


1.7.Мал амьтны шилжилт, хөдөлгөөнд тавих мал эмнэлэг, хорио цээрийн 

хяналтын цэг байхгүй байгаа нь мал амьтны халдварт өвчин дамжин тархах эрсдэл 

үүсэх нөхцлийг бий болгож байна. 

1.8.Шинэ болон сэргэж буй байгалийн голомтот халдварт болон халдваргүй 

өвчний тандалт шинжилгээг хийх лабораторийн орчин нөхцөл, боловсон хүчний 

хүрэлцээ, хангамж дутмаг байна. 

1.9.Газар тариалангийн салбарт хөрсний үржил шимийг сайжруулах, усалгаатай 

талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх, өрхийн тариалан эрхлэгчдийн техник, технологид 

шинэчлэлт хийх, орон нутгийн онцлогт тохирсон сортыг нутагшуулах 

1.10.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, мэдлэгт 

суурилсан тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаатай хөгжүүлэх, инновацийг нэвтрүүлэх 

шаардлагатай. 

1.11.Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах, үйлдвэрлэл эрхлэх 

менежментийг сайжруулах, тэдгээрийн тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл 

бүрдээгүй. 

Хоёр.Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал 

2.1.Мал аж ахуйн өнөөгийн байдал. 

Орхон аймаг нь Монгол орны ойт хээрийн бүсэд Хангай нурууны салбар уулс, 

Бүрэнгийн нурууны өвөрт Орхон, Сэлэнгийн сав газарт далайн түвшнээс дээш 1200 

метрийн өндөрт оршдог.  

Манай аймгийн хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар 46281.2 га бөгөөд 39441 га 

бэлчээр, 1400 га хадлан, 269.5 га атаршсан, 5062.2 га тариалангийн газартай. 

Тариалангийн талбайн 97 хувь буюу 5012.5 га нь Жаргалант суманд, 3 хувь буюу 49,9 

га нь Баян-Өндөр суманд тус тус хамрагдаж байна.  

Манай аймаг нийт 1130 малтай өрхтэй. Үүнээс 811 малчин өрхөд 1496 малчид 

мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Малчдын 47.5 хувь нь эмэгтэйчүүд ба нийт 

малчдын 19.3 хувь нь 16-34 насны, 62.8 хувь нь 35-60 насны, 17.9 хувь нь тэтгэврийн 

насны хүмүүс байна.  

2016 оны жилийн эцсээр 134.2 мянган толгой мал тоологдсон. Үүнээс адуу-11.3 

мянга, үхэр-21.6 мянга, хонь-52.6 мянга, ямаа-48.5 мянга байгаа бөгөөд нийт хээлтэгч 

мал-60.6 мянга, Үүнээс гүү-3.8 мянга, үнээ-9.2 мянга, эм хонь-24.9 мянга, эм ямаа-

22.7 мянган толгой байна.  

Нийт малын тоо өмнөх оноос 12.1% буюу 14.4 мянган толгойгоор өссөнөөс ямаа 

5.3 мянган толгой, хонь 4.5 мянган толгой, үхэр 2.4 мянган толгой, адуу 2,2 мянган 

толгой, тэмээ 17 толгой өссөн бөгөөд мал сүргийн 0.03 хувийг тэмээ, 8.4 хувийг адуу, 

16.1 хувийг үхэр, 36.2 хувийг ямаа, 39.2 хувийг хонь эзэлж байна. Мөн сүүний 



чиглэлээр үхрийн 20, гахайн 24, зөгийн 19 иргэн, аж ахуйн нэгж тус тус үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

Бэлчээрийн мал аж ахуйд хэтийг харсан бодлого дутагдаж, эрсдэл даах чадавх 

сул, нэгж малаас авах ашиг шим бага, сүргийн зохистой бүтэц бүрдээгүй, бэлчээрийн 

даац хэтэрсэн зэрэг хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан цаашид өндөр ашиг шимтэй 

нутгийн шилмэл хээлтүүлэгчээр хангах, мал сүргийг чанаржуулах, бэлчээрийн усан 

хангамжийг сайжруулах, малын гаралтай түүхий эдийн боловсруулах үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх, мал сүргийг эрчимжүүлж эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байна. 

2.2.Мал эмнэлгийн өнөөгийн байдал. 

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 

6.3 дах заалтын хүрээнд орон нутагт ажиллаж байгаа мал эмнэлгүүдийг мэргэжил, 

арга зүйн удирдлагаар хангах, мал амьтны халдварт болон халдваргүй өвчнийг 

оношлох, тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх, мал амьтан, 

тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжилгээ, 

баталгаажуулалт хийх, хүн амыг эрүүл хүнс, түүхий эдээр хангах, малаас хүнд 

халдварладаг зооноз өвчинтэй тэмцэх, хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 Аймгийн хэмжээнд хувийн хэвшлийн 8 мал эмнэлэг, хүнсний худалдааны зах, 

мал нядалгааны газар, мах, сүү боловсруулах үйлдвэрт 24 малын эмч, мэргэжилтэн 

ажиллаж байна.  

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори нь Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 

“Шувууны томуу, хүний цар тахалтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах” төсөл, Европын 

холбооны “Малын эрүүл мэнд” төслийн 250 мянган долларын санхүүжилтээр сүүлийн 

үеийн өндөр нарийвчлалтай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж 2016 онд МNS 

ISO:17025 стандартын дагуу  итгэмжлэгдсэн бөгөөд нян судлал, ийлдэс судлалын 

шинжилгээгээр 18 нэр төрлийн халдварт өвчнийг оношлох, мал, амьтны гадаад 

дотоод хэсэгт шимэгчлэгч бие гүйцсэн үе хөлтөн, шавьж, гельмент, эгэл биетэнг 

илрүүлэн оношлох шинжилгээг хийж байна. 

Цаашид мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори нь стандартын шаардлага 

хангасан байранд шинэ болон сэргэж буй халдварт, халдваргүй өвчнүүдийн тандалт 

хийж өвчний тохиолдлыг эрт илрүүлж мал эмнэлгийн арга хэмжээг шинэ шатанд 

гаргах зайлшгүй шаардлагатай байна. 

2.3.Газар тариалан өнөөгийн байдал. 

Манай аймгийн хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар 46281.2 га бөгөөд 39441 га 

бэлчээр, 1400 га хадлан, 5062.2 га тариалангийн талбай, 269.5 га атаршсан, 



Тариалангийн талбайн 97 хувь буюу 5012.5 га нь Жаргалант суманд, 3 хувь буюу 49,9 

га нь Баян-Өндөр суманд тус тус хамрагдаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд 5062.2 га тариалангийн талбайд 21 аж ахуйн нэгж, 

байгууллага,  600 гаруй айл, өрх газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна.  

5062.2 га талбайгаас усалгаатай талбай 908.6 га, үүнээс инженерийн хийцтэй 

446 га, гадаргын усалгаатай 462.6 га, усалгаагүй 4153.3 га талбай тус тус эзэлж 

байна. 

2016 онд 4401.5 га талбайд тариалалт хийснээс үр тариа 3609.1 га, төмс 357.7 

га, хүнсний ногоо 340 га, жимс, жимсгэнэ 105.8 га, тэжээлийн ургамал 93.2 га-д тус тус 

тариалж улаанбуудай 11191 тн буюу 31.1 цн/га, тэжээл 400 тн буюу 43 цн/га, төмс 

3874,7 тн буюу 108 цн/га, хүнсний ногоо 4102,1 тн буюу 121 цн/га  ургац хураан авсан. 

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн Атрын III аяны хүрээнд үр тарианы 

үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлсний үр дүнд техникийн 

шинэчлэлт 80 хувь, үр шинэчлэлт 100 хувь хийгдэж улсын дунджаас 2 дахин илүү 

ургац хураан авсан.  

Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж болон өрхийн 

тариаланчид улсын дундаж орчим ургац авч байгаа боловч төрийн дэмжлэг дутмаг 

байгаагаас техник, үрийн шинэчлэл бүрэн хийгдэж чадахгүй байна. 

2016 оны байдлаар 9100 тн багтаамж бүхий 269 энгийн хийцтэй, нүхэн зоорь 

ашиглаж байгаа боловч төрөлжсөн, стандартын шаардлага хангасан зоорины 

хүрэлцээ дутмаг байна. Нийт 16530 мкв талбай бүхий 161 хүлэмж байгаагаас 190 мкв 

талбай 2 өвлийн хүлэмж ашиглагдаж байна. 

Цаашид төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, орон нутгийн онцлогт тохирсон 

техникийн болон үрийн шинэчлэлт хийх, хүн амыг төмс, хүнсний ногоогоор жигд 

тогтвортой хангах зорилгоор стандартын шаардлага хангасан зоорь, хүлэмжийн аж 

ахуйг дэмжин хөгжүүлэх, тариалангийн талбайн үржил шимийг сайжруулах зорилгоор 

эрдэс, шим бордооны зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх, инженерийн хийцтэй услалтын 

системийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

2.4.Хүнсний аюулгүй байдал. 

Манай аймагт  жилд 8446.8 тн бод, богийн мах үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 3 

махны үйлдвэр,1089 тн хиам үйлдвэрлэх 3 хиамны үйлдвэр, 7.2 сая литр сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 4 үйлдвэр, цех, 1.7 сая зайрмаг үйлдвэрлэх 3 цех, 43.2 

мянган тн улаанбуудай тээрэмдэх гурил, тэжээлийн 7 үйлдвэр, цех, 176 мянган шил 

нөөшилсөн хүнсний ногоо үйлдвэрлэх  7 цех, 550 мянган литр цэвэр ус үйлдвэрлэх 

цэвэр усны 3 үйлдвэр, 352 мянган литр жүүс үйлдвэрлэх жүүсний 2 цех зэрэг 

давхардсан тоогоор 70 гаруй үйлдвэр, аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. 



Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний физологийн жилийн хэрэгцээнд 4837.5 тн 

мах, махан бүтээгдэхүүн, 11706.7 мян литр сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 7029.6 тн гурил, 

гурилан бүтээгдэхүүн, төмс 3874.6 тн, хүнсний ногоо 5535.1 тн, өндөг 525.8 тн, 4981.6 

тн жимс, жимсгэнэ шаардлагатайгаас мах, махан бүтээгдэхүүний 57.4, сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний 32.6, гурил 100, гурилан бүтээгдэхүүний 21.6, төмсний 64.9, хүнсний 

ногооны 49.6, өндөгний 4.2 хувийг тус тус орон нутгийн дотоодын үйлдвэрлэлээр 

хангаж байна. 

Иймд орон нутагт гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх,  хүнсний аюулгүй байдал, чанар, эрүүл ахуйн асуудалд анхаарал 

хандуулах шаардлагатай байна.  

Гурав.Хөтөлбөрийн зорилго 

Мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан хөгжүүлж, малын чанар, мал эмнэлэг, 

үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 

эрчимжүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй, экологийн цэвэр хүнсний хэрэгцээг хангах, 

боловсруулах үйлдвэрт чанартай түүхий эдийг нийлүүлэх замаар эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд оршино. 

Дөрөв.Хөтөлбөрийн зорилтууд 

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн  

дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 

4.1.Орон нутгийн хэмжээнд бэлчээрийн уламжлалт өв, соёлыг хадгалсан, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон бэлчээрийн мал аж ахуй болон ашиг шимийн 

чиглэлээр төрөлжсөн, суурин, хагас суурин /эрчимжсэн/ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

газар тариалантай хослуулан хөгжүүлснээр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж, хүн 

амын хүнсний хэрэгцээг хангана. 

4.2.Мал сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалах, цэвэр, аюулгүй түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, олон улсын худалдааны 

хориг бүхий малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга 

хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлж, зоонозын зарим халдварт өвчнөөс мал 

сүргийг эрүүлжүүлэх ажлын үр дүнг сайжруулна. 

4.3.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн эрсдэлийг бууруулах цогц 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн хөрсний үржил шимийг дээшлүүлж, нэгж талбайн 

ургацыг нэмэгдүүлэн аймгийн хүн амын үр тариа, төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг 

бүрэн хангана. 

4.4.Хүн амыг тэжээллэг, эрүүл ахуйн баталгаатай  хүнсээр жигд, хүртээмжтэй, 

тогтвортой хангаж, өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлнэ. 

Тав.Хөтөлбөрийн зорилтуудын хүрээнд хийгдэх үндсэн үйл ажиллагаа 



5.1.Орон нутгийн хэмжээнд бэлчээрийн уламжлалт өв, соёлыг хадгалсан, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон бэлчээрийн мал аж ахуй болон ашиг шимийн 

чиглэлээр төрөлжсөн, суурин, хагас суурин /эрчимжсэн/ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

газар тариалантай хослуулан хөгжүүлснээр үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлж, хүн 

амын хүнсний хэрэгцээг хангах зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

5.1.1.Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн 

засгийн эргэлт, малын чанарыг сайжруулах, үхэр, хонины аж ахуйг махны чиглэлээр 

эрчимтэй хөгжүүлэх; 

5.1.2.Уламжлалт болон эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх ажлыг өргөжүүлж 

хоршоо, фермерүүдийг дэмжиж ажиллах; 

5.1.3.Малын генетик нөөцийн бүртгэл, төлөв байдлын үнэлгээ, ашиглалт, 

хамгаалалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох; 

5.1.4.Малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохист харьцааг баримтлах, мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, эрсдэл даах 

чадавхийг бэхжүүлэх; 

5.1.5.Мал, амьтны үржил селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, зах 

зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн явуулж, орон нутгийн онцлогт тохирсон малыг 

үржүүлэх; 

5.1.6.Малын удмын санг хамгаалах болон малын нөхөн үржүүлгийг 

сайжруулахад биотехнологийн ололтыг ашиглаж, орон нутгийн нэгжийг чадавхжуулах; 

5.1.7.Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд тэжээл тариалах газрыг эзэмшүүлэх; 

5.1.8.Малын усан хангамж, өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр хадлангийн хүрэлцээг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор хөрш зэргэлдээ аймгуудтай хамтран ажиллах;  

5.1.9.Бэлчээрийн даац, төлөв байдлын үнэлгээнд тулгуурлан малын тоо, төрөл, 

сүргийн бүтцийг тохируулан бэлчээрийг оновчтой ашиглах, хамгаалах; 

5.1.10.Мал аж ахуйн түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэр, цехийг хөгжүүлэх; 

5.1.11.Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтэд төрөөс 

үзүүлэх дэмжлэгийн уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээллээр хангах; 

5.1.12.Малчид, хоршоод хамгийн бага зардлаар түүхий эдээ зах заалийн үнээр 

борлуулах боломжийг хангаж, ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгч хоршоодыг биржийн 

арилжаанд оруулах 

5.2.Мал сүргийн эрүүл мэндийг хамгаалах, цэвэр, аюулгүй түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх, олон улсын худалдааны 

хориг бүхий малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга 

хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлж, зоонозын зарим халдварт өвчнөөс мал 



сүргийг эрүүлжүүлэх ажлын үр дүнг сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

5.2.1.Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

өвчнийг хяналтад авах, эрүүлжүүлэх, халдварт өвчний тохиолдлыг эрт илрүүлэх, 

шуурхай хариу арга хэмжээ авах чадавхийг сайжруулах, халдварт өвчингүй тайван 

байдлыг баталгаажуулах; 

5.2.2.Мал эмнэлгийн албаны үйл ажиллагааны шуурхай, нэгдмэл байдлыг 

хангасан тогтолцоог бүрдүүлэх, орон нутгийн мал эмнэлгийг чадавхжуулж, мал бүхий 

иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлагыг өндөржүүлэх; 

5.2.3.Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн 

дэвшилтэт хэлбэрийг нэвтрүүлэх, ажил үйлчилгээний стандартыг хангуулж, малын 

эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах; 

5.2.4.Мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг шинэ 

шатанд гаргах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хамрагдалтын хувийг 

нэмэгдүүлэх; 

5.2.5.Мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгоо, шинжилгээний чадавхийг 

сайжруулах, тэргүүн туршлага, шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх, лабораторийн 

байрны эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах; 

5.2.6.Малын өвчинтэй тэмцэхэд шаардлагатай эм, бэлдмэлийн нөөцийг 

бүрдүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг хангах;  

5.3.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн эрсдэлийг бууруулах цогц 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн хөрсний үржил шимийг дээшлүүлж, нэгж талбайн 

ургацыг нэмэгдүүлэн аймгийн хүн амын үр тариа, төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг 

бүрэн хангах зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ: 

5.3.1.Өрхийн тариаланг дэмжих зорилгоор иргэдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

хүлэмж, үр бордоо, бага оврын техник, тоног төхөөрөмж олгох ажлыг дэмжих; 

5.3.2.Хөрсний үржил шимийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжин, 

эрдэс болон  органик бордооны зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх; 

5.3.3.Услалтын системүүдийн  ашиглалтыг сайжруулах,  усалгаатай 

тариалангийн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

5.3.4.Жижиг, дунд оврын усалгааны техник, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд 

өргөн нэвтрүүлэх, хиймэл нуур, цөөрөм, усан сан байгуулах ажлыг дэмжиж хөгжүүлэх; 

5.3.5.Газар тариалангийн талбайг хөрсний элэгдлээс хамгаалах, талбайн зурвас 

байгуулах; 



5.3.6.Ургамлын өвчин, хортон шавьж, хог ургамал, мэрэгч амьтны тархалт, хор 

хөнөөлийн судалгаанд тулгуурлан химийн гаралтай бордоо, ургамал хамгааллын 

бэлдмэлийн зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, тавих хяналтыг сайжруулах; 

5.3.7.Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, төмс, хүнсний ногоо 

боловсруулах үйлдвэр барих иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжин ажиллах;  

5.3.8.Жимс, жимсгэний таримлын нэр төрлийг олшруулж, тариалах талбай, 

нэгжийн ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

5.3.9.Стандартын шаардлага хангасан зоорийн аж ахуйг дэмжих, зоорь бүхий  

худалдааны төв байгуулах;  

5.3.10.“Атрын-III аян”-ыг сэргээн хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг ханган ажиллах; 

5.3.11.”Өрхийн тариалалтыг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; ажлын 

байрны тоог нэмэгдүүлэн өрхийн бодит орлогыг өсгөх. 

5.3.12.Төмс, хүнсний ногооны үйлдврлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор “Техник 

дундын үйлчилгээний төв”-ийг байгуулах; 

5.3.13.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хүрсэн түвшинг тогтворжуулан 

хөгжүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах; 

5.3.14.Хангалын голын усны бохирдлын түвшинг хөндлөнгийн байгууллагаар 

тогтоолгож, иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл түгээх; 

5.3.15.Жаргалант суманд ”Агро парк” төв байгуулах;  

5.3.16.Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд орчин үеийн дэвшилтэт техник, 

технологийн сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулах;   

5.4.Хүн амыг тэжээллэг, эрүүл ахуйн баталгаатай  хүнсээр жигд, хүртээмжтэй, 

тогтвортой хангаж, өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд дараах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

5.4.1.Иргэдийн хүнсний хэрэгцээг орон нутгаас хангах боломжийг бүрдүүлэх; 

5.4.2.Хүн амыг эрүүл, аюулгүй, тэжээллэг хүнсээр жигд хүртээмжтэй хангах, 

хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн улирлын 

хамаарлыг бууруулах, импорт орлох хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих; 

5.4.3.”Мах, сүүний анхдугаар аян”-г орон нутагт хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн 

аргаар боловсруулсан мах, сүүн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний хэрэглээ, эрүүл ахуйн ач холбогдлыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчлах; 

5.4.4.“Махны нөөцийн сан”  байгуулж, төсвөөс нэг удаа хөрөнгө гарган жил бүр 

эргүүлэн төвлөрүүлж зарцуулах замаар махны үнэ, нийлүүлэлтийг тогтворжуулах; 



5.4.5.Сүү боловсруулах үйлдвэр, хэрэглэгчдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

шингэн сүүгээр тогтмол хангах, сүүний хөргөлтийн төв байгуулах хувийн хэвшлийн 

санал санаачлагыг дэмжих; 

5.4.6.Аймгийн хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх 

чадварыг сайжруулах; 

5.4.7.Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 

хүлээн авах, анхан шатны болон хагас боловсруулалт хийх нөхцлийг бүрдүүлэх, 

хадгалалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх; 

5.4.8.Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

тээвэрлэлт, шилжилт, хөдөлгөөнийг хянах бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоог 

сайжруулах, мал эмнэлгийн болон ургамлын хорио цээрийн хяналт, тандалт 

шинжилгээний үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах; 

5.4.9.Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, 

байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын хүнсний сав, баглаа боодол, хэрэгслийг хүнсний 

сүлжээний бүх үе шатанд хэрэглэж хэвшүүлэх, дэвшилтэт технологийн үйлдвэр 

байгуулах хувийн хэвшлийн санал санаачлагыг дэмжих; 

5.4.10.Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээнээс татгалзах талаар 

хэрэглэгчдэд чиглэсэн зөвлөмж, зөвлөгөө, мэдээ, мэдээлэл болон сэрэмжлүүлгийг 

олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр түгээх, сурталчлах; 

5.4.11.Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад төрийн бус байгууллага, иргэдийн  

оролцоог нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааг сайжруулах; 

5.4.12.Шим тэжээллэг болон органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, 

үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх; 

5.4.13.Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн хоолны шим тэжээл, чанар, түүнд тавих 

хяналтыг сайжруулах, нийтийн хоолны үйлдвэрлэлд зэрэглэл тогтоох; 

5.4.14.Нийтээр үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд түүхий эд бэлтгэн 

нийлүүлэлт, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих; 

5.4.15.Мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, 

үйлчилгээний экспорт, импорт, хүн амын хүнсний хэрэглээний мэдээллийн сан, бааз 

үүсгэх, хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг аргачлалын дагуу тооцож 

хэвших; 

5.4.16.Хүн амын хоол, хүнсний талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хоол, 

хүнсээ сонгох, хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих дадал 

төлөвшүүлэх;  

Зургаа.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим 



 Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

 Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх 

 Иргэдийн эрх ашигт нийцсэн байх 

 Олон нийтийн оролцоог хангасан байх 

Долоо.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа 

Энэхүү хөтөлбөр нь 2017-2025 онд хэрэгжинэ. 

Нэгдүгээр үе шат: 2017-2021 он  

Хоёрдугаар үе шат: 2022-2025 

         Найм.Хамрах хүрээ 

Хөтөлбөрт аймаг, сумдын ЗДТГ, мал эмнэлэг үржлийн тасаг, мал эмнэлгийн 

үржлийн нэгжүүд, иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд 

хамрагдана. 

 

Ёс.Хөтөлбөрийн санхүүжилт, тайлагналт 

7.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах хөрөнгийн эх үүсвэр ашиглана.  

-Улсын  болон орон нутгийн төсөв   

-Дотоод, гадаадын санхүүжилтээр хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн хөнгөлөлттэй 

зээл 

-Дотоод, гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт  

-Аж ахуйн нэгж, иргэдийн өөрийн хөрөнгө  

7.2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг жил 

бүрийн 12 дугаар сарын 05-ны дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ. 

Арав.Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн түүнийг хэрэгжүүлэх шалгуур үзүүлэлт 

10.1.Мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан хөгжүүлж, малын чанар, мал 

эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 

эрчимжүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй, экологийн цэвэр хүнсний хэрэгцээг хангах, 

боловсруулах үйлдвэрт чанартай түүхий эдийг нийлүүлэх замаар эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг нэмэгдүүлсэн байна. 

10.2.Хөтөлбөрийн үр дүн нь үйл ажиллагааны үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлсэн 

дараах үзүүлэлтээр хэмжигдэнэ.  

   
д/д 

 
Үндсэн зорилтууд 

 
Шалгуур үзүүлэлт 

2016 
оны 
суурь 

 
2021 
он 

 
2025 
он 

1 
       Орон нутгийн 
хэмжээнд бэлчээрийн 
уламжлалт өв, соёлыг 

Малын тоон өсөлт  12.1 12.0 10.0 

Малын тоо 134.2 150.0 165.0 



хадгалсан, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд 
дасан зохицсон 
бэлчээрийн мал аж ахуй 
болон ашиг шимийн 
чиглэлээр төрөлжсөн, 
суурин, хагас суурин 
/эрчимжсэн/ мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийг 
газар тариалантай 
хослуулан хөгжүүлснээр 
үйлдвэрлэлийн үр 
ашгийг дээшлүүлж, хүн 
амын хүнсний хэрэгцээг 
хангана 

Нийт сүрэгт үхрийн 
эзлэх хувь 

16.1 18.0 20.0 

Цөм сүргийн малын 
эзлэх хувь 

8.6 10.0 13.5 

Эрчимжсэн аж ахуйн 
тоо 

55 60 65 

Бэлчээрт шинээр 
сэргээн засварласан 
худгийн тоо 

11 15 20 

2 

      Мал сүргийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах, 
цэвэр, аюулгүй түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнээр 
хэрэглэгчдийг хангах 
нөхцлийг бүрдүүлэх, 
олон улсын худалдааны 
хориг бүхий малын гоц 
халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх арга хэмжээний 
бэлэн байдлыг 
өндөржүүлж, зоонозын 
зарим халдварт өвчнөөс 
мал сүргийг 
эрүүлжүүлэх ажлын үр 
дүнг сайжруулна. 

Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээнд 
хамрагдсан малын тоо 
/мянган толгой/ 

161.8 210.1 213.0 

Үзлэг хийгдсэн малын 
тоо /мянган толгой/ 

135.7 150.0 160.0 

Туулгалт хийсэн малын 
тоо /мянган толгой/ 

207.7 208.0 209.0 

Боловсруулалт хийсэн 
малын тоо /мянган 
толгой/ 

134.0 135.0 136.0 

Угаалганд хамрагдсан 
малын тоо /мянган 
толгой/ 

95.4 96.0 97.0 

Ү
ү
н
э
э
с
  

Мал амьтны 
паразит өвчнөөр 
өвчилсөн малын 
тоо /мянган 
толгой/ 

42.9 35.0 30.0 

Хорогдсон малын 
тоо 

25 20 15 

3 

             Газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг 
эрчимжүүлэн эрсдэлийг 
бууруулах цогц арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн хөрсний 
үржил шимийг 
дээшлүүлж, нэгж 
талбайн ургацыг 
нэмэгдүүлэн аймгийн 
хүн амын үр тариа, 
төмс, хүнсний ногооны 
хэрэгцээг бүрэн 
хангана. 

Эргэлтийн талбай 
/мянган га/ 

5062.2 5062.5 5062.5 

Буудайн га-гийн ургац 
/центнер/ 

31.1 18.0 20.0 

Хүнсний ногооны 
хэрэгцээг дотоодын 
үйлдвэрлэлээр хангах 
түвшин /хувиар/ 

49.6 70.0 90 

Төмсний хэрэгцээг  
дотоодын 
үйлдвэрлэлээр хангах 
түвшин  /хувиар/ 

64.9 100 100 

Инженерийн хийцтэй 
усалгаатай талбайн 
хэмжээ /га/ 

446  460 480 

Хамгаалагдсан 1.6 1.8 2.0 



хөрсний ногооны аж 
ахуйн талбайн хэмжээ 
/га/ 

Шинээр стандартын 
шаардлага хангаж 
баригдсан  зоорь /ш/   

1 2 3 

4 

       Хүн амыг 
тэжээллэг, эрүүл ахуйн 
баталгаатай  хүнсээр 
жигд, хүртээмжтэй, 
тогтвортой хангаж, 
өрсөлдөх чадавхийг 
нэмэгдүүлнэ 

Нийт сүү үйлдвэрлэлд 
үйлдвэрийн аргаар 
боловсруулсан сүүний 
эзлэх хувь 

14.3 20.0 25.0 

Үйлдвэрийн аргаар 
бэлтгэсэн мах /мянган 
тонн/ 

1.5 2.0 2.5 

Гурилан 
бүтээгдэхүүний хэмжээ 
/хувь/ 

21.6 25.0 30.0 

Жимс жимсгэний 
хэмжээ /хувь/ 

0.1 0.3 0.6 

 

Арван нэг.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт 

11.1.Хөтөлбөрийг удирдан зохион байгуулах, шаардагдах хөрөнгийг улсын болон 

орон нутгийн төсөвт тусгуулах үйл ажиллагааг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс. 

11.2.Хөтөлбөр, төслүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах үйл 

ажиллагааг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар бусад бодлогын баримт бичгүүдтэй 

уялдуулна. 

Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагууд  

-Сумдын Засаг даргын Тамгын газар  

-Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүд  

-Төрийн бус байгууллага 

-Аж ахуйн нэгж, байгууллага 

Арван хоёр.Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг 

аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 

хэлтэс  ажлын хэсэг гарган гүйцэтгэж аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчид 

болон Засаг даргад бүтэн жилээр танилцуулж байна. 

 

 

_ОО_ 

 

 

 

 





мэдээллийн сантай 
болно. 

4 

Малыг ялган тэмдэглэх 
бүртгэлжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх гарал үүслийг 
баталгаажуулах  

Малыг бүртгэлжүүлснээр 
мал, амьтан тэдгээрийн  
гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанарт  
бүртгэлээр хяналт тавих, 
шилжилт хөдөлгөөнийг 
хянах, тухайн малын 
гарал үүсэл тогтоох, ашиг 
шимийн гарц чанар 
тодорхойлох, үүлдэр 
угсааг сайжруулах, малыг 
эмчлэх, урьдчилан 
сэргийлэх,  малын хулгайг 
илрүүлэх, түүнтэй тэмцэх, 
арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлнэ 

Бүртгэлжүүлсэн 
малын тоо 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
Үржлийн нэгж 

2017-2021 

5 
Малыг ялган тэмдэглэх, 
мэдээллийн санд оруулах 
ажлыг эрчимжүүлэх  

Малчид, мал үржүүлэгчид 
мал сүргээ  
бүртгэлжүүлснээр  зах 
зээлд өрсөлдөх чадавхиа 
сайжруулах боломжийг 
бүрдүүлнэ.  
Хэрэглэгчид эрүүл, 
баталгаатай түүхий эд, 
мах, сүү зэрэг хүнсний 
бүтээгдэхүүн хэрэглэх 
боломжтой болно. 

Мэдээллийн санд 
бүртгэгдсэн малын 

тоо 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
Үржлийн нэгж 

2017-2021 

6 

Үхэр сүргийн тоо толгойг 
нэмэгдүүлэх, сүрэгт 
хээлтэгчийн эзлэх хувийг  
хэмжээнд нь барих чиглэгдсэн 
үржүүлгийн ажлыг 
эрчимжүүлэх  

Нийт үхэр сүрэгт эзлэх 
үнээний хувийн жин 
нэмэгдүүлэн 
үйлдвэрлэлийн бүтээмж 
нэмэгдэнэ.  

Хээлтэгчийн эзлэх 
хувь 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
малчид 

2017-2021 

7 

Малд үзлэг ангилалт хийх, цөм 
сүрэг бүрдүүлэх өсвөр 
хээлтүүлэгч шинээр нөхөн 
тавих ажлыг зохион байгуулах  

Малд үзлэг ангилалт хийж 
анги чанарыг нь тогтоон 
шилэн сонголт хийж 
чиглэлтэй өсгөнө. 

Шинээр тавьсан 
хээлтүүлэгчийн тоо 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
Үржлийн нэгж 

 
 

2017-2021 
 
 



8 
Мал үржлийн 
ажил,үйлчилгээний анхан 
шатны нэгжид дэмжлэг үзүүлэх 

Мал үржлийн ажил, 
үйлчилгээний анхан 
шатны нэгж чадавхжина 

Анхан шатны 
нэгжийн тоо 

ХХААГ 
 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

9 

Үржлийн шилмэл малыг 
шалгаруулах, шалгарсан 
малыг шилмэл малын 
бүртгэлд бүртгэх,  

Үржлийн малын чанар 
сайжирч, ашиг шим 
нэмэгдсэн байна. 

Цөм сүргийн малын 
тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

10 

Эрчимжсэн мал аж ахуй 
эрхлэгчдэд тэжээл тариалах 
зориулалтаар тариалангийн 
газрыг ашиглуулах нөхцлийг 
бүрдүүлэх  

Эрчимжсэн мал аж ахуй 
эрхлэгчид таримал 
тэжээл бэлтгэх нөөц 
боломжтой болно  

Таримал тэжээлийн 
тоо хэмжээ, нэр 

төрөл 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

Сумдын МЭҮТ 

2017-2021 

11 
Бэлчээрийн даац, төлөв 
байдлын үнэлгээг хийх 

Бэлчээрийн бодит байдал 
тогтоож мал аж ахуйн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Үнэлгээ хийгдсэн 
бэлчээрийн газрын 

талбай 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
 

2017-2018 

12 

Бэлчээрийн усан хангамжийг 
сайжруулах зорилгоор 
инженерийн хийцтэй худгийг 
засварлах 

Бэлчээрийн усан 
хангамжийг сайжирна 

Сэргээн 
засварлагдсан 

худгийн тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

13 

Эрчимжсэн мал ахуй эрхлэгч 
иргэн аж ахуйн нэгжид сургалт 
зохион байгуулах, 
чадвахжуулах 

Эрчимжсэн аж ахуй 
эрхлэгчдийн тоо 
нэмэгдэнэ 

Сургалтанд 
хамрагдсан 

хүмүүсийн тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

14 

Малчид, хоршоод хамгийн бага 
зардлаар түүхий эдээ зах 
заалийн үнээр борлуулах 
боломжийг хангаж, ХАА-н 
үйлдвэрлэл эрхлэгч 
хоршоодыг биржийн 
арилжаанд оруулах 

Хоршоодын ашиг орлогоо 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 
болох 

ХАА-н үйлдвэрлэл 
эрхлэгч хоршоодын 

тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

15 

 
Хоршоодын үйл ажиллагааг 
дэмжиж, ХАА-н брокерийн 
сургалтанд хамруулах 

Хоршоодыг мэдээллээр 
хангах 

Брокерийн 
сургалтанд 
хамрагдсан 

хоршоодын тоо 
ХХААГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

 
2017-2021 

 
 
 



Хоршоологчдын 
холбо 

 
 

2.Мал эмнэлгийн салбар 

16 

Мал, амьтны гоц халдварт 
болон халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг 
хяналтад авах, эрүүлжүүлэх, 
халдварт өвчний тохиолдлыг 
эрт илрүүлэх, шуурхай хариу 
арга хэмжээ авах чадавхыг 
сайжруулах, халдварт 
өвчингүй тайван байдлыг 
баталгаажуулах; 

Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 9-14 
төрлийн халдварт 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинд 
хамруулсан байна. 

Халдварт өвчний 
эпидемиологийн 
судалгааны дагуу 

ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

 
 

2017-2021 
 
 
 
 

17 

Хүн малын бруцеллелёз 
өвчний шинэ тохиолдол 
бүртгэгдсэн үед эрсдлийн 
түвшин тогтоох зааврын дагуу 
тэмцэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

Малын бруцеллелёнз 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлж эрүүлжсэн 
байна 

Дархлаажуулалтанд 
хамрагдсан малын 

тоо 
ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2016-2021 

18 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг хувийн хэвшлийн 
нэгжийн чанар хүртээмжийг 
сайжруулах, хувийн хэвшлийн 
мал эмнэлгийн үйл 
ажиллагааны стандарт 
хангуулах, чиг үүргийг 
шинэчлэх 

Мал эмнэлгийн стандарт 
үйл ажиллагаа 
хангагдсан байна. 

Хувийн хэвшлийн 
мал эмнэлэгийн тоо 

ХХААГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ Сумдын 

МЭҮТ 
МЭҮН 

 
 

2016-2021 

19 

Жаргалант суманд гоц 
халдварт өвчинтэй тэмцэх 
хорио цээрийн хяналтын цэг 
байгуулах 
 

Мал амьтны шилжилт 
хөдөлгөөнд тавих 
хяналтыг сайжруулах, эрх 
зүйн орчинг бүрдсэн 
байна 

Хяналтын цэгийн тоо ХХААГ 

АЗДТГ 
ОБГ 
ЦГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2016-2021 

20 
Мал эмнэлэг, ариун цэврийн 
лабораторийн зураг төсөв 
хийлгэх. 

Ажлын байрны орчин 
нөхцлийг сайжруулж, био 
аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангагдсан 
байна 

Мал эмнэлгийн 
итгэмжлэлийн MNS 

ISO /17025 стандарт/ 

ХХААГ 
 

АЗДТГ 2017-2019 

21 
Лабортарын тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулж, 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

Лаборатори 
шинжилгээний хэрэгцээ 
шаарлагад нийцсэн 

Шинэчлэгдсэн багаж, 
тоног төхөөрөмжийн 

тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 2018-2021 



орчинг бүрдүүлж, 
оношлогоо шинжилгээний 
шинэ арга зүйг 
нэвтрүүлнэ. 

 
 

22 

Зоонозын халдварт 
өвчнүүдийн үед авах арга 
хэмжээ, гамшгийн бэлэн 
байдлыг хангах, мэргэжлийн 
баг бэлтгэх,чадавхижуулах 
өвчин гарах, тархах нөхцлийг 
хязгаарлах 

Гамшиг осол, нийгмийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах 
мэргэжлийн ангийн 
чадавхижуулах, бэлэн 
байдал хангагдсан байна 

Мэргэшсэн боловсон 
хүчний тоо 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
МЭҮН 

2016-2021 

23 

Малын бруцеллёз, лейкоз, 
адууны халдварт цус багадалт, 
ям өвчнүүд болон архаг 
халдварт өвчнүүдтэй тэмцэх, 
эрүүлжүүлэх, бүрэн эрүүлжсэн 
аж ахуй нэгжийг батламжлах 

Халдварт өвчнөөр тайван 
буюу эрүүл аж ахуй 
нэгжүүд баталгаажсан 
байна 

Тандалт судалгаа, 
оношлогоо 

шинжилгээ, тархвар 
зүйн судалгааны 

дүнг үндэслэн 

ХХААГ 
 

Сумдын МЭҮТ 
МЭҮН 

 
2016-2021 

24 

Малын эмийн сонголт, 
зохистой хэрэглэгээг хангах 
талаар малчин, мал бүхий 
иргэдэд зохион байгуулах 

Хүн амыг эрүүл, аюулгүй 
хүнсээр хангах нөхцөл 
бүрдэнэ 

Сургалтанд 
хамрагдсан 

хүмүүсийн тоо 

ХХААГ 
 

Аймгийн ЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

25 

МАА-н гаралтай хүнсний 
бүтээгдэхүүнд антибиотик, 
пестецид болон үлдэгдлийг 
тодорхойлох шинжилгээ хийж, 
материалаг бааз боловсон 
хүчний чадамжийг сайжруулах 

Мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
нэмэгдсэн байна 

Шинжилгээнд 
хамрагдсан 

бүтээгдэхүүний тоо 
ХХААГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2016-2021 

26 

Сумдын мал эмнэлэг үржлийн 
асуудал хариуцсан нэгжийн 
мэргэжилтэн, удирдлагын ур 
чадварыг сайжруулах 

Мэргэжлийн боловсон 
хүчний ур чадвар 
сайжирсан байна 

Мэргэжилтэй 
боловсон хүчний тоо 

ХХААГ 

Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2016-2021 

3.Газар тариалангийн салбар 
27 
 

Тариалангийн газрыг эдийн 
засгийн эргэлтэд бүрэн 
оруулж, үр ашигтай ашиглах, 
бүртгэл, хяналтыг сайжруулах. 

Тариалангийн талбай 
бүртгэлд хамрагдсан 
байна. 

Бүртгэлд хамрагдсан 
талбайн хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

МХГ 
Иргэн 
АНН 

2017-2021 
 
 
 

28  Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 

Техник шинэчлэл 
хийгдсэн байна 

Шинэчлэгдсэн 
техникийн тоо 

ХХААГ 
АЗДТГ 

Сумдын ЗДТГ 
2017-2021 



техник шинэчлэлтийг 
үргэлжлүүлэн, ашиглалтыг 
сайжруулах 

Иргэн, 
АНН 

29 Хөрсний үржил шимийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг дэмжин, эрдэс 
болон  органик бордооны 
үйдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр бордоо 
олгох 

Хөрсний үржил шим 
сайжирч, га-аас авах 
ургацын хэмжээ 
нэмэгдэнэ. 

Нэмэгдсэн ургацын 
тоо хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

МХГ 
Иргэн 
АНН 

2017-2021 

30 
Услалтын системүүдийн 
ашиглалтыг сайжруулах,  
усалгаатай тариалангийн 
талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх;   

Услалтын системүүдийг 
бүртгэлжүүлэн, 
усалгаатай тариалангийн 
талбайн хэмжээ 
нэмэгдсэн байна. 

Усалгаатай 
тариалангийн 

талбайн тоо хэмжээ 
ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

Иргэн 
АНН 

2017-2021 

31 
Газар тариалангийн талбайг 
хөрсний элэгдлээс хамгаалах, 
талбайн зурвас байгуулах  

Хөрсний үржил шим, 
бүтэц хамгаалагдсан 
байна. 

Тариалангийн 
талбайн зурвасын 

хэмжээ 
ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ, 
БОАЖГ, иргэн, 

АНН 

2017-2021 

32 Ургамлын өвчин, хортон шавж, 
хог ургамал, мэрэгч амьтны 
тархалт, хор хөнөөлийн 
судалгаанд тулгуурлан химийн 
гаралтай бордоо, ургамал 
хамгааллын бэлдмэлийн, 
зохистой хэрэглээг нэвтрүүлж, 
тавих хяналтыг сайжруулах; 

Химийн гаралтай ургамал 
хамгаалллын бодис 
зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлж, газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлд механик 
болон биологийн арга 
нэвтрүүлэх  

Ургамал хамгааллын 
бодисын тоо хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

МХГ 
ЭШБ 
Иргэн 
АНН 

2017-2021 

33 Өвөл, зуны хүлэмжийн аж 
ахуйг хөгжүүлэх, таримлын нэр 
төрлийг олшруулж ургацыг 
нэмэгдүүлэх; 

Хүнсний ногоогоор 
жилийн турш жигд 
тогтвортой хангах 
боломж бүрдэнэ. 

Хүлэмжийн тоо ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

Иргэн 
ААН 

2017-2021 

34 
Жимс, жимсгэний тариалалт, 
нэр төрлийг нэмэгдүүлэх; 

Жимс, жимсгэний 
үйлдвэрлэл, хангамж 
нэмэгдсэн байна. 

Жимс, жимсгэний 
нэр төрөл, тариалж 
буй талбайн хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

Иргэн 
ААН 

2017-2021 

35 Стандартын шаардлага 
хангасан зоорийн аж ахуйг 
дэмжих 

Төрөлжсөн зоорийн 
багтаамж нэмэгдсэн 
байна.  

Стандартын 
шаардлага хангасан 

зоорьны тоо 
ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

2017-2021 



 36 “Атрын-III” аяныг сэргээн 
хөгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг орон нутагт 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангасан 
байна 

Хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагаа 

ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

иргэн 
ААН 

2017-2021 

37 ”Өрхийн тариалан” төсөл 
хэрэгжүүl, төсөлд хамрагдсан 
өрх бүрийн төмс, хүнсний 
ногооны хэрэгцээг хангах; 

Төмс, хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэл, хангамж 
нэмэгдсэн байна. 

Төмс хүнсний 
ногооны хангамж 

ХХААГ 

АЗДТГ 
сумдын ЗДТГ 

Иргэн 
ААН 

2017-2021 

38 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
ногоочдыг бодлогоор дэмжиж, 
зээлийн сан бий болгох. 

Ногоочид үйл 
ажиллагааны зээлд 
хамрагдсах  

Хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдсан иргэн аж 

ахуйн нэгжийн тоо 
ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

2017-2021 

39 Төмс, хүнсний ногооны 
үйлдврлэл эрхлэгчдийг 
дэмжих зорилгоор Техник 
дундын үйлчилгээний төв 
байгуулах; 

Төмс, хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэлд техникийн 
шинэчлэл хийгдсэн байх  

Шинэчлэгдсэн 
техник, тоног  

төхөөрөмжийн тоо 
ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
Сумдын ЗДТГ 

2017-2021 

40 Иргэдэд хөнгөлөлттэй 
нөхцлөөр хүлэмж, үр бордоо, 
бага оврын техник, тоног 
төхөөрөмж олгох ажлыг 
дэмжих 

Өрхийн тариаланчдад 
дэмжлэгт хамрагдсан 
байна. 

Ургацын хэмжээ, 
тоног төхөөрөмжийн 

тоо 
ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
Иргэн, 
ААН 

 

2017-2021 

41 Жижиг, дунд оврын усалгааны 
техник, тоног төхөөрөмжийг 
үйлдвэрлэлд өргөн нэвтрүүлэ, 
хиймэл нуур, цөөрөм, усан сан 
байгуулах ажлыг дэмжиж 
хөгжүүлэх 

Усалгааны тоног 
төхөөрөмжийг 
ашиглагдсан байна. 

Усалгаатай талбайн 
хэмжээ 

ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
Иргэн, 
ААН 

 

2017-2021 

42 
Төмс, хүнсний ногоо 
боловмруулах үйлдвэр барих 
иргэн аж ахуйн нэгжийг дэмжих 

Боловсруулах үйлдвэр 
баригдсан байна. 

Үйлдвэрийн тоо ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
Иргэн, 
ААН 

 

2017-2021 

43 Хангалын голын усны 
бохирдлын түвшинг 
хөндлөнгийн мэргэжлийн 
байгууллагаар тогтоолгож, 
иргэдэд үнэн зөв мэдээлэл 
түгээх 

Шинжилгээ хийгдсэн 
байна. 

Иргэд үнэн зөв 
мэдээлэлтэй болох 

ХХААГ 
БОАЖГ,  
УЦУОША 

Сумдын ЗДТГ 
2017-2021 



44 
Жаргалант суманд “Агро парк” 
төв байгуулах 

 Агро парк төв 
байгуулагдаж үйл 
ажиллагаа эхэлсэн 
байна. 

Байгуулагдсан 
үйлдвэрлэлийн тоо 

Жаргалант 
сумын ЗДТГ 

Аймгийн ЗДТГ 
 

ХХААГ 
2017-2021 

45 Төмс, хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэлд орчин үеийн 
дэвшилтэт техник, 
технологийн сургалтуудыг үе 
шаттай зохион байгуулах   

Төмс, хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 
техник технологи 
нэвтэрсэн байна. 

Дэвшилтэт техник, 
технологи 

нэвтрүүлсэн байдал 
ХХААГ 

Аймгийн ЗДТГ 
сумдын ЗДТГ, 

Сургалтын 
байгууллага, ААН, 

иргэд 

2017-2021 

4.Хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 
46 Стратегийн хүнсний улирлын 

нөөцийг бүрдүүлэх журмын 
дагуу “Махны нөөцийн сан” 
байгуулж, төсвөөс нэг удаа 
хөрөнгө гарган жил бүр 
эргүүлэн төвлөрүүлж 
зарцуулах арга хэмжээ авч 
ажиллах 

Хаврын улирлын махны 
нийлүүлэлт, үнийг 
тогтворжуулж, 
үйлдвэрийн аргаар 
бэлтгэсэн махны хэмжээ 
нэмэгдэнэ. 

Нөөцийн сангийн 
хэмжээ 

ХХААГ 
АЗДТГ 

Сумдын ЗДТГ 

 
 

2017-2021 
 
 

47 
Сүү боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн 
үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
түүхий эдийн нөөц ашиглалт, 
сүү бэлтгэлийн тогтолцоог 
сайжруулах зорилгоор хуурай 
сүүний үйлдвэр байгуулахыг 
дэмжих 

Сүү боловсруулах 
үйлдвэрийн түүхий эдийн 
бэлтгэн нийлүүлэлтийн 
улирлын хамаарлыг 
бууруулж, импорт орлох 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, үйлдвэрийн аргаар 
боловсруулсан сүүний 
хэмжээ нэмэгдэнэ. 

Үйлдвэрийн тоо ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

 
 
 

2017-2021 
 
 

48 
Төмс, хүнсний ногооны 
хадгалалт, борлуулалтын 
сүлжээг бий болгох зорилгоор 
“Зоорьтой хүнсний зах” 
байгуулах асуудлыг дэмжих 

Бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, хадгалалт, 
тээвэрлэлт, хүргэлтийн 
асуудлыг шийдэж, цаг 
хугацаа, мэдээлэл, эрчим 
хүчийг үр ашигтайгаар 
зохицуулдаг болно 

 ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

 
 

2017-2021 
 
 

49 Гарал үүсэл нь баталгаажсан, 
эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
шаардлага хангасан мал, сүүг 
боловсруулах үйлдвэр, цехэд 
бэлтгэн нийлүүлсэн малчид, 
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд 

Малын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдал, бэлтгэн 
нийлүүлэлт сайжирч, 
малчдын орлого 
нэмэгдэнэ 

Урамшуулалд 
хамрагдсан иргэн аж 

ахуйн нэгжийн тоо 
ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

 
 
 

2017-2021 
 
 



урамшуулал олгох асуудлыг 
холбогдох журмын дагуу 
хэрэгжүүлэх 

50 Органик хүнсний тухай хуулийг 
сурталчлах, Органик хүнс 
үйлдвэрлэлд шилжих үндсэн 
зарчим, арга технологийн 
талаар хөдөө аж ахуйн анхан 
шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч, 
хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд мэдлэг олгох 
сургалт зохион байгуулах, 
органик хүнсний 
үйлдвэрлэлийг дэмжих 

Органик хүнсний 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл 
нэмэгдэнэ 

Органик хүнсний 
бүтээгдэхүүний тоо 

хэмжээ 
ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

51 Хүнсний сүлжээний бүх үе 
шатанд бүртгэл, чанарын 
удирдлага, хяналт, 
баталгаажуулалтын 
тогтолцоог сайжруулах 

Хүнсний аюулгүй байдал 
хангагдана. 

Бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

52 
Хүнсний сүлжээний бүх үе 
шатанд хадгалалт, 
тээвэрлэлтийн стандарт, 
шаардлага хангасан сүлжээг 
дэмжин хөгжүүлэх 

Бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, хадгалалт, 
тээвэрлэлт, хүргэлтийн 
асуудлыг шийдэж, цаг 
хугацаа, мэдээлэл, эрчим 
хүчийг үр ашигтайгаар 
зохицуулдаг болно. 

Бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

53 Хүний эрүүл мэндэд хор 
хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн 
шаардлагад нийцсэн, байгаль 
орчинд ээлтэй, хүнсний 
зориулалтын сав, баглаа 
боодол, хаяг шошгыг хүнсний 
сүлжээний бүх үе шатанд 
хэрэглэх, үйлдвэрлэлийг 
дэмжих 

Орчин үеийн дэвшилтэт 
техник, технологи 
нэвтэрч, сав боодол, 
хэрэгслийн аюулгүй 
байдал хангагдаж, хаяг, 
шошгоны зөрчил хүний 
эрүүл мэндэд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөлөл буурсан 
байна. 

Бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 

54 Хүнсний сав, баглаа, боодлын 
худалдаа, хэрэглээний талаар 
хэрэглэгчдэд чиглэсэн 
зөвлөмж, зөвлөгөө, мэдээ 
мэдээлэл болон 

Хоол, хүнсний аюулгүй 
байдал хангагдана 

Хамрагдсан хүний 
тоо 

ХХААГ 

АЗДТГ 
Баян-Өндөр 
сумын ЗДТГ 

Жаргалант сумын 
ЗДТГ 

2017-2021 



сэрэмжлүүлгийг олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр түгээх, 
сурталчлах 

55 Хүнсний үйлдвэр, цех, нийтийн 
хоол үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээний газруудад 
мэргэжлийн байгууллагуудын 
хамтарсан шалгалтыг хийж, 
чиг үүргийн дагуу заавар, 
зөвлөмж өгөх, бүтээгдэхүүн, 
ажил үйлчилгээг тохирлын 
баталгаажуулалтад 
хамруулах, хоол үйлдвэрлэлд 
зэрэглэл тогтоох ажлыг зохион 
байгуулах 

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдал хангагдана 

Иргэн аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

ХХААГ 

АЗДТГ 
 СХЗХ 
 МХГ 

 ХХААГ 

2017-2021 

56 Сургууль, цэцэрлэгийн 
хүүхдийн хоол, хүнсний түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнийг ханган 
нийлүүлэх байгууллагыг 
сонгон шалгаруулах орон 
тооны бус зөвлөлийг аймгийн 
ЗДТГазрын дэргэд байгуулах, 
журам боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

Хүүхдийн хоол, хүнсний 
аюулгүй байдал 
хангагдаж, хяналт 
сайжирсан байна. 

Журмын хэрэгжилт ХХААГ 

АЗДТГ 
ЭМГ 
БСГ 
МХГ 

 ХХААГ 

2017-2021 

57 Хүнс, нийтийн хоолны 
салбарын үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэгчдэд тоног 
төхөөрөмж, технологийн 
шинэчлэлт хийхэд дэмжлэг 
үзүүлэх  

Нийт салбарын 30 
доошгүй хувь нь орчин 
үеийн өндөр бүтээмжтэй, 
дэвшилтэт технологиор 
шинэчилнэ. 

Иргэн аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

ХХААГ 
АЗДТГ 
ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
2017-2021 

58 Мал аж ахуй, газар тариалан, 
хүнсний үйлдвэрлэл, экспорт, 
импорт, хүн амын хүнсний 
хэрэглээний мэдээллийн сан 
үүсгэх, хүнсний аюулгүй 
байдлын статистикийн 
үзүүлэлтийг аргачлалын дагуу 
тооцож хэвших 

Нэгдсэн мэдээллийн 
цахим сан, сүлжээнд 
холбогдсон байна. 

Мэдээллийн санд 
хамрагдсан 

бүтээгдэхүүний тоо 
хэмжээ 

ХХААГ 

АЗДТГ 
 ХХААГ 

Сумдын ЗДТГ 
Холбогдох төрийн 

байгууллагууд 

2017-2021 

59 Хүн амын хоол, хүнсний 
талаарх мэдлэг боловсролыг 

Хоол хүнсээ сонгох, 
хэрэглэх, хадгалах 

Хамрагдсан хүний 
тоо 

ХХААГ 
АЗДТГ 
 ХХААГ 

 
 



дээшлүүлэх мэдээлэл, 
сурталчилгааг холбогдох 
байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах 

хандлага өөрчлөгдөж, 
дадал төлөвшсөн байна. 

Сумдын ЗДТГ 
Холбогдох төрийн 
бус байгууллагууд 

2017-2021 
 
 

5.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр: 
5.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын хяналт-шинжилгээ үнэлгээг аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шигжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс/ 

нь хоёр жил тутамд, хөндлөнгийн үнэлгээг дөрвөн жил тутамд хийж дүнг Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна. 
1. Байгууллагын дотоод аудит, 

хөндлөнгийн хяналтыг 
сайжруулж,  үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

Байгууллагын гүйцэтгэл 
сайжирсан байна 

Дотоод аудит, 
хөндлөнгийн хяналт 
тогтмолжсон байх 

 АЗДТГ-ын 
ХШҮДАХ 

 

2017-2021 

2. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
явцын хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх 

Дэд хөтөлбөр нь хүрэх 
түвшний шалгуур 
үзүүлэлтийг бүрэн 
хангасан байна 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг үнэлэх 
шалгуур үзүүлэлтийн 

дүн, зөвлөмж 

АЗДТГ-ын 
ХШҮДАХ 

Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар 

 
2017-2021 

5.2.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх 
ажлыг зохион байгуулж, шаардагдах зардлыг Засаг даргын нөөц сангийн төсөвт тусгана. 

  

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний  
мэргэжлийн байгууллага, 
үнэлгээчидтэй хамтран 
хөндлөнгийн үнэлгээг зохион 
байгуулж ажиллах 

Хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийгдсэн байна. 

Хөндлөнгийн 
үнэлгээний дүн, 

Зөвлөмж 

АЗДТГ 
ХШҮДАХ 

ХХААГ 
Хөндлөнгийн 
мэргэжлийн 
байгууллага, 

 
 

2017-2021 
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