийн газрын 2017 оны 

278 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Хүнсний ногоо” 

хөтөлбөрийн зохих 

санхүүжилтийг орон нутгийн 

төсөвт тусгуулан 

хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

2018 онд хөтөлбөр зохиох 

түвшинд хэрэгжсэн. 

Дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд тодорхой 

үр дүн гарсан 

байна. 

ИТХ-ын 2019 оны А/25 дугаар тогтоолоор “Хүнсний 
ногоо” аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. Тус онд 9  
заалт бүхий хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 92 хувьтай байна.  
ХХААХҮЯамнаас “Хүнсний ногоо” хөтөлбөр, хаврын 
тариалалтанд зориулж өгсөн төмс, хүнсний ногооны  7 
нэр төрлийн  534,5 кг, 1,5 сая төгрөгний үрийг хүлээн 
авч 15 сумдад хуваарилан тариаланчдад үнэ төлбөргүй 
олгож дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. Үүний үр дүнд 
ХХААХҮЯамнаас олгосон үрийг тариалан төмс 0,3 га-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



гаас 1,5 тн, хүнсийн ногоо 1 га-гаас 15 тн-ийг  ургацыг 
хураан авсан байна. 

  
Аймгийн хэмжээнд  өргөст хэмх, лооль, чинжүү, амтат-
гуа, тарвас зэрэг 20000 ш үрсэлгээг ногоочдод  
нийлүүлсэн мөн хаврын тариалалттай холбогдуулан 
төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах 
технологиор гарын авлага 150 ширхэг материал 
бэлтгэн ногоочдод хүргэн ажилласан.  

  
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд ХХААХҮЯамнаас ирүүлсэн  
мэдээллийн дагуу  6*20 хэмжээтэй 378000 мянган 
төгрөгний хүлэмжний нийлэг хальсан хучлагийг 50 
хувийн  хөнгөлөлттэй үнээр 10 ногоочинд олгосон. 
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 тариалсан талбай шинээр 128 м2 талбай, хураан 
авсан ургац 3,3 тн- оор нэмэгдэж байна.  

 
Сайнцагаан, Цагаандэлгэр, Гурвансайхан, Луус сумын  
СХСангаас 16 иргэнд нийт 109 сая төгрөгийн дэмжлэг 
/зуны хүлэмж, төмс, хүнсний ногоо тариалах үр, 
бордооны төхөөрөмж/  зээлийг гэрээ байгуулан олгоод 
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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 хаврын тариалалт болон намрын 

ургац хураалтын үр дүнд төмс 21,4 га-аас 208 тн  

хүнсний ногоо 13,3 га-гаас 118 тн ургац хураан авсан нь 

хүн амын хэрэгцээт хүнсний ногооны 15 хувийг хангаж 

байна. 

7. Ургацын чанарыг 

сайжруулах, тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд 

тариалангийн талбайн 

хөрсний үржил шимийг 

сайжруулах, ургамлын 

өвчин хортон хог 

ургамалтай тэмцэх 

чиглэлээр мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран 

ажиллах, тариалангийн 

талбайн хөрсийг 

шинжилгээнд хамруулан үр 

дүнг нэгтгэж ирүүлэх 

Хөрсний үржил шимийг 

сайжруулах хүрээнд 

тариалангийн зарим бүс 

нутагт хашаажуулах ажил 

эхлүүлсэн.  

Мэргэжлийн 

байгууллагатай 

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, 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  
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үзүүлэх сургалтыг  зохион байгуулж, хөрсний дээжийг  
шинжилгээнд хамруулахаар авсан байна. 
 

 
Хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

8. 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 гаргаж яамны 

удирдлагууд болон газрын 

яамны удирдлагууд болон 

газрын даргад танилцуулсан. 

Судалгаагаар нийт 6.8 мян.тн 

мах хадгалж байгаа нөөцийн 

мэдээ ирүүлсэн. 

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 мянган  
толгой мал нядалж зах зээлд нийлүүлсэн байна. 
Одоогийн байдлаар Стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан агуулахад нөөцөлсөн махны хэмжээ 97 тн 
байна. Тус махыг нөөцөлснөөр ирэх хавар иргэдийн 
хэрэгцээнд зах зээлийн ханшаас 500-1000 төгрөгөөр 
хямд борлуулах боломжтой юм. 
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 “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 
хувьд хүрсэн 
байна. 

Мах сүүний анхдугаар аяныг нутаг дэвсгэртээ зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна.  Жилийн төлөвлөгөөний %, 
аяны % 
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. 
ЖДҮХСан мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах 1 иргэний төсөлд 70 сая, СХСангаас 
Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Цагаандэлгэр суманд мах 
сүүний чиглэлийн үхрийн ферм болон мах махан 
бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр цех байргуулах 2 
иргэн, 3 ААНэгжийн санаачилгыг дэмжин нийт 139,3 сая 
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төгрөгийн санхүүжилт өгч үйл ажиллагааг нь дэмжээд 
байна.  
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Ноен 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. Мөн  
усны дээжийг  шинжилгээнд хамруулсан байна. 
-Баянжаргалан Өлзийт Луус суманд Ингэний сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах цех байгуулах 4 иргэний 
төслийг дэмжиж нийт 80 сая төгрөгний санхүүжилтийг 
олгосон 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 
байгуулсан. 

9 . 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.   
-Өмнөговь аймагт зохион байгуулагдсан Говийн бүсийн 
тогоочдын ур чадварын уралдаан тэмцээнд 
Сайнцагаан, Луус, Эрдэнэдалай сумын нийт 13 тогооч 
оролцож  Сайнцагаан сумын  “Сондор” хоолны газрын 
ахлах тогооч Л.Одгэрэл Монгол хоолны төрөлд 1-р 
байр,  АЗДТГазрын хоолны газрын тогооч Нарангарав, 
“Сондор” хоолны газрын тогооч Л.Одгэрэл нар Орчин 
үеийн хоолны төрөлд 3-р байр, Оюутны хоолны төрөлд 
МСҮТ-ийн Оюутан Б.Отгонмягмар 1-р байр, Нарангэрэл 
гутгаар байр  эзэлсэн амжилт үзүүлсэн байна. 
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10. “Давс багатай 
бүтээгдэхүүний 

Арга хэмжээний 1-р шатыг 
зохион байгуулж, хоол, хүнс 

Ажлын хэсэг 
байгуулан, арга 

“Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” 
2-р шатны арга хэмжээг орон нутагтаа зохион 
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үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2-р 
шатны арга хэмжээг орон 
нутагтаа үр дүнтэй зохион 
байгуулах 

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-
ны өдөр тоотоор хүргүүлсэн. 

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

байгуулах ажлын хэсгийг АЗДаргын 2019 оны А/48  
дугаар захирамжаар байгуулан төлөвлөгөө гарган 
ажиллаж байна. хэрэгжилтийн % 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.Үүнд 
 Сайнцагаан сумын сургууль цэцэрлэгийн захирал 
эрхлэгч, тогооч нийт 52 хүнд сургалт, мэдээллийг хийж 
7 нэр төрлийн гарын авлага материалаар хангаж 
ажилласан. Мөн аймгийн төвийн сургууль цэцэрлэгүүд 
нь төлөвлөгөөний дагуу 2-3 нэр төрлийн хоолны давсыг 
2 удаагийн давтамжаар МХГ-ын сорилтын лаборториор 
шинжлүүлж ажиллалаа. 

 
Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье 
аяны II шатанд  хоолны давс бууруулах хяналт 
шинжилгээнд Сайнцагаан сумын  10 байгууллага,  аж 
ахуйн нэгж хамрагдлаа.   
Үүнээс хүүхдийн цэцэрлэг-4, сургууль-2, эмнэлэг-1, 
нийтийн хоолны 3 газар оролцож нийт 27 
бүтээгдэхүүний давсны хэмжээг бууруулан, 
мэргэжлийн хяналтын газрын итгэмжлэгдсэн 
лабораторид шинжлүүлэн баталгаажууллаа.  
  Аяны хүрээнд оролцож байгаа хоол 
бүтээгдэхүүнийхээ жор технологийг 85 хувийг 



шинэчилж, технологийн картанд давсны хэмжээг 
тусгасан.  
Хоол, бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг итгэмжлэгдсэн 
лабораторид 80 хувь нь 2 удаагийн давтамжтай 
хамруулсан.  Эхний шатны  шинжилгээгээр нийт хоолны 
найрлага дахь давсны хэмжээ 40 хувь байсан бол 2 
дахь удаагийн шинжилгээгээр 10 хувь буюу 30 хувийн 
үзүүлэлтээр  буурсан нь энэхүү арга хэмжээний үр дүн 
юм  
Дээрх арга хэмжээнд оролцсон ААНэгж 
байгууллагуудын  78 хувь нь нийгмийн хариуцлагын 
хүрээнд холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай  
хамтран хэрэглэгчдийн хоол хүнс, эрүүл мэндийн 
боловсролыг дээшлүүлэх, хоол, хүнсний 
бүтээгдэхүүнийг 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, 
үйлчлүүлэгч нарт  түгээж ажилласан. Хэдэн ш 
Мандал сургууль нь хүүхдийн хоолны нэр төрөл, 
технологийг өөрчлөн, туршилт хийж, шинжилгээг 
лабораторд цаг тухай бүрд шинжлүүлэн 
баталгаажуулах мөн багш, ажилчид, сурагчид эцэг, 
эхчүүдэд давс багатай бүтээгдэхүүний талаар сургалт, 
мэдээллийг 2-3 удаагийн давтамжтайгаар нийт 800 
орчим хүнд өгч бусдаас илүү идэвхитэй оролцон 
бусдыгаа тэргүүлэн ажилласан.  

Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 

11. Үйлдвэржилт 21:100 
хөтөлбөрийн хүрээнд тус 
аймагт байгуулах 
үйлдвэрүүдийг дэмжих, 
шаардлагатай дэд бүтэц, 
газар, хүний нөөцөөр 

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

Үйлдвэржилт 
21:100 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд тус аймагт 
байгуулах 
үйлдвэрүүдийг 

Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр 
байгуулах, үйлдвэрлэлээ өргөтгөхөөр санал ирүүлсэн 
мах, махан бүтээгдэхүүн, ингэний  сүүн бүтээгдэхүүн,  
тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн талх нарийн боовны 
үйлдвэр, цехүүдэд дараах дэмжлэгийг үзүүлээд байна. 
Үүнд: 
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хангахад дэмжлэг үзүүлэх, 
ТЭЗҮ, төслүүдийг хийлгэх, 
ЖДҮ-ийг дэмжих сан, 
хөгжлийн банканд 
хүргүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

дэмжих, 
шаардлагатай дэд 
бүтэц, газар, хүний 
нөөцөөр хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, 
ТЭЗҮ, төслүүдийг 
хийлгэх, ЖДҮ-ийг 
дэмжих сан, 
хөгжлийн банканд 
хүргүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлсэн 
байна. 

Баянжаргалан, Өлзийт, Луус сумын Сум хөгжүүлэх 
сангаас 4 иргэнд 80,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
зээлийг олгоод байна. 6 ажлын байр шинээр бий болж 
2 ажлын байр хадгалагдаад байна. 
Эрдэнэдалай сумын иргэн Ш.Бөндөгхорол нь  төсөл 
боловсруулан ЖДҮХСангийн дэд хороонд   материалаа 
ирүүлсэн хэдий ч материалын иж бүрдэл дутуугаас 
төсөл хасагдсан. Сум хөгжүүлэх сандаа өгөх 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Ш.Бөндөгхорол нь 2009 оноос 
эхлэн тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хийж үйлдвэрлэл 
явуулж байгаа. Жил ирэх тусам борлуулалтын орлого 
нь нэмэгдэж ААНэгж болохоор төлөвлөн ажиллаж 
байна.  
Сайнцагаан сумын О.Энхбат нь төсөл боловсруулан 
ЖДҮХСангаас 90,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авсан. 
5 ажлын байр шинээр бий болж, 5 ажлын байр 
хадгалагдсан байна. Авсан санхүүжилтээр ирэх онд 
ажлын шинэ байрыг барин ашиглалтад оруулна.  
Сайнцагаан сумын “Ноён Шанхай”ХХК аймгийн төвөөс 
5км-т 1га газрыг Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас 
шийдүүлээд байна. Үйлдвэрт хэрэглэх усны 
шинжилгээг хийлгэсэн. Одоогийн байдлаар цахилгаан 
татуулах хүсэлтээ Цахилгаан түгээх сүлжээ салбарт 
өгөөд байна.  
2019 онд Махны чиглэлийн үхэр болон мах 
боловсруулах, малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн 
боловсруулах төсөлд ЖДҮХСан болон СХСангаас 5 
иргэн, ААНэгжид 209,3 сая төгрөгний хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулаад байна. 13 ажлын байр шинээр бий 
болж, 3 ажлын байр хадгалагдсан байна. 

12. Үйлдвэржилт 21:100, 
Ноолуур хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явц, 
хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний тайлан, 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгуулагдсан үйлдвэрийн 
үйл ажиллагааны талаар 
болон шинээр 

Засгийн газрын 2018 оны 36 
дугаар тогтоолооор 
“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 

Үйлдвэржилт 21:100 болон Ноолуур хөтөлбөрийн 2019 
онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 
батлуулан ажиллаж байна.  
Манай аймаг 15 сумын 1,716,559 толгой ямаан 
сүрэгтэй. Үүнээс 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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байгуулагдахаар 
төлөвлөгдсөн үйлдвэрийн 
явцын мэлээллийг 
дэлгэрэнгүйгээр гаргаж 
ирүүлэх /хагас жил тутам/ 

байгуулагдсан 
үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны 
талаар болон 
шинээр 
байгуулагдахаар 
төлөвлөгдсөн 
үйлдвэрийн явцын 
мэлээллийг 
дэлгэрэнгүйгээр 
гаргаж ирүүлсэн 
байна. 

 

13. 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 шагнуулах шилдэг 
ажилтнуудын тодорхойлолтыг явуулах албан бичгийг 
2019 оны 07-р сарын 29-ны өдрийн 01/159 албан 
тоотоор хүргүүлсэн. 
Хөнгөн, хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын  85 жилийн 
ойг угтан тус салбарын тэргүүнд Сайнцагаан сумын 
оёдолчин Д.Адьяасүрэн, Эрдэнэдалай сумын оёдолчин 
Д.Оюунханд, Д.Чанцалдулам нарын тодорхойлолтыг 
Хөнгөн үйлдвэрийн газарт хүргүүлээд байна. 
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14. Төрийн худалдан авалтад 
дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
ажлыг удирдан зохион 
байгуулах. 

Дотоодын үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт 
доогуур түвшинд байна. 

Дотоодын 
үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийн 
түвшин ахисан 
байна. 

Дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн ААНэгжээс 
аймгийн хэмжээнд мах, сүү гэх мэт 50 гаруй нэр 
төрлийн 1,582,4 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг 
сургууль, цэцэрлэгүүдэд нийлүүлсэн байна. 
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15. Хөнгөн үйлдвэр /ноос, 
ноолуур, арьс шир, оёдол, 
мод модон эдлэл, дахин 
боловсруулах/-ийн 
салбарын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж 
ахуйн нэгжүүдийг орон 
нутагт хэрэгжиж буй улсын, 
олон улсын байгууллагын 

Салбарын чиглэлээр 
тодорхой суурь судалгаа, 
мэдээлэл хангалтгүй байна. 

Хагас жил болон 
бүтэн жилийн 
эцэст мэдээллээ 
ирүүлсэн байна. 

Хөнгөн  үйлдвэр /ноос, ноолуур, арьс шир, оёдол, мод 
модон эдлэл, дахин боловсруулах/-ийн салбарын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 29 иргэн, 
ААНэгжид 355,2 сая төгрөгийн санхүүжилт СХСангаас 
олгосон байна. Шинээр 39 ажлын байр бий болж, 16 
ажлын байр хадгалагдсан. 
ЖДҮХСангаас 1 иргэний модон бүтээгдэхүүн 
боловсруулах төсөлд 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилт 
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болон орон нутгийн төсөл 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж 
буй талаарх мэдээлэл 
гаргах /хагас жил тутам/ 

олгосон. Шинээр 1 ажлын байр бий болж, 1 ажлын байр 
хадгалагдсан байна. 

16. “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 
нөнөөлийг сурталчлах 

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

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

Сав баглаа боодол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны 
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж 
хэрэгжилийг ханган ажилласан  
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 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 хэрэглэж буй зарим нийлэг 
хальсан уутны хэрэглээний талаарх мэдээллүүдийг 
хүргэлээ.  
Мөн сум 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. 
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17. 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 ахуй 
нэгж, 
үйлвэрлэгчдийг 
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. 
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Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны чиглэлээр  

18. 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 хийгдэхгүй 
байна. 

Төсөвт тусгагдан 
тодорхой ажлууд 
хйигдсэн байна. 

- ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны  А-41 дугаар 
тушаалаар орон нутгийн ЖДҮХС-гийн эх үүсвэр 
хуваарилагдсан. Манай аймагт 1 тэр бум төгрөг 
хуваарилагдсан байгаа. 

- ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны  А-119 дугаар 
тушаалаар “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 
сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох 
төсөл сонгон шалгаруулах журам” батлагдсан. 
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл сонгон 
шалгаруулах дэд хороо нь аймгийн Засаг даргын 
А/199 дугаар захирамжийн дагуу 8 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. Журмын 10.4-т 
заасны дагуу Хүнс, Хөдөө Аж ахуйн газар ЖДҮ-г 
дэмжих сангаас зээл хүссэн нийт 45 төслийг 2019 
оны 05-р сарын 27-ны өдрөөс 06-р сарын 10-ны 
өдөр хүртэл хүлээн авсан. Үүнээс эхний ээлжид 
Журмын 12.1-ын дагуу төслийн иж бүрдлийг шалган 
Иж бүрдэл нь бүрэн 25 төслийг дэд хорооны 
хуралдаанаар оруулсан. Дэд хорооны 
хуралдаанаар тус журмын 12.2, 12.3, 12.4-ын дагуу 
эрэмбэлэгдсэн саналуудыг ЗДТГазарт хүргүүлээд 
байна. Одоогийн байдлаар 5 иргэн, ААНэгжид 420,0 
сая төгрөгийн санхүүжилт аваад байна. Шинээр 18 
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ажлын байр бий болж, 23 ажлын байр хадгалагдсан 
байна. 

- СХСангаас 102 бизнес эрхлэгчдэд 1,347,7 сая 
төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон. Үүний үр 
дүнд бүтээгдэхүүний нэр төрөл 4-5 төрлөөр 
нэмэгдсэн байна. Нийт 263 ажлын байр бий болж, 
хадгалагдсан ажлын байр-135, шинэ 128 ажлын 
байр нэмэгдсэн. 

Сайнцагаан, Өлзийт сумд СХС-аас зээл авах хүсэлтэй 
иргэн, ААНэгжийн төлөөлөл 70 иргэнд Төсөл 
боловсруулах сургалтыг зохион 
байгуулсан. Сургалтад хамрагдсан иргэдээс СХС-ийн 
төслийн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авсан. 

1 дүгээр сарын 23,24-ны өдрүүдэд Цагаан сар-2019 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан. Үзэсгэлэн 
худалдаанд 8 ААНэгж, 44 иргэн 40 гаруй нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнээр оролцож 33,6 
сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан. 

2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Дугаар 59-р 
тогтоолоор 2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын 
жил” болгосонтой холбогдуулан 05-р сарын 02-ны өдөр 
“Эх орон шингэсэн худалдан авалт” үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулсан. Үзэсгэлэн худалдаанд 
6 ААНэгж, 31 иргэн 10 гаруй нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнээр оролцож 5,5 
сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажилласан. 



 
2019 оны 05 дүгээр сарын 23,24-ны өдрүүдэд Говь-
Угтаал суманд Үсчин, Гоо сайхан, Маникюр, Гуталчин, 
Алт мөнгөний дархан, Гэр ахуйн цахилгаан засварын 
үйлчилгээг нийт 188 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж 2,8 сая 
төгрөгийн борлуулалттай ажилласан байна.  

 
12 дугаар сарын 8-ны өдөр Дундговь аймгийн Засаг 
даргын ивээл дор Засаг даргын Тамгын газар, Дундговь 
аймгийн Үсчин, гоо засалчдын холбоо хамтран “Үсчин, 
Гоо сайхан-2019” Ур чадварын тэмцээн зохион 
байгуулагдсан.  
Тэмцээнд үсчин, гоо засалч, хумс дизайн урлалын 9 
төрлөөр давхардсан тоогоор 34 хүн оролцож, 
мэргэжлийн ур чадвараа сорин өрсөлдсөн юм. Дараах 



төрлүүдээр шилдгүүдийг шалгаруулан 3 байр 
эзлүүлсэн. Үүнээс дараах үсчин, гоо сайханчид 
шилдгээр шалгарлаа.  

1. Уран сэтгэмж нүүр будалт – Ю.Сансармөнх 
2. Эмэгтэй урт үсний үдшийн гоёлын самналт – 

Б.Сайнбаяр 
3. Эрэгтэй сонгомол засалт хэлбэржүүлэлт – 

О.Уртнасан 
4. Эрэгтэй зураглалтай засалт /оюутан/ – 

Б.Батдэлгэр 
5. Эмэгтэй салоны тайралт /оюутан/ – 

н.Дэлгэржаргал 
6. Эрэгтэй зураглалтай засалт /мэргэжлийн/ - 

Н.Отгонтунгалаг 
7. Гелин хумсны уран зураглал – М.Мөнхсолонго 
8. Эмэгтэй урт үсний шүлжээс /оюутан/ - О.Нанжид  
9. Эрэгтэй үсний цогц засалт /оюутан/ - 

Б.Баярцэцэг 

 
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага төсөлтэй хамтран 
Төсөл боловсруулах сургалт, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 
Хүнсний ногооны технологийн чадваржуулах сургалт,  
Малчны бүлгийн хоршооны сургалтанд Эрдэнэдалай, 
Сайхан-Овоо, Дэлгэрцогт, Сайнцагаан сумын 212 
иргэнийг хамруулсан.  
- Эмэгтэйчүүдийн бүлгийн үйл ажиллагааг ажлын 
байраар дэмжих ажлын хүрээнд Сайнцагаан, 
Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо сумдад нэг сумын 35,0 сая 
төгрөг нийт 105,0 сая төгрөгний засварын ажил хийгдэж 
дуусаад байна. 
- Дээрх төсөл нь ААНэгжийг дэмжих төсөлд 7 
төсөл явуулсанаас 4 төсөл дэмжигдсэн. Үүнд: 
Эрдэнэдалай сум Сод бриллиант ХХК-50,0 сая төгрөг, 
Сайнцагаан сум Тэнүүн говийн баялаг ХХК-90,0 сая 
төгрөг, Дэлгэрцогт сум Номын өргөө ХХК-50,0 сая 



төгрөг, Сайхан-Овоо сум Чацарганы төгөл ХХК-50,0 сая 
төгрөгөөр тус тус дэмжигдэн банканд судалгааны 
шатанд явж байна. Мөн тус аж ахуйн нэгжүүдийн 
төлөөлөл болох 8 иргэнийг Улаанбаатар хотод төсөл 
боловсруулах, комьютерийн сургалтад 
хамруулсан.Эрдэнэдалай, Сайхан-Овоо, Сайнцагаан, 
Дэлгэрцогт сумын 39 бүлгийн 314 иргэний нийт 585,0 
сая төгрөгийн төслүүд банканд судалгааны шатанд явж 
байна. 

Малын үржил, бүртгэлийн чиглэлээр 

19. Малын генетик нөөцийн 
төлөв байдлыг тодорхойлох 
бэлтгэл ажлыг хангах 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 16 аймгийн 54 
суманд 347,9 мянган малд 
үзлэг ангилалт хийгдсэн. 

Аймгийн хэмжээнд 
малын генетик 
нөөцийн төлөв 
байдлыг 
тодорхойлох, 
үнэлэх бэлтгэл 
ажлыг хангаж, 
хэрэгжилтийг 
зохион байгуулсан 
байна. 

Төлөв байдлыг тодорхойлох үнэлэх  №190528/173 
гэрээг ХХААХҮЯамтай байгуулаад аймгийн Çасаг 
даргын 2019 оны 06 сарын 05-ны өдрийн А/232 äóãààð 
захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж аймгийн 
хэмжээнд таван төрлийн 38260 толгой малд төлөв 
байдлын үнэлгээг хийж үнэлж дүгнэсэн . 
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20. Мал үржүүлэг, технологийн 
ажил үйлчилгээний нэгжийн 
ажлыг дэмжих, шинээр мал 
үржил, технлогийн 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. 

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. 

100 

21. 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 
ашиглагдаж буй 
нийт хуц, ухныг 
мэргэжлийн 
байгууллага, 
мэргэжилтний 

Аймгийн хэмжээнд ялгавал зохих хуцны 54.9 хувь буюу 
6375 хээлтүүлэгч, óхны 52.5 хувь буюу 4855 
хээлтүүлэгчийг тус тус ялган суурилсан. Аймгийн 
хэмжээнд “Хулд таван эрдэнэ” ХХК, “Адаацаг ажнай” 
ХХК 2 аж ахуй нэгжид бог малын хээлтүүлэгчийг ялган 
суурилаад байна.  
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хяналтанд авсан 
байна. 
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