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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН 

 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

 

2016.12.15 

 

Хүнс, хөдөө  аж ахуйн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг Засгийн газрын 

2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу 4 багц, 14 үзүүлэлтээр дүгнэв. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  2016 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, байгууллагын үйл ажиллагааны “Ил тод 

байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн тайлан, Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод 

суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр болон Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний 

хэрэгжилт, салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүд, улсын төсөв болон гадаадын зээл, 

тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн явцад 2016 оны 

жилийн эцсийн тайлангуудад үндэслэн хийв.  

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн биелэлтийн 2016 онд хүрсэн бодит үр дүнг хүрвэл 

зохих үр дүнгийн түвшинтэй харьцуулан хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргав. 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  2016 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр 

дүнгийн ерөнхий үнэлгээ 94.1  хувь буюу 4.6 оноотой байна. 

 

I. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН  ҮНЭЛГЭЭ 

1.1.Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хэрэгжилт 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг  тус салбарт хамааралтай 18 асуудлыг 4  жилийн 

гүйцэтгэлээр дүгнэж,  бүрэн биелэгдсэн 11 заалт, 90.0 хувьтай биелэгдсэн 3 заалт, 70.0 

хувьтай 3 заалт, 50 хувьтай 1 заалтаас хэрэгжээгүй  заалт байхгүй бөгөөд Засгийн газрын 

бүрэн эрхийн хугацааны ерөнхий гүйцэтгэлийг 89.0 хувь буюу “ Хангалттай  ” гэж үнэлж 

байна.   

Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний цахим биржийг байгуулах зорилтын арга хэмжээ 50 

хувь буюу хангалтгүй зохион байгуулсан байна.  Цахим бирж байгуулагдаагүй боловч 

ХААБ-тэй хамтран сургалт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажилласан байна.  
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 

 

1.2. Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны “Шинэ-Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт:  

Аймгийн Засаг даргын “Шинэ-Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хөдөө 

аж ахуйн салбарт хамааралтай 13 зорилтын 56 заалт хэрэгжүүлсэн. Төлөвлөсөн арга 

хэмжээнээс 27 заалт бүрэн хэрэгжиж,  90.0  хувийн биелэлттэй  19 заалт,  70 хувийн 

биелэлттэй 6 заалт, 50 хувийн биелэлттэй 3 заалт, 10 хувь буюу 2 заалт хөрөнгийн 

асуудлаас хэрэгжээгүй тул дүгнээгүй,   өссөн дүнгээр 92.0  хувьтай “Хангалттай сайн” 

үнэлгээтэй байна.  

 

 

 

 
№ 

 
 

Агуулга 

Н
и

й
т 

за
а

л
ты

н
 т

о
о

 Хэрэгжилтийн явц  
 
Хувь 

Т
а

с
а
р

с
а

н
 

Биелэлтын байдал 

1
0

0
 

9
0
 

8
0
 

7
0
 

6
0
 

5
0
 

4
0
 

3
0
 

1
0
 

1 Өндөр ашиг шимт мах, сүүний чиглэлийн үхрийн 
эрчимжсэн аж ахуй, тариалангийн бүс нутагт 
дэвшилтэт технологи бүхий фермерийн аж ахуйг 
хөгжүүлэх 
 

3 0 3 - - - - - - - - 100 

2 Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх зорилго бүхий хөдөө 
аж ахуйн биржийг байгуулах 
 

3 0 1 1 - 1 - - - - - 80 

3 Газар тариалан, фермерийн бүс нутгийг түшиглэн 
хуурай сүү боловсруулах үйлдвэр, аймгуудад 
цөцгийн тос болон сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
байгуулахыг дэмжих 
 

1 0 1 - - - - - - - - 100 

4 Мах, махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой 
байлгах зорилгоор махны нийлүүлэлтийн шинэ 
тогтолцоог бүрдүүлэх 
 

3 0 2 - - - - - 1 - - 83 

5 “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, 
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх 

4 0 3 - - 1 - 2 - - - 93 

6 Импортоор орлуулдаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
дотооддоо үйлдвэрлэдэг болж, төмс, хүнсний 
ногоо, сүү, өндөгний хэрэгцээг дотооддоо 
хангадаг болох 

1 - - - - 1 - - - - - 70.0 

7 Аймгуудыг захуудыг эрүүл ахуй хангасан 
бизнесийн жишигт нийцсэн худалдааны төв 
болгох 

1 - 1 - - - - - - - - 70.0 

8 Ажлын байраар хангах 2 - 1 1 - - - - - - - 90 

 
Дүн /өссөн байдлаар/ 

18 - 3 1 - 9 - 3 - 2 - 89.0 
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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ “ШИНЭ-БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

 

  
  
  
  
  
  

Á¿ãä Нэг.Ажилтай 
орлоготой 

Булганчууд 

Дөрөв. Аюулгүй 
орчинтой 

Булганчууд 

Тав. Эрх 
чөлөөтэй 

ардчилсан 
засаглалтай 
Булганчууд 

Õÿíàëòàä àâñàí 13 7 3 3 

 íèéò çîðèëòûí òîî 

Õÿíàëòàä àâñàí íèéò 56 43 6 7 

 ç¿éë, çààëòûí òîî 

¯
¿

íý
ý

ñ
 

Áèåëñýí 100 % 27 19 1 7 

Õýðýãæèõ øàòàíäàà 0 0 0 0 

¯
¿

íý
ý
ñ
 

    
90.0% 19 15 4 0 

70.0% 6 5 1 0 

50.0% 3 2 0 0 

30.0% 1 1 1 2 

10.0% 1 1 0 0 

Õóãàöàà áîëîîã¿é 0  0 0 

Òàñàðñàí 0 0 0 0 

¯¿í
ýýñ 

  

Çîõèîí        
áàéãóóëàëòààñ 

0 0 0 0 

Õºðºíãº 
äóòàãäñàíààñ 

0 0 0 0 

Дундаж  /өссөн дүнгээр/ 92.0 87.0 88.0 100.0 

 

Анхаарал татсан удаашралтай  ба хөрөнгө санхүүтэй холбоотой арга хэмжээнүүд 

1.4.5 Ìàë ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí ëàáîðàòîðèéí áàðèëãûã îëîí óëñûí æèøèãò íèéö¿¿ëýí áàðьæ, 

îð÷èí ¿åèéí áàãàæ, òîíîã òºõººðºìæººð õàíãàх. /2013-2016 он/ 

Засаг даргын “Шинэ Булган” хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд лабораторийн  

өргөтгөлийн барилга барихаар төлөвлөж ãåîëîãè õàéãóóëûí àæëûã áàðèëãûí “Âàрнав” ÕÕÊ  

гүйцэтгэж, ä¿ãíýëò ãàðãасан. Зураг төсâèéí àæëûí ãýðýýã 35.5 сая төгрөгөөр Îðõîí àéìãèéí 

“Âèëë Êîíí” ÕÕÊ-òàé áàéãóóëàí  хийлгэæ,  хөрөнгийн асуудал  шийдэгдээгүйн улмаас 

хэрэгжилт  хангалтгүй  удааширалтай байсан. 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Хөгжлийн хөтөч” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд үргэлжүүлэхээр тусган ажиллаж байна.  

58.2. Цас борооны усыг хуримтлуулах шаардлагатай жижиг голын урсацад тохируулга хийх 

замаар гадаргын усны хуримтлал бий болгох: Энэ онд хөрөнгө тусгагдаагүй тул хийгдсэн 

ажил байхгүй тул хэрэгжилтийг дүгнээгүй. 

4.6. Òýøèã ñóìûí “Áàãà иëýíõè” хилийн áîîìòод Ìал эмнэлэг ариун цэврийн байнгын 

ажиллагаатай лаборатори байгуулах:  

Áàãà иëýíõè” хилийн áîîìòод Ìал эмнэлэг ариун цэврийн байнгын ажиллагаатай лаборатори 

байгуулах ажил нь хил нээх арга хэмжээнээс шалтгаалан хөрөнгө санхүүгийн асуудал 

шийдэгдэхгүй байгаа тул удааширсан гэж үзэж байна. 



 
 

 

4 

 1.3. Хууль тогтоомж, засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

Засгийн газрын 22 тогтоол,  шийдвэрийн 35  заалтыг хяналтад авч хэрэгжилтийг зохион 

байгуулсан. Эдгээр заалтын 26 буюу /74.2 хувь/ нь бүрэн биелсэн   10 буюу /26.0  хувь/  

заалт хэрэгжилтийн шатанд биелэлтийн дүн дунджаар 97.2  хувьтай үнэлэгдэв.   

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ 

 

Хяналтад авсан заалтуудаас бүрэн хэрэгжсэн,  үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон ,  цаг үеийн 

асуудлаар гарч үр дүнд хүрсэн зэрэг 4 шийдвэрийн 13 заалтыг хасуулах саналыг 

боловсруулан холбогдох журмын дагуу Аймгийн ХШҮТ-т  хүргүүлсэн.  

 

1.4. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

салбарт хамаарах   2  стратеги зорилтын 5 арга хэмжээг  хэрэгжүүлэхээр хяналтад авч, 

хэрэгжилтийг ханган  ажиллав.  

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтуудын 2016 оны хэрэгжилтийн ерөнхий гүйцэтгэл 94.0  

хувьтай үүнээс  бүрэн хэрэгжсэн 1  арга хэмжээ, 90 хувьтай хэрэгжсэн  4 арга хэмжээ,   

ерөнхий дүнгээр 94.0 хувийн биелэлттэй үнэлэгдэв. 

 

 

ИТХТ-ийн òîãòîîë, Засаг даргын  

çàõèðàìæèéí õýðýãæèëò 

Á¿ãä ¯¿íýýñ 

МУ-

ын 

шадар 

сайд 

Засгийн 

газрын 

тогтоол 

Засгийн 

газрын 

хурлын 

тэмдэглэл 

Аймгийн 

ИТХ-

тэргүүлэг

чдийн 

тогтоол 

Засаг 

даргын 

захирамж 

Õÿíàëòàä  àâñàí   íèéò шийдвэрийн тоо 22 - 5 1 3 13 

Õÿíàëòàä  àâñàí   íèéò зүйл заалтын 

тоо 

35 0 12 1 5 17 

¯
¿

íý
ý

ñ
 

Áèåëñýí 100 % 25 0 8 1 4 12 

Õýðýãæèõ    øàòàíäàà 23 0 10 1 2 10 

¯
¿

íý
ý
ñ
 

90.0% 8 0 3 0 1 4 

70.0% 2 0 1 0 0 1 

50.0% 0 0 0 0 0 0 

30.0% 0 0 0 0 0 0 

10.0% 0 0 0 0 0 0 

Õóãàöàà  áîëîîã¿é  õ¿ëýýãäýæ  

áàéãàà 

0 0 0 0 0 0 

Òàñàðñàí 0 0 0 0 0 0 

¯¿íýýñ Çîõèîí áàéãóóëàëòààñ 0 0 0 0 0 0 

Õºðºíãº äóòàãäñàíààñ 0 0 0 0 0 0 

 

Хугацаа   дууссан  хасах    саналтай 

9 0 7 2 0 0 

Ерөнхий дүн  /õóâü/ 97.2 0.0 95.0 100 98.0 95.8 
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МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ 

ХӨГЖЛИЙН  ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

                                                                                          

Аймгийг цогц бодлогын хэрэгжилт Á¿ãä үүнээс 

Стратегийн 
зорилт 1. 

Стратегийн 
зорилт 2. 

Õÿíàëòàä àâñàí 
 íèéò øèéäâýðèéí òîî 

6 4 2 

Õÿíàëòàä àâñàí íèéò 

 ç¿éë, çààëòûí òîî 
6 4 2 

¯
¿

íý
ý
ñ
 

Áèåëñýí 100 % 2 2 0 
Õýðýãæèõ øàòàíäàà 5 2 2 

¯
¿

íý
ý
ñ
 90.0% 4 1 2 

70.0% 0 0 0 
50.0% 0 0 0 
30.0% 0 0 0 
10.0% 0 0 0 

Õóãàöàà áîëîîã¿é õ¿ëýýãäýæ 
áàéãàà 

0 0 0 

Òàñàðñàí 0 0 0 

¯
¿

íý
ý

ñ
 Çîõèîí áàéãóóëàëòààñ 0 0 0 

Õºðºíãº äóòàãäñàíààñ 0 0 0 

Хугацаа дууссан хасах саналтай 0 0 0 

Дундаж  /õóâü/ 
 

94.0 96.6 90.0 

 

1.5.Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн  чиглэлийн биелэлт:  

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн  чиглэлийн арга хэмжээнд   

ХХАА-н салбарын холбоотой 3 зорилт бүхий  15  арга хэмжээ тусгагдсанаас 2016  оны 

хэрэгжилт   92.7  хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ХХАА-Н САЛБАРЫН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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.6.  Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 

 
№ 

 
 

Агуулга 

Н
и

й
т 

за
а

л
ты

н
 

то
о

 

Хэрэгжилтийн явц  
 
Хувь 

Т
а

с
а
р

с
а

н
 Биелэлтын байдал 

1
0

0
 

9
0
 

8
0
 

7
0
 

6
0
 

5
0
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1 

Зорилт 4.Мал аж ахуй, газар 
тариалангийн салбарын 
хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлого 
хэрэгжүүлнэ. 

6 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 91,6 

2 

Зорилт 6.Жижиг, дунд 
үйлдвэрийг дэмжих 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

3 Зорилт 12. Хөдөөгийн хөгжлийг 
дэмжиж, хүн амын амьдрах 
орчныг сайжруулна. 

6 0 2 2  2 0 0 0 0 0 86,6 

92.7 
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Тайлант хугацаанд ХХАА-н салбарт 4 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийв. Хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийн явц 93.9 хувийн биелэлттэй байна.  

Эдгээр хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан заалтуудыг хяналтандаа авч хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах зорилгоор хөтөлбөрүүдийн жагсаалтыг гаргаж, мэргэжилтэн тус бүрт хариуцуулан 

хувийн хэрэг үүсгэн хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээ судалгаа, материалууд, 

хийсэн ажлын тайлан, илтгэх хуудсыг тухай бүрт хувийн хэрэгт баяжилт хийж хавсарган 

биелэлтийг хангаж ажилласан. 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮНЭЛГЭЭ 

 “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр 

 2016 онд нийт 10 гаруй удаагийн сургалт, 1 зөвлөгөөн, 3 удаагийн үзэсгэлэн 

худалдаа гаргасан.  Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудтай нягт уялдаа холбоотой ажиллаж байгаагийн үр дүнд  чадавхижуулах 

сургалт, уралдааныг сайн зохион байгуулж байна.  

 Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, çàõ çýýëä ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã 

ñàéæðóóëæ Ìîíãîë áðåíäèéí õ¿íñ ýêñïîðòëîõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ тал дээр дутагдалтай 

төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, дэмжлэг хангалтгүй  байдаг.  

“Чацаргана” хөтөлбөр-ийн хүрээнд: Хэрэгжилтийн явц 2016 оны байдлаар 100.0 хувьтай 

үнэлэгдэв. 

 “Чацаргана” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  хүрээнд  жèìñ æèìñãýíий үйлдвэрлэл, 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 16  суманд  400 гаруй  га-д жимс жимсгэнэ тариалаад 

байна.  Энэ онд чацаргана хөтөлбөрийн хүрээнд 4 сумын аж ахуйн нэгж иргэд  өөрсдийн 

хөрөнгөөр 71.31 га талбайд тариалалт хийж, нийт жимс жимсгэний талбайн хэмжээ 471.7  

га-д хүрч өмнөх оноос 17.8  хувиар өссөн байна.  

№ Агуулга 
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0
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0
 

1 Хүнсний аюудгүй байдал 
хөтөлбөр 

7 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 95.8 

2 Чацаргана үндэсний хөтөлбөр 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 100.0 

3 Монгол мал үндэсний хөтөлбөр 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 96.0 

4 Ус” үндэсний хөтөлбөр 5 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 84.0 

Нийт 19 0 14 5 0 1 0 0 0 0 0 93.9 
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Чацаргана тариалсан талбайн 70 гаруй хувийг Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр, Хангал сум 

эзлэж байна. Өрхийн тариаланчдын жимс жимсгэнэ ТАРИАЛАХ сонирхол нэмэгдэж өрхийн 

хэмжээнд 320  гаруй  өрх  чацаргана, үхрийн нүд, бөөрөлзгөнө, тэхийн шээг, нохойн хошуу 

зэргийг  тариалсан байна. 2016 оны ургац хураалтын дүнгээр  49 тн чацаргана хурааж 

авсан.Цаашид аймгийн “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт 2017 онд жимс жимсгэний тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор хөтөлбөр гаргаж тариалагч, сонирхогчдыг  бодлогоор дэмжихээр 

2017 оны төсөвт 994.0 сая төгрөгийн санхүүжилт тусгагдсан нь хөтөлбөрийн үр дүнг 

дээшлүүлэх  үр дүнтэй арга хэмжээ болно.   

Мал аж ахуйн салбарын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд: 

Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Мал аж ахуйн 

талаар баримтлах аймгийн бодлого”-ын батлуулж,  хэрэгжилтийн тайланг Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, хангалттай хэрэгжсэн гэсэн үнэлгээ авсан.   

Монгол Улсын Засгийн газраас зохион байгуулсан "Тэргүүний малчдын улсын 

зөвлөгөөн”, Аймгийн сайн малчдын зөвлөгөөн,  Хөдөлмөрийн яамнаас зохион байгуулсан 

"Малчдын залуу халаа" уулзалт хэлэлцүүлэг, МУЗН-тэй хамтран зохион байгуулсан “Залуу 

малчдын туршлага солилцох бүсийн сургалт, зөвлөгөөн”-д 500-аад малчдын төлөөлөл 

оролцож,   мал аж ахуйн чиглэлээр төрөөс явуулж буй бодлогын талаар мэдээлэл өгч,  

уриалга гаргаж, тодорхой  түвшинд хүргэсэн.  

 Төрийн байгууллагуудтай хамтран “Төрийн үйлчилгээг малчны хотонд” аян зохион 

байгуулснаар  16 сумын 32 багийн 900 гаруй малчидтай уулзаж мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн технологи, малчдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр мэдээлэл хийж, санал 

хүсэлтийг нь сонссож,  малчдын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамрагдах боломж, 

мэдээллээр хангаж ажилласанаар  6311 малчин даатгалд хамрагдсан байна.  

 Баг бүрийг  малын эмчтэй болгох зорилт тавьж  ажилласнаар  энэ онд 14 МЭҮН 

шинээр үйл ажиллагаа явуулах эрх авч, аймгийн хэмжээнд нийт 60 МЭҮН үйл ажиллагаагаа 

явуулж  байна. Эдгээр шинээр нээгдсэн МЭҮН-ийг 90 хувь шинэ  төгссөн боловсон хүчин 

бөгөөд ажлын байраар хангахад тус газраас боломж олгож, тавигдах стандартад уян хатан 

ажилласан нь  малын эмчийн тоо нэмэгдэх, ажлын байр байр бий болох гол хөшүүрэг болж 

өгсөн.  

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 744.04 мянган толгой мал 

хамруулахаас  690.8 мянган толгой малыг вакцинжуулалтанд  хамруулан гүйцэтгэл 92.8 

хувь, бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд  547.9 мянган төл мал 

вакцинжуулж, гүйцэтгэл 97.0 хувьтай байна. Вакцинжуулалтын үйлчилгээний хөлсөнд 

улсын төсвөөс 87.7 сая төгрөг олгосон байна.  
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Хутаг-Өндөр сумын Гуртын гүүрний дэргэдэх Мал эмнэлэг хорио цээрийн хяналтын 

хэсгийн ажилчдын  байр ашиглалтанд орж, цахилгааны шугамд холбогдож, техник тоног 

төхөөрөмжөөр хангагдаж, ажилтан, мэргэжилтнүүдийн  ажиллах нөхцөл сайжирсан байна.  

 “Ус” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд : Хөтөлбөрийн хэрэгжилт  энэ  онд 

84.0  хувь биелэлттэй байна.  Улсын төсвөөс усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, сэргээн 

засварлах арга хэмжээнүүдэд хөрөнгө тавигдахгүй байна.  Аймгийн хэмжээнд инженерийн 

хийцтэй болон энгийн уурхайн  767 худаг  ашиглахад бэлэн байгаа бөгөөд  энэ онд “Зах 

зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн хөрөнгө оруулалтаар Гурванбулаг, 

Рашаант сумдад 2 худаг шинээр гаргаж, Дашинчилэн, Рашаант сумдад 4 худаг сэргээн 

засварлаж,  Бугат, Бүрэгхангай, Гурванбулаг, Тэшиг сумдад орон нутгийн хөрөнгөөр 6, 

Баяннуур, Булган, Бүрэгхангай сумдад малчдын санаачилгаар 6, нийт 18 худаг шинээр 

гаргаад байна. Үүний үр дүнд 25,0 мян га бэлчээр усжуулж, 100 гаруй өрхийн 80,0 - аад мян 

толгой малыг усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлээд байна. 

1.7. Булган аймгийг 2016-2021 онд хөгжүүлэх цогц бодлогын хэрэгжилт 

Булган аймгийг 2016-2021 онд хөгжүүлэх цогц бодлогод 3 стратеги зорилтын 

хүрээнд 15  арга хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Цогц бодлогын хэрэгжилт  жилийн эцсийн 

байдлаар бүрэн хэрэгжсэн 6 арга хэмжээ, 70 хувьтай хэрэгжсэн 3 заалт, 90 хувьтай 

хэрэгжсэн 3 заалт, 30 хувьтай хэрэгжсэн 2 арга хэмжээ,  ерөнхий дүнгээр 80.4 хувьтай 

дүгнэгдсэн байна.  

БУЛГАН АЙМГИЙГ 2010-2021 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ЦОГЦ БОДЛОГЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Аймгийг 2010-2021 онд хөгжүүлэх 

цогц бодлогын хэрэгжилт 
Á¿ãä 

үүнээс  

4.1 Макро 

эдийн засгйн 

бодлого 

4.2.2. Хөдөө аж ахуйн 

хөгжлийн бодлого 

4.2.3. Худалдаа, 

үйлчилгээний салбарын 

хөгжлийн бодлого 

 

Õÿíàëòàä àâñàí íèéò øèéäâýðèéí òîî 15 2 6 7 

Õÿíàëòàä àâñàí íèéò ç¿éë, çààëòûí òîî 15 2 6 7 

¯
¿

íý
ý
ñ
 

Áèåëñýí 100 % 6 1 1 4 

Õýðýãæèõ øàòàíäàà     

¯
¿

íý
ý
ñ
 

90.0% 3 1 2 0 

70.0% 3 0 2 1 

50.0% 0 0 0 0 

30.0% 2 0 1 1 

10.0% 0 0 0 0 

Õóãàöàà áîëîîã¿é 

õ¿ëýýãäýæ áàéãàà 

0 0 0 0 

Òàñàðñàí 0 0 0 1 

¯
¿

íý
ý
ñ
 Çîõèîí 

áàéãóóëàëòààñ 

0 0 0 0 

Õºðºíãº 

äóòàãäñàíààñ 

0 0 0 0 

Хугацаа дууссан хасах саналтай 0 0 0 0 
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Áèåëýëòèéí ä¿í /õóâü/ 80.4 95.0 75.0 71.4 

Хангалтгүй хийгдсэн арга хэмжээ 
 
1. Өндөр ашиг шимт малын хээлтүүлэгч, түүний үр хөврөлийг үржилд өргөн 

ашиглах. 

Мах сүүний чиглэлийн Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр,  нарийн ноост Хангай үүлдрийн 

хонины генофондыг хамгаалах зорилгоор үрийг нь авч хадгалах, үр хөврөлийг үржилд 

ашиглах ажлыг 2017 оноос зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.     

 2.Туслах аж ахуй эрхэлж байгаа өрхийн тоог аймгийн нийт өрхийн 60.0  хувьд 

хүргэх; Газар тариалангийн салбарт өрхийн аж ахуй эрхэлж байгаа 747 өрх байдаг энэ  нь 

төв суурингийн нийт өрхийн 8.3 хувийг эзлэж байна. 

 Булган аймгийг  2015 оны эдийн засаг нийгмийн  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд ХХАА-н 

салбарын 11 арга хэмжээг  шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж 88.1 хувьтай.   

Энэ онд хураан авсан ургац өмнөх оноос 151.0  хувиар, хадлан 116.0 хувиар даван 

биелсэн сайн үзүүлэлттэй байна. Гар худаг, малын тэжээлийн ургамал, төмс 

хүнсний ногооны үзүүлэлт зорилтот түвшиндээ хүрээгүй. Төмс, хүнсний ногооны 

тариалалт буурсан нь  Сайхан, Хишиг-Өндөр, Гурванбулаг, Баяннуур  сумдад 

тариалалт бараг хийгдэхгүй  байгаатай холбоотой гэж үзэж байна.  Үүний шалтгаан 

нь:  Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл механикжаагүй,  хэтэрхий  жижиг, хөдөлмөр 

зарцуулалт ихтэйгээс хүмүүс тариалах сонирхол үгүй, зах зээлээс бэлэн авч 

хэрэглэх нь хялбар гэж үздэг. 

 Үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зорилгоор батлагдсан Хүнсний аюулгүй байдал, 

Хүнсний ногоо, Сүрьеэ лейкоз өвчнөөс сэргийлэх, Газар тариалангийн тогтвортой  

хөгжил дэд хөтөлбөр үүдийг хэрэгжүүлж биелэлт  95.0 хувь байна.   

 Бэлчээрийн менежментийн талаар баримтлах бодлого , "Мал аж ахуйн талаар 

баримтлах аймгийн  бодлогуудын хугацаа дуусаж аймгийн ИТХТ-ийн хуралд 

танилцуулан  “Хангалттай” гэсэн үнэлгээ авсан.   

Булган аймгийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилт 90.0 

хувьтай байна.  

1.9.  ХАА-н салбарт  гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний 

хэрэгжилт:  ХАА-н салбарт  хэрэгжиж буй “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил 

төсөл”  тус аймагт 2012-2016 онд хэрэгжиж дуусч байна.  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт  100.0 

хувьтай дүгнэгдсэн. 2016 онд Дашинчилэн, Рашаант сумдад инженерийн хийцтэй 4 худаг 

сэргээн засварлаж, Рашаант, Гурванбулаг сумдад  инженерийн хийцтэй 2 худаг  шинээр 
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гаргасан. Нийт 58.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар  бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулсан 

Рашаант, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Могод сумдад 8 төрлийн  2.571.800  төгрөгний багаж, 

тоног төхөөрөмж, ХХААГ-ын мэдээллийн танхимыг “Малчдын мэдээлэлийн танхим “  болгон 

тохижуулах засварын ажилд 600.0 төгрөг, ширээ сандал 11.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтыг тус  тус хийв. 

II. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ  

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагч байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн 

гэрээний үүргийн биелэлт 95.8 хувьтай дүгнэгдэж, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг Төсвийн шууд захирагч  ....  хувь буюу “ Хангалттай сайн” 

гэж үнэлжээ. 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧТАЙ  

БАЙГУУЛСАН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Гэрээний үзүүлэлт Бүтээгдэхүүний 
тоо 

Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний 
биелэлт 

56 0-30 27.7 

Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний 
биелэлт 

69 0-40 38.1 

Манлайллын  зорилт(орц)-ын   
биелэлт 

5 0-30 30.0 

Нийт оноо 125 0-100 95.8 

 
2.2. БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  

Хэрэгжүүлэх зорилт Арга 
хэмжээний тоо 

Хувь  

“Хүнс, хөдөө аж ахуйн ãàçðûí íèéòëýã ¿éë÷èëãýýг хангах” гэсэн 
байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, 
арга хэмжээ 

5 94.0 

 “Хүн амыг тэжээллэг аюулгүй хүнсээр тогтвортой хангах  ” гэсэн 
байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, 
арга хэмжээ 

16 97.2 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 9 90.0 

 “Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг  хангах” гэсэн 
байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, 
арга хэмжээ 

31 86.4 

“Малын гоц халдварт, õàëäâàðò, ïàðàçèòòàõ өвчнөөс сэргийлэх 
” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн 
хөтөлбөр, арга хэмжээ 

10 94.0 

“Өмчлөгчийн эрхийг  хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн 
зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ 

4 100.0 

Дундаж оноо 71 94.3 
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2016 онд стратегийн 6 зорилтын хүрээнд 71 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн 

ба төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан үр дүнгийн хүрсэн түвшинд үндэслэн хийсэн 

үнэлгээгээр гүйцэтгэл 93.6  хувьтай дүгнэгдэв. 

Гүйцэтгэлийн үр дүнг дурьдвал 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарт  

 2016-2017 îíä 16 ñóì 1 òîñãîí, 75 áàãèéí 8,8 ìÿíãàí ìàë÷èí өрхөд урьдчилсан байдлаар 

3,5 сая толгой мал өвөлжихөөр зохион байгуулагдаж байна. Нийт төллөх хээлтэгч 

1444.7 мянган толгой малаас 1201,2 мянган хээлтэгч төллөж, Үүнээс ингэ 175, гүү 

55206, үнээ 76519, хонь  693686, ямаа 375686 төллөсөн байна. Мал төллөлт 82,3 

хувьтай байна.  Нийт 1173,7 төл буюу ботго 171, унага 55363, тугал 76395, хурга 

679386, ишиг 362423 бойжиж байна. Төл бойжилт 97.3 хувьтай байна.   

 2016 оны эцэст 3223.8 мянган толгой мал тоологдсоны 0.04 хувь буюу 1.2 мянга нь 

тэмээ, 8.2 хувь буюу 264.2 мянган нь адуу, 8.7 хувь буюу 281.5 мянга нь үхэр, 52.7 

хувь буюу 169.7 мянган толгой нь хонь, 30.4 хувь буюу 978.9 мянган толгой нь ямаан 

сүрэг тус тус эзэлж байна.  /Малын тоо эцэслэж гараагүй байгаа тул өссөн дүнг тавих 

боломжгүй байна/  

 Аймгийн сайн малчдын зөвлөгөөн, төвийн бүсийн аймгуудын залуу малчдын 

туршлага солилцох зөвлөгөөн зэргийг зохион байгуулж, 430 гаруй малчид, 

мэргэжилтнүүд оролцсон томоохон арга хэмжээ болж салбарын үйл ажиллагааг 

сурталчилав.   

 Аймгийн хэмжээнд 98.1 мянган тн байгалийн хадлан бэлтгэж, хадлангийн 

төлөвлөгөөг 110.9 хувиар биелүүлэв.  

 Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг 86.0 хувиар хангалаа.  

 Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумдын 15000 үхэр үзлэгт хамрагдсанаас Сэлэнгэ үүлдрийн 

болон Сэлэнгэ-Монголын II, III үеийн эрлийз тохиромжтой хэвшлийн үхэр үржүүлэгч 

түнш эзэд малчдын 58 өрх, 2 аж ахуйн нэгжийн 4628 үхэр ангилагдаж, Сэлэнгэ 

үүлдрийн цөм сүрэгт 49 өрхийн 2 аж ахуй нэгжийн 2221 үхэр бүртгэгдлээ.  

 Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн хөрөнгөөр 6, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр 6, 

малчдын санаачилгаар 6, нийт 18 худаг шинээр гаргасны үр дүнд 25.0 мян га 

бэлчээр усжуулж, 100 гаруй өрхийн 80.0 - аад мян толгой малыг усаар хангах 

нөхцлийг бүрдүүлээд байна.   

 Дашинчилэн, Рашаант, Гурванбулаг, Могод сумдын бэлчээрийн 40,0 мянган га 

талбайд үлийн цагаан оготнотой тэмцэх намрын  арга хэмжээг зохион байгуулав. 

Аймгийн ургамал хамгаалал хорио цээрийн улсын байцаагчийн дүгнэлтээр хортон 

мэрэгчидтэй тэмцэõ ажлыг аймгийн төвшинд 82.8   хувь буюу “Сайн” хэрэгжүүлсэн 

үр дүнтэй байна. 
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Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 

 Ýíý îíä ìàë, àìüòíû õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä 

744,0  ìÿíãàí ìàë, амьтан õàìðóóëàõààð òºëºâëºí ñóìäûí çàõèàëãà, ºâ÷íèé 

ãîëîìòûã õàðãàëçàí õóâèàðëàí 16 ñóìын  60 ÌÝ¯Í-òýé ãýðýý áàéãóóëан 

ажилласан. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 735.2 

мянган мал, амьтан хамруулж 98.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

 

 Ìîíãîë ìàë” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä õèéãäýæ áàéãàà áðóöåëë¸ç ºâ÷íººñ 

óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýíä 30,9 мянган тугал, 560,9 мянган бог 

малын төл хамруулахаар төлөвлөн ажилласнаас 29.5 мянган òîëãîé òóãàë, 

545.5 мянган òîëãîé áîã ìàëын төл буюу нийт 575.0 мянган òîëãîé ìàë õàìðóóëæ 

97.3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 

 Õàëäâàðò ºâ÷íººð 108 голомтонд 2366 ìàë, амьтан ºâ÷èëæ, 415 ìàë, амьтан 

õîðîãäож 1567 мал, амьтан устгасан нь óðüä îíûõîîñ өвчлөл 4 дахин, 

хорогдол 6 дахин нэмэгдсэн байна.  

   Паразиттах өвчнөөр 36480 мал өвчилж 157 мал хорогдож 36323 мал 

эдгэрсэн. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад өвчлөл 16.3 хувиар, 

хорогдол 30.0 хувиар буурсан байна. 

2012 îí 2013 îí 2014 он 2015 он 2016 он

1018 1095.54

693.25 782.8 744.0
1000.5 1122.8

733.5
788.6

735.22

98.3 102.5 105.8 100.7 98.8

Õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà 
õýìæýýíä õàìðàãäñàí ìàëûí òîî /ìÿí.òîë/

Òºëºâëºãºº Ã¿éöýòãýë Õóâü

2012 îí 2013 îí 2014 он 2015 он 2016 он

426

3630

1528

585

2366

108
949 1281

283

1983

Õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëò, õîðîãäîë

Ãàðàëò Õîðîãäîë
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 Лабораторийн шинжилгээнд 26.0 мянган мал хамрагдахаас 26.2 мянган  

мал шинжлэгдэж гү йцэтгэл 101.0 хувьтай байна. Ү ү нд: Нян судлалын 896 

, ийлдэс судлалын 24412, ариун цэврийн 948,  паразит судлалын 14 äýýæ 

нийт 26270 дээжинд шинжилгээ хийсэн байна. 

 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд  547.9 мянган 

төл мал вакцинжуулж, гүйцэтгэл 97.0 хувьтай байна. Вакцинжуулалтын 

үйлчилгээний хөлсөнд улсын төсвөөс 87.7 сая төгрөг олгосон. 

 Паразиттах ө вчнө ө с эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд энэ онд 1,7 сая 

толгой мал хамруулахаас одоогийн байдлаар 1,3 сая толгой мал 

хамруулж гү йцэтгэл 76.4 хувьтай байна.  Ү ү нд: туулгалтанд 757.0 мянган 

толгой мал, боловсруулалтанд  486.2 мянган толгой мал, угаалганд 22.5 

мянган толгой мал хамруулсан байна.   

 Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргү йжү ү лэлтийн сарын ажлыг 

аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 14845 малын сэг зэмийг булж  

шатаах аргаар устган, 320 хашаа хороо халдваргү йжү ү лж, 31.9 мянган м2 

талбай, 172 тн бууц, 15 худаг уст цэг, 5 булаг шанд орчмыг цэвэрлэн 

халдваргү йжү ү лсэн байна. 

  Аймгийн хэмжээнд 410,0 мянган м2 талбайд ариутгал 

халдваргү йжү ү лэлт хийхээр тө лө влө н ажиллаж байгаагаас нийт 370.3 

мянган м2 талбайд ариутгал халдваргү йжү ү лэлт хийж  90.0  хувийн 

гү йцэтгэлтэй. 

 Халдварт өвчний гаралт буурсан боловч паразиттах өвчин, халдваргүй 

өвчний гаралт нэмэгдсэн байна. Өвчлөлийн хувьд паразиттах өвчин 54.0 

хувь, халдваргүй өвчин 45.0 хувь, халдварт өвчин 1.0 хувийг эзэлж байна. 

Малын хорогдолыг авч үзвэл халдваргүй өвчин 95.0 хувь, халдварт өвчин 

2012 îí 2013 îí 2014 он 2015 он 2016 он

27933 30462
17667

43553
36480

218 208 201 231 157

Ïàðàçèòòàõ ºâ÷íèé ãàðàëò

Ãàðàëò Õîðîãäîë
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3.0 хувь, паразиттах өвчин 2.0 хувийг эзэлж байна. Дээрх байдлаас дүгнэж 

үзэхэд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, паразиттах 

өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээг малчид зохих хэмжээнд хийлгэдэг 

боловч халдваргүй өвчний эмчилгээг огт хийлгэдэггүй байна. 

  Иймд халдваргүй өвчний талаар тодорхой бодлого боловсруулж малын 

зүй бус хорогдолыг бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай 

байна 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн салбарт  

 Энэ онд 80 аж ахуйн нэгж, 747 өрхийн тариаланчид 89200 га тариалангийн талбай 

эзэмшиж, тариалангийн талбайн ашиглалт 96.5 хувьтай байна 

  Хураан авсан ургац өмнөх оноос  үр тариа 26489 тн-оор, үүнээс буудай 25448 тн-

оор,  төмс 104 тн-оор, хүнсний ногоо 69 тн-оор нэмэгдсэн.  

 Үр тарианы ургац 53816 тн хураан авсан нь  1993 оноос хойш аваагүй  хэмжээ болж 

байна.  

 Нэгжийн ургац улсын дунджаас буудай 0.7 цн, төмс 3.0  цн- ээр илүү,  хүнсний ногоо  

20.0 цн-ээр дутуу байна. 

Аймгийн хураан авсан ургацыг таримал тус бүрээр харуулбал. 

Таримлын төрөл тариалсан 

талбай / га/ 

нэгжийн 

ургац / цн/ 

Бүгд ургац 

 / тн/ 

Үр тариа  37316 14.5 53816.9 

  үүнээс:       буудай  35990 14.7 52774.5 

  бусад үр тариа  1126.3 9.3 1042.4 

Төмс   486 108 5236 

Хүнсний ногоо 241.4 91 2207 

тэжээлийн ургамал  223 13.5 302 

Тосны ургамал  2731 4.6 1258 

Жимс жимсгэнэ  - - 61.3 

 

 Нэгжийн ургацаар сумдаас Бугат 19.4, Баян-агт 18.9 цн, Тэшиг 17.4 цн, аж ахуйн 

нэгжээс “Та мэд эрдэнэ” ХХК 22.5 цн, “Хөх чулуу” ББН 21.4 цн, “Хас тав” ХХК 19.4 цн, 

“Активагро” ХХК 19.3 цн, өрхийн тариаланчдаас Тэшиг сумын тариаланч О. Буд 22.0 

цн, Ж. Ганзориг 20.0,  Г. Батхуяг 20.0 цн ургац хураан авч бусдыгаа хошуучилсан 

байна.  

 Нийт 43089 га-д уринш бэлтгэсэн нь өмнөх оноос 7758 га-аар илүү байгаа бөгөөд 

бэлтгэсэн уриншийн 37947 га -г буюу 85.6 хувийг химийн болон хавах хосолсон 
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боловсруулалтаар бэлтгэсэн.  Атаршсан талбайгаас нийт 5410 га талбайг эргэлтэнд 

оруулсан. /Рашаант 4569 га, Могод 300 га, Бүрэгхангай  100 га, Бугат 441 га / 

 Аймгийн дүнгээр 1463.5 га-г усалгаатай тариалсан нь өмнөх оноос 49.35 га-аар  

нэмэгдсэн байна.  

  Хураан авсан  үр тарианы ургацын 50.0 хувийг хадгалах агуулах, төмс хүнсний 

ногоог 100.0 хувь хадгалах 1386 ш, 8289 тн-ы багтаамж бүхий зоорины судалгаа 

гарсан.  

  Жимс, жимсгэнэ тариалалт өмнөх оноос 473.37 га-д хүрч өмнөх оноос 73 га-аар 

нэмэгдэн 61.3 тн жимс  хураан авсан байна.  

 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний салбарт 

 Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, ÷àíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãóóëàõ,  үйлдвэр, 

үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажлын байрыг чанаржуулах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд 

ìýðãýæèë àðãà ç¿éí äэмжлэг үзүүлэх хүрээнд 2016 онд нийт 4 удаагийн сургалт, 1 

зөвлөгөөн, 2 удаагийн үзэсгэлэн худалдаа гаргаж,  мэргэжлийн уралдаан тэмцээн 3 

удаа зохион байгуулж, улс аймгийн үзэсгэлэн худалдаа, уралдаан тэмцээнд 4 удаа 

оролцсон.  

 Орон нутгийн  5 гурилын үйлдвэрт, 38.0  мянган тн улаан буудайг тушаасан байна. 

Тус гурилын үйлдвэрүүд худалдан авсан буудайгаар гурил үйлдвэрлэвэл аймгийн 

нийт хүн амын гурилын хэрэгцээг 100.0 хувь хангах боломжтой.  

  Аймгийн хэмжээнд нийт 70 аж ахуйн нэгж, иргэн хүнсний зориулалтаар ашиглах 

улаанбуудайг орон нутгийн 5 үйлдвэр, ТЭДС, “Алтан тариа” ХХК, “Эрдэнэт фүүдс” 

ХХК, “Дархан таван нуур” ХХК, “Хангайн миллс” ХХК, “Улаанбаатар гурил” ХХК зэрэг 

гурилын үйлдвэрүүдэд нийт 19.17 мян. тонныг тушаасан байна. 

 Хүн амын хэрэгцээт хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжыг гурил 100.0 хувь, төмс 130.0 

хувь,  хүнсний ногоо 50.4 хувь, жимс, жимсгэнээр 0.8 хувь хангаж байна. / Статистик 

тоо гараагүй тул өөрийн салбарын хэмжээнд гарсан тоог тавив./ 

 

 

 

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр: 

 

 Сумын хүн амын тоо, эдийн засгийн багтаамж, зах зээлийн хэрэгцээ, шаардлага 

зэргээс шалтгаалан 2011-2014 онуудад нэг суманд 50.0-265.0 сая төгрөгийн буюу 

нийтдээ 3.9 тэр бум төгрөгийн санхүүжүүлт хийгдсэн. 2016 оны байдлаар нэг суманд 

сум хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтийн хэмжээ 233.0-аас 1.0 тэрбум төгрөгөнд хүрээд 
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байна. СХС-н зээлд 2011-2016 оны  байдлаар  нийт 1198 төсөлд 6.8 тэрбум 

төгрөгийн зээл олгогдоод байна. 

 Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн санд эдийн засгийн С ангилалд 

хамаарах үйлдвэрийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулж, Аймгийн хэмжээнд С 

ангилалын үйлдвэрийн тооллогын ажлын хэсгийг 2016 оны 03 дугаар сарын 24-ны 

өдрийн А/133 тоот захирамжаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 17 сум 1 тосгонд 

ажлын хэсэг байгуулах чиглэлийн дагуу албан тоот хүргүүлэн ажиллаа.   

 Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-наас эхлэн 6 дугаар сарын 15 

хүртэл цахим мэдээлийн бүртгэлийг зохион байгуулахад  50 ААНБ, хоршоо 

боловсруулах үйлдвэр хамрагдсан байна. 

 Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 48 тоот тушаалаар 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор хөнгөлөлттэй зээл олгох журмыг 

баталсаны дагуу сумын өрхийн бичил бизнесийг дэмжих чиглэлээр зээл олгохоор 

сумдад албан тоот хүргүүлэн ХААН, Төрийн банкуудтай хамтран ажиллаж байгаад 

Аж үйлдвэрийн яам татан буугдсантай холбогдуулан зогссон байна. 

2.3. ГҮЙЦЭТГЭЛ САЙЖРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Үзүүлэлт үнэлгээ 

Аймгийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн зөвлөмж 100 

Дотоод аудитын 2015   оны зөвлөжмийн хэрэгжилт  88.5 

ХХААЯ-ны дотоод аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт 100.0 

Аймгийн Аудитын газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт  100.0 

Дундаж  үнэлгээ 94.6 

 

III  БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 
 

3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын ил тод байдлын үнэлгээг Засгийн газрын 2009 оны  “Ил тод 

байдлын шилгуур үзүүлэлт батлах тухай” 143 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан 

шалгуур үзүүлэлтийн  дагуу авч хэрэгжүүлсэн  арга хэмжээний тайланг үндэслэн хийлээ. 

ХХААГ-ын 2016 оны байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ  90.0  хувьтай байна.   

 

ХХААГ-ЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУРЫН 

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН  ҮНЭЛГЭЭ 

 
Байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт 

 

Үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 99.0 

Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал 87.5 
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а/ Үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал 

 Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, 

тэргүүлэх чиглэл хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” 

хөтөлбөр болон Засаг дарга, сайдтай байгуулсан гэрээ, дэд хөтөлбөрүүд, бодлого 

шийдвэрт тусган ажиллаж байна.  

 Байгууллагын мэдээ мэдээллийн ил тод байдлыг хангах   хүрээнд 

“bulgan.uhaag.gov.mn  вэб хуудас болон мэдээллийн самбарт  холбогдох мэдээллийг 

бүрэн байршуулсан.   

 “Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих 

журам”, өргөдөл гомдол хүлээн авах хариуцсан ажилтныг томилон газрын даргын 

2015 оны А/18 тоот тушаалаар батлуулж, хэрэгжүүлэв.  Мөн иргэдийн санал гомдол 

хүлээн авах саналын хайрцаг, 70342134 утас ажиллуулж, байгууллагын вэб сайтад 

мэдээлэлийг тавьсан.  

 Байгууллагын албан хаагчдыг   салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиар 

хориглоогүй аливаа мэдээллийг иргэдэд үнэ төлбөргүй, хүндрэл чирэгдэлгүй өгөх  

зорилгоор байгууллагын үйлчилгээний стандартыг /CS63:15:2014/ боловсруулан  

СХЗХ-ээр батлуулж, албан хаагчдын ҮДГ-нд тусган хэрэгжилтийг тооцон ажиллаа. 

 Аймгийн “Сайн малчин”, “Тэргүүний тариаланч”, ” “Тэргүүний тариаланч хамт олон””  

шалгаруулах журмыг шинэчлэн боловсруулж төслийг   Засаг даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлж, А/519 дугаар “Журам шинэчлэх тухай”  захирамж гаргав.  

б/ Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал 

 Хүний нөөцийн стратегийн зорилтыг тусган хэрэгжүүлэх зорилгоор Төсвийн шууд 

захирагчтай хүний нөөцийн мэргэжилтэний үр дүнгийн гэрээг байгуулан хэрэгжүүлэн 

ажиллаа.  ХХААГазрын “Төрийн албан хаагчийн сургалт”-дунд хугацааны 

хөтөлбөрийг боловсруулан,батлуулж ажиллав. 

 Ажилчин, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг батлуулж 

хэрэгжүүлэн ажиллав. Төлөвлөгөөнд 13  асуудал тусгаж хэрэгжилтийг 100.0 хувь  

ханган ажиллаа.   

 Албан хаагчдын ҮДГ, Хөдөлмөрийн гэрээ, Ажлын байрны  тодорхойлолтонд сахилга 

хариуцлага ёс зүйн асуудлыг тусган, шинэчилсэн.  

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал 100 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал 

 байхгүй 

Дундаж үнэлгээ 95.5 
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 Авилгын эсрэг хууль, Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэн ажиллах хүрээнд “Шудрага ёс, ил тод байдлыг хангах төлөвлөгөө”,  

“Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”, “Мэдлэг чадвар дээшлүүлэх 

төлөвлөгөө”, “Эрх зүйн мэдлэг дээшлүүлэх сургалтын төлөвлөгөө”, “Зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө” зэргийг боловсруулан  батлуулж хэрэгжилтийг бүрэн ханган 

ажиллаа. 

 Албан хаагчдыг мэргэжил, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор энэ онд давхардсан 

тоогоор 11 албан хаагч сургалт семират хамрагдаж, 1 албан хаагч ОХУ-ын Эрхүү 

хотод мал мах экспортлох чиглэлээр зохион байгуулсан бага хуралд оролцов.  

 Салбар салбарын чиглэлээр үр бүтээлтэй олон жил ажиллаж байгаа албан хаагчдыг 

улсын баяр наадмын үеэр  төрийн шагналаар шагнаж урамшуулах материалыг 

холбогдох газруудад уламжилж,  4 хүн ХХААЯ-ны болон аймгийн шагналаар  

шагнуулав.   

 Төрийн албаны тухай хууль бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд албан хаагчдын 

нийгмийн баталгааг хангах, унаа хоолны зардлыг сар бүр олгож байна. 

 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл  олгох журам, зэрэг 

дэвийн нэмэгдэл олгох журмын дагуу төрийн үйлчилгээний болон захиргааны 11 

албан хаагчид ур чадвар, зэрэг дэвийн нэмэгдлийг зохих журмын дагуу олгож байна.   

Энэ онд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тогтоолын дагуу судалж 3,  

цалингийн сүлжээний  шатлалыг  3 албан хаагч тус тус  нэмж авсан.  

в/ Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал  

 Төсвийн төслийг байгууллагын стратегийн зорилтод нийцсэн, төрийн үйлчилгээний 

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн, мөн жилийн төсвийн хязгаарт үндэслэн боловсруулж байна. Батлагдсан 

íèéò төсөв 440.005.6 ìÿí.òºã, îðëîãî 1000.0 ìÿí.òºã,  төсвийн гүйцэтгэл 12 сарын 

байдлаар 413.605.3 ìÿí.òºã-ã çàðöóóëæ òºñâèéí ã¿éöýòãýë 94.0 õóâü , îðëîãî 50.0 

õóâü,  ñàíõ¿¿æèëò 95.0 õóâьтай байна.    / Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр  100.0/ 

 Øèëýí äàíñíû òóõàé õóóëü õýðýãæèæ ýõýëñýíòýé õîëáîãäóóëàí ººðèéí âýá ñàéòад áîëîí 

øèëýí äàíñíû íýãäñýí ñàéòàíä 2016 оны төсөв, ñàð á¿ð ìýäýý òàéëàíãàà òîãòìîë îðóóëж,  

èðãýäýä èë òîä íýýëòòýé ñàìáàð òîãòìîë àæèëëóóëæ áàéíà. 

 Байгууллагынхаа мэдээллийн самбар болон цахим хуудсандаа байгууллагын 

санхүүгийн тайланд 2015 онд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь 

байршуулсан .  
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 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 1-ийн 2 дахь заалтын дагуу өндөр 

насны тэтгэвэрт гарсан харуул В.Баярсайханд 12 сарын тэтгэмжийн мөнгийг зохих 

журмын дагуу төсөв тусган олгосон.  

 Мөн албан хаагчдид эмнэлэгт хэвтэх, ар гэрийн гачигдал гарсан үед байгууллагын 

хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу газрын даргын тушаалаар  гачигдал гарсан 4 

хүнд  400.000 төгрөг,  1 төрсөн хүнд 50.000 төгрөг нийт 450.000  төгрөг , хамтын 

сангийн журмын дагуу 7 хүнд тус бүр  30.000-100.000  төгрөгний тусламж, 

дэмжлэгийг олгов.  

Г./ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан 

авах ажиллагааны ил тод байдал: Энэ онд тендер зардлагдаагүй 

Д./ Байгууллагын шудрага байдлын түвшиний үнэлгээ 

 2016 оны  байгууллагын “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г 14 үйл 

ажиллагааны  42  арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан.  Төлөвлөгөөний хэрэгжилт  

97.6 хувьтай дүгнэгдэв.  

IY .  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

4.1.  Булган аймгийг  2016  оны эдийн засаг нийгмийн  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

ХХАА-н салбарын 2 үзүүлэлтийн  7 шалгуур  үзүүлэлтээр дүгнэж 92.6  хувьтай дүгнэгдэв.   

 Сүүлийн 25 жилд аваагүй арвин их ургац хураан авсан тухай мэдээллийг цахим 

хуудсанд байршууллаа.   

 Шалгуур үзүүлэлтийн үр дүнгээс харахад  тэжээлийн ургамал, хүнсний ногооны 

ургац  буурсан үзүүлэлттэй байна. Хүн амын хүнсний ногооны хангамжийг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд аймгийн “Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж  байгаа ч  сум орон нутагт хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаатай 

холбоотой гэж үзэж байна. 

 Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд улсын төсвөөс 2016 онд  хөрөнгө 

оруулалт хийгдээгүйтэй холбогдон шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан 

уст цэг, усан сан, худагийн тоо буурсан үзүүлэлттэй байна.  

4.2.   Хэрэглэгчийн үнэлгээ 

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар захирамж, Засгийн газрын 

190 дүгээр тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 01/1037 тоотыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд “Хүлээж суухгүй, хүрч үйлчилье” уриан дор “Íýýëòòýé õààëãàны ºäөр” арга 

хэмжээг 2 удаа зохион байгуулж,  Булган, Хангал, Хялганат, Дашинчилэн, 

Гурванбулаг, Могод, Рашаант сумдын 6 баг 20 гаруй малчдад хүрч ажилласан.   

Арга хэмжээний хүрээнд салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдал, хууль тогтоомж, 

түүний хэрэгжилт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар сурталчлан таниулж, 
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салбарын холбогдолтой үнэлгээний хуудсаар санал авч, байгууллагын танилцуулга 

хуудас бэлтгэн 7 сумын  иргэд малчдад  13 төрлийн 300 гаруй ширхэг гарын авлага, 

зөвлөмж материал бэлтгэн тарааж, заавар зөвлөгөө өгч ажилласан 

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 
/ Санал асуулгын хуудсаар авсан үнэлгээ/ 

Үнэлгээ хийсэн чиглэл Хувиар 
 

Баллаар 
 

ХХАА-н газрын үйл ажиллагааны чанар хүртээмж 97.0 4.8 

Мал аж ахуйн  чиглэлээр  явуулж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилт 96.0 4.7 

Мал эмнэлгийн  үйлчилгээний  чанар хүртээмж 
 

85.1 4.2 

Àéìãèéí ãàçàð òàðèàëàíãèéí ¿éëäâýðëýëèéí  ºíººãèéí áàéäал, 
бодлого чиглэлийн хэрэгжилт 
 

92.0 4.6 

Худалдаа,нèéòèéí õîîëíû ñàëáàðûí талаархи бодлого, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

89.0 4.4 

Дундаж 91.8 4.54 

 

Y.  ДҮГНЭЛТ 

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны  гүйцэтгэлийн үр дүнгийн 

ерөнхий  үнэлгээ  94.1  хувь буюу  “Хангалттай сайн”  ажилласан гэж дүгнэгдэж 

байна.  

 Аймгийн сайн малчдын зөвлөгөөн, Төвийн бүсийн аймгуудын залуу малчдын 

туршлага солилцох зөвлөгөөн,  Бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, ХАА-н салбарын 

мэргэжилтний  зөвлөгөөн зэрэг  томоохон арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнтэй 

ажил болов.  

 ХХАА-н салбарын хууль тогтоомж бодлого чиглэлийг таниулах, сурталчлах хүрээнд, 

сум, баг, малчдад хүрч ажилласан.  

 Хураан авсан ургац өмнөх оноос  үр тариа 26489 тн-оор, үүнээс буудай 25448 тн-оор 

төмс104 тн-оор, хүнсний ногоо 69 тн-оор нэмэгдсэн.  

 Нийт 43089 га-д уринш бэлтгэсэн нь өмнөх оноос 7758 га-аар илүү байна.  

 Үр тарианы ургац 53816 тн хураан авсан нь  1993 оноос хойш аваагүй  хэмжээ болж 

байна.  

 Атаршсан талбайгаас нийт 5410 га талбайг эргэлтэнд оруулсан байна.  

 Аймгийн дүнгээр 1463.5 га-г усалгаатай тариалсан нь өмнөх оноос 49.35 га-аар  

нэмэгдсэн байна.  

 Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумдын 15000 үхэр үзлэгт хамрагдсанаас Сэлэнгэ үүлдрийн 

болон Сэлэнгэ-Монголын II, III үеийн эрлийз тохиромжтой хэвшлийн үхэр үржүүлэгч 

түнш эзэд малчдын 58 өрх, 2 аж ахуйн нэгжийн 4628 үхэр ангилагдаж, Сэлэнгэ 

үүлдрийн цөм сүрэгт 49 өрхийн 2 аж ахуй нэгжийн 2221 үхэр бүртгэгдлээ.  
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 Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн хөрөнгөөр 6, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр 6, 

малчдын санаачилгаар 6, нийт 18 худаг шинээр гаргасны үр дүнд 25,0 мян га 

бэлчээр усжуулж, 100 гаруй өрхийн 80,0 - аад мян толгой малыг усаар хангах 

нөхцлийг бүрдүүлээд байна.   

 Дашинчилэн, Рашаант, Гурванбулаг, Могод сумдын бэлчээрийн 40,0 мянган га 

талбайд үлийн цагаан оготнотой тэмцэх намрын  арга хэмжээг үр дүнтэй зохион 

байгуулав. 

 Мал эмнэлгийн арга хэмжээнд  нийтдээ 10 тө рлийн халдварт ө вчнө ө с урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээнд 1306.0 мянган мал, амьтан хамруулж ү йлчилгээний 

хө лсө нд 60 мал эмнэлэгт 522.6 сая тө грө г олгосон байна.  

 Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилласанаар 

сумдын МЭҮТ-уудын дотоод ажил, салбарын хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг шалгаж, 

зөвлөмж хүргүүлж ажилласнаар тодорхой үр дүн гарсан.  

YI. ЗӨВЛӨМЖ 

 Сумдын МЭҮТ-ийн мэргэжилтнүүдийг орон тоогоор ажиллуулах тал дээр анхаарах 

  Сумдын МЭҮТ-үүд болон ХХААГ хоорондоо уялдаа холбоог сайжруулах, гэрээ 

байгуулах, дүгнэх, хариуцлага тооцох   

 Сумдын МЭҮТ-ийн дотоод үйл ажиллагаа, салбарын хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтэнд хяналт тавих 

 Õ¿íñ õºäºº àæ àõóé, õºíãºí ¿йлäâýðèéí ñàéäûí À/74 òîîò òóøààëààð áàòëàãäñàí  “Ìàëûã 

á¿ðòãýõ, ìýäýýëëèéí íýãäñýí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ òóõàé” æóðмын дагуу ìàë ñ¿ðãèéã 

ãýð÷èëãýý äóãààðòàé áîëãîæ, íýãäñýí á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí санд оруулах  àæëûã 

эрчимжүүлэх. 

 “Õàíãàé” ¿¿ëäðèéí õîíèíû ãåíîôîíäûã õàìãààëàõ, ºñãºн ¿ðæ¿¿ëýõ, àøèã øèìèéã á¿ðýí 

àøèãëàõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëэх. 

 Ìàëûí òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèæ, òàðèìàë òýæýýëèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýх 

 Сумдын  мал эмнэлгийн МЭҮН-үүдийн уялдаа холбоог сайжруулах,  тарилга, 

туулгалт угаалгын арга хэмжээнд  хяналт тавьж ажиллах 

 Тариалангийн талбайг малаас хамгаалах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах  

талаар  Сумдын засаг даргын гэрээн тусган ажиллах 

 Төмс, хүнсний ногоо тариалагчдыг бодлогоор дэмжих 

 Хүнсний аюулгүй байдлын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хэрэгжилтүүдийг ханган 

ажиллах.    

 ЖДҮДС-н төслийн сонгон шалгаруулалтыг хийхдээ аймгийн тэргүүлэх чиглэлийг 

барьж ажиллах 
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1 
Бодлогын зорилтын 

хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээ 

1. Çàñãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû 
õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò 

89.0 4.4 

2. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

92.0 4.6 

3. Хуулийн хэрэгжилтийн мэдээ 100.0 5.0 

4. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт   97.2 4.8 

5. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 

94.0 4.7 

6. Булган аймгийг 2010-2021 онд хөгжүүлэх 
цогц бодлогын хэрэгжилт 

80.4 4.02 

7. Монгол улсын эäèéí çàñàã, íèéãìèéã 
õºãæ¿¿ëýõ үíäñýí  ÷èãëýëèéí áèåëýëò 

92.7 4.6 

8. Аймгийн эäèéí çàñàã, íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ 
үíäñýí  ÷èãëýëèéí áèåëýëò 

88.1 4.4 

9. УИХ, Засгийн газраас баталсан Үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

93.9 4.69 

10. Аймгаас гаргасан хөтөлбөр, дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

95.0 4.75 

11. Улсын төсөв болон гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа 
төслүүдийн хэрэгжилт  

100.0 5.0 

12. Тухайн салбарыг хөгжүүлэхээр гаргасан 
аймгийн бодлогын хэрэгжилт 

90.0 4.5 

2 

 
Áàéãóóëëàãûí чиг 

үүргийн үзүүлэлтийн  
¿íýëãýý 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

95.8 4.79 

2. Салбарын удирдах дээд байгууллагын 
үнэлгээ 

- - 

3. Байгууллагын тухайн жилийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт  

94.3 4.7 

4.  Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас 
гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлт 

100.0 5.0 

5.  Сарын мэдээ ирүүлэлт, чанар 100.0 5.0 

6. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний 
биелэлт 

94.6 4.73 

3 

 
 

Áàéãóóëëàãûí нээлттэй 
áàéäëûí ¿íýëãýý 

1. ¯éë àæèëëàãààíû èë òîä,  íýýëòòýé áàéäàë 99.0 4.95 

2. Õ¿íèé íººöèéí áîäëîãûí èë òîä  áàéäàë 87.5 4.3 

3. Òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí èë òîä  áàéäàë  100 5.0 

4. Áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýý  õóäàëäàí àâàõ 
àæèëëàãààíû  èë òîä áàéäàë  

- - 

5. Байгууллагын шударга байдлын түвшиний 
үнэлгээ 

97.6 4.8 

4 
Үйл ажиллагааны үр 
дагаварын үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

92.6 4.63 

2.Õýðýãëýã÷èéí ¿íýëãýý   91.8 4.59 

Åðºíõèé ¿íýëãýý 94.1 4.6 
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