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ÕҮÍÑ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН  ÃÀÇÐÛÍ 2018 ОНЫ  

 1  УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ   ТАЙЛАН 

2018.03.25 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Аймгийн Засаг даргын  2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжийн хөтөч”хөтөлбөр, 

аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан салбарын 

зорилтуудыг орон нутагтаа хангуулах, ХХАА-н төсвийн Ерөнхийлөн захирагч болон аймгийн 

Засаг даргын хооронд хамтран ажиллах 2018 оны гэрээ, ХХААХҮ-ийн Сайд, ХХААГ-ын 

даргын хооронд байгуулсан 2018 оны үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан зорилт үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх, зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бус 

орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн, аймгийн хэмжээнд  салбарын  

үйлдвэрлэл,  үйлчилгээ,  технологийн  ажлыг  удирдан  зохион байгуулах,  бүтээгдэхүүний  

үйлдвэрлэлийн  хэмжээг өсгөх, хангамж  чанарыг  сайжруулахад  гол анхаарлаа чиглүүлж 

ажиллаж байна.  

Аймгийн Засаг даргын сумдын Засаг дарга нартай байгуулсан 2018 оны үр дүнгийн 

гэрээнд салбарын  чиглэлээр тодорхой заалтуудыг тусган хэрэгжүүлж байна. 

ХХААЯамны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газраас ирүүлсэн зөвлөмж, 

Аймгийн Аудитийн газрын зөвлөмж, газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан хяналт 

шинжилгээ хийсэн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх  гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, ил тод 

байдлыг ханган ажиллах  хүрээнд байгууллагын 2018 оны   авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг боловсруулж 

хэрэгжүүлсэн. 

Байгууллагын ил тод байдлыг хангах хүрээнд сар улирал 7 хоногын мэдээ, өргөдөл 

гомдлын мэдээг тухай бүр холбогдох газруудад хүргүүлж, байгууллагын вэб сайтад 

байршуулж байна.  

Хүний нөөц :Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх төлөвлөгөө, 

нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Газрын даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, хэрэгжилтийг дүгнэн ажиллаа. 

Нийт 41 ажилчин, албан хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс төрийн захиргааны албан 

хаагч  15, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 19, гэрээт 7 ажилтан ажиллаж байна.  Төрийн 

захиргааны 15 албан хаагч  зэрэг дэвийн нэмэгдлийг  15-20 хувиар, төрийн үйлчилгээний 6 

албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл 25 хувиар тооцон олгож байна.  

2018 онд малын эмч С.Энхцэцэгт, Ц.Бямбацогт нарт зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгуулах 

саналыг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүллээ. 
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           Аймаг байгуулагдсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан Төрийн дээд одон медалиар 

шагнуулахаар тус салбарын ахмадууд, одоо ажиллаж байгаа албан хаагчид 14 хүний   

материалыг бэлтгэн   Булган суманд хүргүүлсэн.  

Малын генетик нөөцийн тухай, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг 2018 оны 

06 сарын 01-нээс эхлэн мөрдөхөөр заасантай холбоотой, аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газрын бүтцээс малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий бүтцийн нэгж салж, бие 

даасан босоо тогтолцоотой байгууллага байхаар шинэчлэн зохион байгуулагдах тул эдгээр 

ажлын бэлтгэл хийгдэж эхлээд байна. 

 Төсөв, санхүү: Áàòëàãäñàí òºñâèéí ¿ð ºãººæèéã äýýøë¿¿ëæ òºñâèéí õ¿ðýýíä ¿éë 

àæèëëàãààã ÿâóóëàõ, îðëîãûí òºëºâëºãººã áèåë¿¿ëýõ зорилт тавиж ажиллаж байна. 

Áàéãóóëëàãûí òºñâèéí çàðèì íýã çàðäàëä ëèìèò òîãòîîí ã¿éöýòãýëèéã ñàð á¿ð ãàðãàí 

òºñâèéí åðºíõèé ìåíåæåðò òàíèëöóóëàí õýòýðñýí çàðäëûã çîãñîîõ àðãà õýìæýý àâ÷ 

àæèëëàà. Òºñâèéí ã¿éöýòãýë  1-р улирлын байдлаар өссөн дүнгээр төсвийн төлөвлөгөө – 

112.611.200 төгрөгийн   санхүүжилт авсанаас гүйцэтгэл нь 106.668.755 төгрөгийг  çàðöóóëæ 

òºñâèéí ã¿éöýòãýë 95 õóâèàð õèéãäñýí áîëíî.   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалын 

зардалд – 75.837.824 төгрөг, Хîîëíû õºíãºëºëòºíä–3.676.500  òºãðºã, Ажил олгогчоос 

Нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлд–9.592.076 төгрөг,Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд–12.080.205 төгрөг, Хангамж материалын зардалд–4.048.900 төгрөг, Нормативт 

зардалд–237.250 төгрөг, Эд хогшил, урсгал засварын зардалд – 207.500 төгрөг, Томилолтын 

зардалд – 559.100 төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд-96.000 төгрөг, 

Ажил олгогчоос олгох нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд–333.400 төгрөгийг тус тус 

зарцуулсан байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Албан хэрэг хºтлºлтийг стандартыг мөрдөж  албан бичгийн 

дугаарлагч, дардас, баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу хэвлүүлж 

дугаарлаж, хэвлэмэл хуудасны ашиглалтанд бүртгэл хөтлөн  стандартын дагуу ашиглаж 

байна.Ажил хэргийн асуудлаар  гаднаас ирсэн 102  албан тоот õ¿ëýýí àâ÷, хугацаатай 37 

тоотыг  карт хөтлөн шийдвэрлүүлж,  тус газраас  àëáàí òîîò 110, газрын даргын тушаал 16-

ыг  ãàðãàæ  ажиллаа. 

Аймгийн хэмжээнд гараад байгаа малын гоц халдварт шүлхий өвчний үед Засаг 

даргын Захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд газрын даргын 2018 оны а/... тоот тушаалаар  

ажилчин, албан хаагчдад үүрэг өгч, хуваарийн дагуу 1 сараас эхлэн хариуцлагатай жижүүр, 

ариутгал болон  бусад ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Цаг үеийн нөхцөл байдлыг шалгах, заавар зөвлөгөө өгөх хүрээнд МУ-ын шадар сайд, 

улсын онцгой комиссын дарга Ө.Энхтүвшингээр ахлуулсан ажлын хэсэг аймагт ажиллаж 



3 
 

байгаатай холбогдуулан мэргэжилтнүүд мэргэжлийн анги, албадын бэлэн байдлын 

жагсаалд 2 өдөр бэлтгэл ханган оролцлоо.  

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах дадлага сургуулийг удирдамжийн 

дагуу байгууллага дээрээ зохион байгууллаа. Ажилтан, албан хаагчдад газар хөдлөлтийн 

аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, авч хэрэгжүүлэх ажиллагааны талаар зөвлөгөө 

заавар өгч, хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байх зүйлсийг зааврын дагуу бэлтгүүлэн бэлэн 

байдлыг хангуулсан.  

 Удирдамжинд заагдсаны дагуу албан хаагч нэг бүрт танилцуулах хуудсаар зарлан 

мэдээллийн дохиогоор ажиллах зaаавар, газар хөдлөлтийн үед өөрийгээ хэрхэн хамгаалах 

талаар танилцуулж урьдчилан үзлэг, сургалт зохион байгуулав.  

 

ХОЁР. ÕÝËÝËÖҮҮËÑÝÍ ÀÑÓÓÄÀË 

3.1. Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðàëäààíààð 

1.Газар тариалангийн бүс нутаг тогтоох тухай  

2.“Аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх бодлого”-ын 2017 оны хэрэгжилт 

3.2.Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí çºâëºëèéí õóðëààð 

1.“Аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх бодлого”-ын 2017 оны хэрэгжилт 

 

ГУРАВ.МЭДЭЭ,ТАЙЛАН, СУДАЛГАА: 

1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тайлан 

2. “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ы 2017 оны хэрэгжилт 

3. Зээлийн батлан даалтын сангийн жилийн эцсийн тайлан  

4. Сум хөгжүүлэх сангийн жилийн эцсийн тайлан 

5. Мал эмнэлгийн тайлан мэдээ  

6. Сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийн малын эмч, хувийн МЭҮН-ийн малын эмч, 

ХХААГ-ын хамтран ажиллах гурвалсан гэрээ 

7. МЭҮТасгийн малын эмч, мэргэжилтнүүдээс 2019 оны халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний захиалга 

8. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн ажиглалт судалгаа 

9. Аймгийн хэмжээний ахуйн үйлчилгээний тоон судалгаа 

10. Зохиомол хээлтүүлэг хийх малын судалгаа 

11. Худаг уст цэгийн тайлан судалгаа  

12. Аймгийн хэмжээнд эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн судалгааг гаргаж, мэдээллийн 

сангаа өргөжүүлж, холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  
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ТАВ.  ÇӨÂËӨÃӨӨÍ ÑÓÐÃÀËÒ, ÑÅÌÈÍÀÐ 

1. ХХАА-н салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн, сургалт семинарт  газрын дарга, 3 

албаны дарга нар оролцож, 2017 оны ажлаа дүгнүүлж, 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлаа 

хэлэлцэж, санал солилцов. Мөн Албаны дарга Б.Энхбаяр, мэргэжилтэн 

Н.Пүрэвсайхан нар агрономчдыг мэргэшүүлэх 3 өдрийн сургалтанд, ЖДҮ-ийн 

ажиглалт, судалгаа хийх чадавхижуулах сургалтанд  Б.Батбаяр нар хамрагдсан. 

2. Аймгийн хэмжээнд 6 суманд малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарч, хорио цээрийн 

дэглэмтэй байгаа учраас салбарын зөвлөгөөн, семинарыг зохион байгуулах, орон 

нутагт ажиллах боломжгүй байгаагаас шалтгаалан сумдын удирдлагууд, МЭҮТ-ын 

мэргэжилтнүүд, багийн Засаг дарга нарын хүрээнд “Цахим уулзалт”-ыг  санаачлан 

зохион байгуулав. Цахим уулзалтын төлөвлөгөө, дотоод журмыг батлуулан “BULGAN 

HHAAGazar” Фэйсбүүк групп болон утсаар зар хүргэсэн. Цахим уулзалтанд Аймгийн 

Засаг даргын орлогч О.Гантулга болон тус газрын дарга, албадын дарга нар, 

мэргэжилтнүүд зэрэг 80 гаруй хүмүүс оролцсон.  

 

  

 

3. Улаанбаатар хотын “Эрдмийн титэм” сургалтын байгууллагатай хамтран Булган 

суманд тогооч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 7 тогооч хамрагдаж 

өөрсдийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, шинээр олон улсын хоол буюу орчин үеийн 
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түгээмэл хэрэглээ болсон пицца, торт зэрэг түргэн хоол, хөнгөн зууш салат, нарийн 

боов хийж сурахаас гадна, чимэглэх урлагыг эзэмшсэн байна.  

 

ЗУРГАА  : ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР. 

6.1. Мал аж ахуйн чиглэлээр: 

 2017-2018 онд 16 сум 1 тосгон, 75 багийн 8.3 мянган малчин өрхөд 3.3 сая толгой 

мал өвөлжиж, хаваржсан. 

  3 дугаар сарын 28-ны байдлаар 1401.1 мян хээлтэгч төллөхөөс 7.0  хувь буюу 102.3 

мянган хээлтэгч төллөсөн бөгөөд ингэ 24, гүү 312, үнээ 2519, эм хонь 63.3 мянга, эм ямаа 

36.1 мянга төллөсөн байна.   

Гарсан төлийн 98.2 хувь буюу 101.5 мянган төл бойжиж байна. Ботго 100.0  хувь, 

унага 97.8 хувь, тугал 98.6 хувь, хурга 98.6 хувь, ишиг 98.2 хувиар тус тус бойжиж байна.  

        

Том малын зүй бус хорогдол адуу 8.8 мянга, үхэр 12.6 мянга, хонь 18.6 мянга, ямаа 

15.5 мянга, нийт 55.6 мянган толгой мал буюу нийт малын 1.6 хувь хорогдсон мэдээг аваад 

байна. Хамгийн их малын хорогдолтой сумд: Могод сум 16.7 мянган толгой, Бүрэгхангай сум 

5.8 мянган толгой, Хишиг-Өндөр сум 5.8 мянган толгой, Орхон сум 5.3 мянган толгой мал 

хорогдсон байна.    

Сумдаас 7 хоног бүрийн Лхагва гарагт төл бойжилт, малын зүй бус хорогдлын мэдээг 

авч нэгтгэн, Пүрэв гарагт ХХААХҮЯ, УМЭҮГ болон аймгийн удирдлагуудад мэдээлж байна.  

“Цаг үе, өвөлжилтийн байдалтай танилцах” удирдамжийн дагуу Сайхан, Баян-Агт, 

Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Орхон, Баяннуур, Рашаант, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр, Могод сумдад 

ажиллаж, Засгийн газрын  2017 оны  186 дугаар тогтоолоор сумын өвс, тэжээлийн аюулгүйн 

нөөц бүрдүүлсэн байдал, сумын удирдлагын штаб, сумын ОК-ын үйл ажиллагаа, зудын 

гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөний тодотгол, зудыг хохирол багатай даван  туулах 

чиглэлээр явуулж байгаа ажлуудтай танилцаж, тайланг  Аймгийн Онцгой комиссын хуралд 

тавьж  холбогдох арга хэмжээнүүдийг авлаа. 

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан “Нүүдлийн тамгын газар” орон нутагт ажиллах үеэр 

Баяннуур, Рашаант, Дашинчилэн сумдын МЭҮТ-ын дотоод ажилтай танилцан мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.  
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Аймгийн онцгой комиссын хурлыг 4 удаа хийж, өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх 

төлөвтэй байгаа сумдад нөхцөл байдалтай холбогдуулан дараах арга хэмжээг шуурхай 

зохион байгуулж ажилласан. 

Үүнд: Улсын нөөцийн 400 тн өвсийг үнэгүй,  330 тн тэжээлийг хөнгөлөлттэй олгох 

ажлыг Баян-Агт, Бүрэгхангай, Булган, Баяннуур, Бугат, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Могод, 

Орхон, Сайхан, Хангал, Хишиг-Өндөр, Рашаант сумдад хүргэж, малчдад тараасан. 

Аймгийн нөөцөд бэлтгэсэн өвсний 123 тонныг Булган, Баяннуур, Дашинчилэн, 

Рашаант сумдад захиалгын дагуу олгосон. 

Нэгдсэн үндэсний байгууллага болон Улаан загалмай нийгэмлэгийн хүмүүнлэгийн 

тусламж дэмжлэгийг Дашинчилэн, Рашаант, Гурванбулаг, Могод сумдад шуурхай хүргэх 

ажлыг зохион байгуулсан. 

Турк улсын ард түмнээс ирүүлсэн хүмүүнлэгийн тусламж болох 325 тн малын 

тэжээлийг Баян-Агт, Бүрэгхангай, Булган, Баяннуур, Бугат, Гурванбулаг, Дашинчилэн, 

Могод, Орхон, Сайхан, Хангал, Хишиг-Өндөр, Рашаант сумд хүргүүлж, малчдад тараах 

ажлыг зохион байгуулсан.  
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Аймгийн Онцгой комиссийн шийдвэрээр Төв, Өвөрхангай, Архангай аймгуудад отроор 

өвөлжиж байгаа 15 малчин өрхийн 20 гаруй малчидтай уулзаж, сэтгэл санааны дэмжлэг 

үзүүлсэн.   

 

  

Монгол Улсын Засгийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 

хэрэгжүүлж буй “Өвөл хаврыг өнтэй давъя” арга хэмжээний хүрээнд мал аж ахуйн өвөлжилт, 

хаваржилтанд дутагдалтай байгаа тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, дотоодын үнийн 

хөөрөгдлийг бууруулах зорилгоор малчдад хямд үнээр тэжээл борлуулах ажлыг зохион 

байгуулж байна. ХХААХҮЯам тэжээлийн борлуулалт, түгээлт хийх “Чансаа Ханхөхий 

холдинг”, “Эрхжин”, “Эрдэнэд фүүдс” ХХК–иудтай бодлогын болон зээлийн гэрээг 

байгуулсан.  
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Энэ ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 

А/05 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Гэрээний дагуу малчдын захиалгаар ноосны урамшууллаар  851 малчин өрхөд 201.2 

тн тэжээл,  /хивэг 182.6 тн, хорголжин 18.6 тн  90.5 сая төгрөг/ бэлэн мөнгөөр 300.8 тн тэжээл, 

/хивэг 232.4 тн, хорголжин 68.4 тн/ нийт 502.0 тн тэжээл / хивэг 415 тн, хорголжин 87 тн/-ийг 

нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулаад байна.  

Малчин өрхүүдээс ирсэн 12123 ширхэг  баримтыг /209472 ширхэг арьс шир/ 

программд тулгаж оруулж, материалыг Мал хамгаалах санд хүргүүлэв.  

Ноосны урамшуулалттай холбоотойгоор Монгол банкнаас арилжааны банк руу 

дамжуулахад малчдын овог нэр, регистер, дансны дугаар алдаатай байсан 250-иад 

малчдын мэдээллийг баталгаажуулах судалгааг авч МХСанд хүргүүлэв. 

 5297 малчин өрхийн 1.1 мянган тн хонь, тэмээний ноосонд 1.1 тэрбум төгрөгийн 

урамшуулалыг Хаан банк, Төрийн банкаар дамжуулан малчдын дансанд оруулах ажлыг 

зохион байгуулсан.  

Аймгийн хэмжээнд эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн  эрхэлж байгаа сүүний, махны, 

мах- сүүний үхрийн, тахиа, гахай, зөгийн 50 гаруй аж ахуй нэгж, тахиа, галуу, цацагт хяруул, 

гахай, зөгийн 140 өрхийн судалгааг нэгтгэж ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.  

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хүн ам болон бэлчээрийн усан хангамжийг 

сайжруулах зорилгоор шинээр 20 худаг гаргах  2 багц нээлттэй тендер зарлагдсан.  

  Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тогтвортой амжилт гаргасан Сайхан сумын малчин 

Ш.Дамдинсүрэн “Улсын хошой аварга малчин”–аар, Баян-Агт сумын малчин Х.Намнандорж, 

Хишиг-өндөр сумын малчин Б.Батчулуун, Сайхан сумын малчин Н.Батмөнх, Дашинчилэн 

сумын малчин Б.Равдандорж, Могод сумын малчин Б.Гончигсүрэн, Орхон сумын малчин 

Ж.Мягмарсүрэн нар “Улсын аварга малчин”- аар,  Орхон сумын малчин Д.Түмэнжаргал 

“Улсын аварга саальчин”-аар, Баян-Агт сумын малчин Б.Эрдэнэбаяр, Б.Ууганбаяр, 
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Баяннуур сумын малчин Ж.Хүрэлтогоо, Булган сумын малчин Г.Батсуурь, Бугат сумын 

малчин С.Баттулга, Бүрэгхангай сумын малчин Н.Чүлтэм, Б.Ганзориг, Гурванбулаг сумын 

малчин П.Болдбаатар, Дашинчилэн сумын малчин С.Ганзориг, Могод сумын малчин 

М.Мижиддорж, Орхон сумын малчин Б.Амгаланбаатар, Сайхан сумын малчин 

П.Эрдэнэбилэг, Д.Цэнгэл, Д.Лхагвадорж, Сэлэнгэ сумын малчин А.Амарсайхан, Тэшиг 

сумын малчин Б.Цэрэндаваа, Хангал сумын малчин С.Батзориг, Хишиг-Өндөр сумын 

малчин Н.Батбаатар, Л.Баттөгөлдөр, Хутаг-Өндөр сумын малчин Б.Төмөрбаатар, Рашаант 

сумын малчин Х.Эрдэнэбат нар “Аймгийн сайн малчин”-аар, Орхон сумын “Баянбүрд” 

фермер    “Аймгийн тэргүүний фермер”–ээр,  Булган сумын малчин М.Шийтэр “Гар худаг” 

уралдааны болзол хангасан байна.  

6.2. МАЛ ЭМНЭЛГИИН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Энэ онд мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 892.2 

мянга, лаборатори шинжилгээнд 23.1 мянга, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга 

хэмжээнд 1,3 сая мал, амьтан, ариутгал халдваргүйтгэлд 410.0 мянган м2 талбай 

хамруулахаар төлөвлөн сумдын захиалга, өвчний голомтыг харгалзан сумдад хувиарлан 

гэрээ байгуулсан.  

Шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн ажил 

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээ 

 Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 892,2 мянган 

мал, амьтан хамруулахаар төлөвлөн  ажилласанаас 2,5 мянган мал хамруулаад байна. Мөн 

гоц халдварт Шүлхий өвчин гарсан тул шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 

давхардсан тоогоор 158,3 мянган мал, амьтан  хамруулаад байна.  Халдварт өвчнөөр 17 

голомтонд 91 мал, амьтан өвчилж, 35 мал, амьтан хорогдож, 8 мал, амьтан устгасан байна.  

Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ 

 Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд 38520 мал хамруулсан. Үүнээс  

боловсруулалтанд 30620 мянган мал, туулгалтанд 7870 мянган мал, 30 нохой хамрагдсан 

байна. 5 нэрийн паразиттах өвчнөөр 2976 мал өвчилж 10 мал хорогдсон байна.  

Ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ 

 2018 онд нийт 1087000м2 талбайд ариутгал, халдваргүйтгэл хийсэн. Үүнд 1882 

малын хашаа хороо буюу 684858 м2, 10 худаг уст цэг буюу 15259 м2, бэлчээрийн талбай 

110168 м2, гудамж талбай 276800 м2 талбай ариутгааад байна. 

Лаборатори шинжилгээний ажил 

           Мал амьтны өвчний онош тогтоох шинжилгээнд нян судлалын 78, ариун цэврийн 28 

нийт 106 дээж ирж шинжилгээ хийсэн байна. 
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 Нян судлалын шинжилгээнд нийт 4 төрлийн халдварт өвчин оношлогдсон. Үүнд: 

Рашаант суманд шөвөг яр, Рашаант, Орхон суманд галзуу, Булган, Бугат, Баяннуур, 

Гурванбулаг, Орхон, Сайхан сумдад цусан халдварт өвчин  оношлогдсон.  

 УМЭАЦТЛ-т Рашаант сумын 47 өрхийн 257 дээж, Гурванбулаг сумаас 17 өрхөөс 116 

дээж, Булган сумаас 42 өрхийн 159 дээж, Бугат сумын 15  өрхийн 85 дээж, Сайхан сумын 1 

өрхийн 2 дээж, Орхон сумаас 7 өрхийн 17 дээж, Хишиг-Өндөр сумын 3 өрхийн 12 дээж, 

Могод сумаас 1 өрхийн 1 дээж, Сэлэнгэ сумаас 1 өрхийн 4 дээж тус тус авч шүлхийн 

шинжилгээнд явуулсанаас Рашаант, Гурванбулаг, Булган, Бугат, Хишиг-Өндөр, Сайхан 

сумдад  уг өвчин оношлогдсон.  

 Мөн ийлдсэнд шүлхийн ББУ илрүүлэх тандах шинжилгээнд Рашаант сумын 100 

өрхийн 479  дээж, Гурванбулаг сумаас 86 өрхийн 439 дээж, Хишиг-Өндөр сумаас 8 өрхийн 

55 дээж  авч УМЭАЦТЛ-д шинжлүүлсэнээс Рашаант сумын 12 өрхийн 20 мал, Гурванбулаг 

сумын 2 өрхийн 3 мал тус тус эерэг дүн үзүүлсэн.  

 Хутаг-Өндөр сумын Уньт багийн малчин Лхагвадашийн үхрийн хорт салст халуурал, 

Рашаант сумын малчин Идэрцогтын үхэрийн галзуу, Бугат сумын Д.Баттулгын хонины 

дээжинд колибактериоз өвчний онош баталгаажуулан ажилласан. 

Ариун цэврийн үзлэг шинжилгээ: Аймгийн хэмжээнд 144,4 кг мах, 6,9 тн сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн, 2,6 мянган арьс, шир, 51 толгой адуу, 99 толгой үхэр, 120 толгой хонь, 199 

толгой ямаанд үзлэг хийж гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон. 

Хутаг-Өндөр сумын Гуртын гүүрний дэргэдэх МЭХЦХХ–ээр энэ оны 1-р улирлын 

байдлаар адуу-58, үхэр-29, хонь-991 гахай-32, бүгд 1110 толгой амьд мал, тэмээний мах-

3520 кг, адууны мах-122253 кг, үхрийн мах-556027 кг, хонины мах -1100416 кг,  ямааны мах-

463049 кг, гахайн мах-2430 кг бүгд 2,2 тн мах бодын шир-35697 ш, богийн арьс -173478 ш, 

дайвар-45906 кг, ноос-4 тн, сүү цагаан идээ- 46437 кг тус тус тээвэрлэгдэж явсныг үзлэгт 

хамруулан нэвтрүүлсэн.  

Авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар: Хутаг-Өндөр сумын Уньт багт гарсан үхрийн хорт 

салст халуурал өвчний голомтонд хорио цээрийн дэглэм тогтоож 5 үхрийг устгаж, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийж ажилласан.  

2018 оны 01 сарын 11-нд Рашаант суманд мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин 

оношлогдсоноос хойш Гурванбулаг, Бугат, Булган, Сайхан, Хишиг-Өндөр сумдад 

оношлогдож Рашаант суманд 8 голомт үүсэн хорио цээрийн дэглэм тогтоон ажиллаж, 

одоогийн байдлаар нийт 6 суманд 148 өрхийн 1067 мал устгаад байна. 

Рашаант сумын 6 голомт, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр сумдын хорио цээрийн дэглэм 

бууж Рашаант сумын хөдөөгийн 2 голомт, Бугат, Булган, Сайхан сумдын хорио цээрийн 

дэглэм үргэлжилж байна.  
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Тав. Хөрөнгө оруулалт 

 Аймгийн хэмжээнд гарсан шүлхий өвчний үед аймгийн онцгой комиссоос ариутгалын 

бодис, халдвар хамгааллын хувцас нийлүүлсэн. Үүнд: 3 нэр төрлийн 29.8 сая төгрөгний 2255 

кг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг “ТҮДА” ХХК, “Тэнүүн хишиг” ХХК-аас, 107.9 сая 

төгрөгний 8900 ширхэг иж бүрэн халдвар хамгааллын хувцас хүлээн авч сумдад олгож 

байна. Мөн 510.0 мянган төгрөгний 3 ширхэг автомакс “Оюун ундрах арвин” ХХК-аас авсан. 

 МЭҮГ-аас ОХУ-д үйлдвэрлэсэн шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 103.8 сая 

төгрөгний 168500 тун вакцин, 7.35 сая төгрөгний 15.0 мянган ширхэг шинжилгээний хуруу 

шил, зүү нийлүүлэгдсэн. 

Захиалгын дагуу “Шөвөг яр” өвчнөөс сэргийлэх 3.1 сая төгрөгний 80.0 мянган тун 

вакцин авсан. 

Зургаа. Бусад ажил 

 МЭАЦЛ-ийн шинжилгээнд зориулж МПА-2.5 л, МПБ-1 л, муронцовын будаг 200 мл 

найруулж бэлдэн, 163 ш өсгөвөр устгасан. 

  

6.3. Хүнс, худалдаа, жижиг дунд үйлдвэрлэл, 

газар тариалангийн чиглэлээр 

  2017 оны ажлын үр дүнгээр  “Аймгийн тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор Бугат 

сумын “Есөн тариа” ХХК, Хутаг-Өндөр сумын “Өлгий сондуул” ХХК, Сэлэнгэ сумын “Оргил 

дэлгэр” ХХК, Тэшиг сумын “Мөнх түрүү” ХХК, “Тэргүүний ногоочин”-оор Орхон сумын 

М.Жавхлан, Булган сумын Д.Нэргүй”, Хутаг-Өндөр сумын Х.Шижирбаатар, “Тэргүүний 

механикжуулагч”-аар Хутаг-Өндөр сумын “Эг тариа” ХХК-ний механикжуулагч 

Б.Лхагвадорж, Тэшиг сумын “Эрэн Уул” ХХК-ний механикжуулагч Д.Сүхээ, “Тэргүүний 

мэргэжилтэн”-ээр Сэлэнгэ сумын “Ингэт толгой” ХХК-ний агрономич О.Батсуурь нар 

шалгарлаа.  

“Булган аймгийн бага нэвтэрхий толь” номонд оруулахаар Тэшиг сумын иргэн 

Д.Гомбын  материалыг нь АЗДТГ-ын ТЗУХ-т 1/03 дугаар албан тоотоор, мөн ААНБ, иргэдийн 

2018 онд тариалалтанд шаардлагатай үрийн захиалгыг сумдаас авч нэгтгэн ХХААХҮЯ-нд 

хүргүүллээ. 

Улаанбаатар хотын “Эрдмийн титэм” сургалтын байгууллагатай хамтран Булган 

суманд тогооч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 7 тогооч хамрагдаж 

өөрсдийн мэдлэгээ нэмэгдүүлэн, шинээр олон улсын хоол буюу орчин үеийн түгээмэл 

хэрэглээ болсон пицца, торт зэрэг түргэн хоол, хөнгөн зууш салат, нарийн боов хийж 

сурахаас гадна, чимэглэх урлагыг эзэмшсэн байна.  

“Цагаан сар-Булган 80” арга хэмжээний бэлтгэл хангуулан, сумдад мэдээлэл 

хүргүүлэх, оролцогчдын судалгааг авч бүртгэсэн. Арга хэмжээнд Орхон, Хангал, Сэлэнгэ, 
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Бугат, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Сайхан, Баян-Агт, Орхон, Бүрэгхангай сум, Хялганат тосгон, 

Улаанбаатар хот, Архангай, Орхон аймгийн үйлдвэрлэгчид хамрагдаж, 100 гаруй аж ахуйн 

нэгж, иргэний, 200–гаад нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээр оролцож 120 гаруй сая 

төгрөгийн борлуулалт  хийсэн байна.  

2017 онд  16 суманд сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн 

зээлийн зориулалт, эргэн төлөлт, зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийж, тайланг  2018 оны 1 

сард ЗДЗөвлөлийн хуралд танилцуулсан.  ЗДЗХ-аас 2018 онд Сум хөгжүүлэх сангийн 

зээлийн зориулалтг эргэн төлөлтийг сайжруулах зорилгоор төлөвлөгөө гарган ажиллах 

чиглэл өгсөны дагуу сумдад албан тоот хүргүүлж,  эрчимжүүлэх чиглэл өгсөн.  

Мэргэжилтэн Н.Пүрэвсайхан малчдад ноосны урамшууллын мөнгөөр тэжээл олгох 

ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж Орхон, Хишиг-Өндөр, Могод, Сайхан, Баян-Агт 

сумдыг хариуцан ажиллаж ноосны урамшууллын мөнгөөр 75 тн буюу 31,5 сая төгрөг, бэлэн 

мөнгөөр 28.6 тн буюу 12,0 сая төгрөгийн хивэг, бэлэн мөнгөөр 20 тн буюу 9,5 сая төгрөгний 

хорголжин тэжээлийг тус тус сумдын захиалгын дагуу нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 

тайланг хүргүүлсэн. 

Мэргэжилтэн Б.Батбаяр, Д.Мөнхбаасан нар Булган сумын дэлгүүр, хүнсний 

цехүүдийн нөхцөл байдалтай танилцаж, бараа бүтээгдэхүүний үнэ, нөөцийн судалгааг 

түүвэрлэн авч, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

Аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр “Аймгийн худалдаа, үйлчилгээ 

зохицуулах  нийтлэг журам”-ын төсөл, “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ы 2018 онд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөний төслийг бэлтгэж албадаас санал авч байна. 

ЭМЯ-аас хэрэгжиж байгаа “Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд ЭМГ-т санал хүргүүллээ. 

Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа нутгийн иргэдийн судалгааг гаргахаар 

аймгийн Хүнсчдийн холбоо, Хоршоологчдын холбоо, Тогооч нарын холбооны 

удирдлагуудад мэдээлэл хүргүүлээд байна. 

Малын гоц халдварт өвчний үед тогтоосон хорио цээрийн дэглэмийн үеэр хүн амын 

хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгах ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр 

хүнс, өргөн хэрэглээний барааны үнэ, нөөцийн судалгааг авч нэгтгэн ХОХБХ-т хүргүүлсэн. 

 Мөн Булган, Рашаант сумдын гамшгийн үеийн хүн амын хүнсний хэрэгцээ, хангамж, 

нөөцийг тооцож Төрийн сангийн хэлтэс,  ХОХБХ-т цахимаар хүргүүлсэн. 

Сумдаас ирсэн судалгаагаар аймгийн нийт хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 

мэдээг нэгтгэж хүн амын хүнсний хэрэгцээ, хангамжыг тодорхойллоо. 
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Аймгийн хэмжээнд худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоон судалгааг авч ХХААХҮЯ-д хүргүүлэв. 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй Зээлийн батлан даалтын сангийн төслийг 

сурталчлахаар  хамтран ажиллах саналыг Хас, Хаан, Төрийн банкнуудад, Согтууруулах 

ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах журмыг шинэчлэн саналыг СХЗХ-т тус тус 

хүргүүлээд байна.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 

2018 оны Аймгийн төлөвлөгөө, худалдан авсан 2017 оны тайланг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэв.  

Хоршоодын хөгжлийн үнэлгээг хийх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Улсын 

бүртгэлийн хэлтэст албан тоот хүргүүлж Булган аймгийн Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй 

хоршоодын судалгааг авч нэгтгээд байна.  

СХЗХ-ээс зохион байгуулсан аймгийн 80 жилийн ойг угтан Булган сумын төвд үйл 

ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд албан даалгавар хүргүүлж, ажил үйлчилгээг 

сайжруулахаар чиглэл өгөхөөр холбогдох төрийн байгууллагуудын уулзалтанд ЖДҮ 

хариуцсан мэргэжилтэн ХҮХҮНХТ хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцож, санал солилцов.  

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


