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ÕҮÍÑ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН  ÃÀÇÐÛÍ 2018 ОНЫ  

  ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ   ТАЙЛАН 

2018.06.25 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Аймгийн Засаг даргын  2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжлийн 

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.  

ХХАА-н салбарын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх 

журмыг шинэчлэн боловсруулж,  цахим хуудсанд байршуулахаар бэлтгэж байна. 

Газрын даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, хэрэгжилтийг дүгнэн 

ажиллаа. Нийт 40 ажилчин, албан хаагч ажиллаж байгаа бөгөөд үүнээс төрийн захиргааны 

албан хаагч  15, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 19, гэрээт 6 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.  
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Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ  биелүүлж ажиллаж байгаа  МЭА-ны 

мэргэжилтэн Ц.Алдарт 15 хувь, С.Уянга 25 хувийн ур чадварын нэмэгдлийг газрын даргын 

2018 оны Б/15 дугаар тушаалаар, лабаорторийн эрхлэгч С.Энхцэцэгт ТАХ хугацааны 

нэмэгдлийг 25 хувьийг  Б/19 дугаар тушаалаар  тус тус олгосон.  

Газрын даргын тушаалаар 3 албан хаагч ажлаас чөлөөлөгдсөн, үүнд 1 албан хаагч 

тэтгэвэрт, 2 албан хаагч өөрийн хүсэлтээр  тус тус ажлаас чөлөөлөгдсөн.  

Энэ онд  байгууллагын дотоод журмын дагуу 6 албан хаагчид 600.0 төгрөгний 

тэтгэмж олгосон.  

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

олгуулах саналыг аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд  хүргүүлсэн боловч ТЖА-нд 

ажилласан хугацаа хангалтгүй гэсэн үндэслэлээр  олгогдоогүй.   

Энэ онд МЭХЦХХ-ийн  малын эмч, улсын байцаагчийн 1 сул орон тооны захиалгыг 

Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, ажлын байр зарласан. 

    Аймаг байгуулагдсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан Аймаг, салбарын яам, төрийн 

дээд одон медалиар шагнуулахаар ажиллаж байсан ахмадууд болон ажиллаж байгаа 29 

албан хаагчыг тодорхойлсон. Үүнд Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон 3, Алтан 

гадас 6, хөдөлмөрийн хүндэт медаль 6, ХХААХҮЯ-ны тэргүүний ажилтан 5, ХХААХҮЯ-ны 

жуух бичгээр 6, Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 3 хүний тодорхойлолтыг хүргүүлсэн. 

Тус газраас Б.Энхбаяр, С.Энхцэцэг – Алтан гадас, Ш.Бямбасүрэн, Ч.Ганбаатар - 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Д.Мөнхбаасан -Яамны тэргүүний ажилтан, Ж.Пүрэвсүрэн – 

Аймгийн тэргүүнд  тодорхойлолт хүргүүлсэн. 

 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. 

 Тºсвийн г¿йцэтгэл: Хагас жилийн  байдлаар өссөн дүнгээр төсвийн төлөвлөгөө – 

222.854.400 төгрөгийн   санхүүжилт авсанаас гүйцэтгэл нь 211.132.971 төгрөгийг  çàðöóóëæ 

òºñâèéí ã¿éöýòãýë 95.0 õóâèàð õèéãäñýí áîëíî.   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалын 

зардалд – 160.780.094 төгрөг, Хоолны õºíãºëºëòºíä – 7324.500  òºãðºã, Ажил олгогчоос 

Нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлд–19.206.076 төгрөг, Байр ашиглалттай холбоотой 

тогтмол зардалд – 18.553.340 төгрөг, Хангамж материалын зардалд – 8.332.436 төгрөг, 
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Нормативт зардалд– 905.450 төгрөг, Эд хогшил, урсгал засварын зардалд – 534.900 төгрөг, 

Томилолтын зардалд – 1.385.100 төгрөг, Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний 

зардалд-180.000 төгрөг, Ажил олгогчоос олгох нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд–-

933.400 төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт:  Àëáàí õýðýã хºтлºлтийг стандартыг мөрдөж  àëáàí 

áè÷ãèéí äóãààðëàã÷, äàðäàñ, баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу хэвлүүлж 

дугаарлаж, хэвлэмэл хуудасны ашиглалтанд бүртгэл хөтлөн  стандартын äàãóó ашиглаж 

байна. Àæèë õýðãèéí àñóóäëààð  гаднаас ирсэн 154  албан тоот õ¿ëýýí àâ÷, хугацаатай 73 

тоотыг  карт хөтлөн шийдвэрлүүлж,  тус газраас  àëáàí òîîò 222, газрын даргын тушаал 35-

ыг  ãаргаж  ажиллаа. 

Архивт 2018 онд түр хадагалах 13 хн,  байнга хадагалах 1хн-ийг хүлээн авч 

стандартын дагуу бүртгэн авч ажиллаа. 

  Òóñ ãàçðûí àæèëòàí, àëáàí õààã÷äûí  òîìèëîëò, êàíîí, èðñýí, ÿâñàí áè÷èã,  

б¿ртгэлийг тогтмол стандартын дагуу хºтºлж, ажилчин албан хаагчдын  сар б¿р ажлын 

öàãèéí áîëîí  òîìèëîëòîîð àæèëëàñàí  ºäðèéí òîîöîîã ãàðãàæ  ñàíõ¿¿ä ºã÷ áàéñàí.  

Ажилчдын нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийг сар бүр 

бичилт хийж , нийгмийн даатгалаар баталгаажуулдаг. 

Үйлчилгээний 6 авто машиныг шаардагдах сэлбэг хэрэгсэлээр ханган, авто 

тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дэвтэр, барилга байгууламжийн  ашиглалтын 

дэвтрийг хөтлөн ажиллаж байна. 

2018 оны хагас жил тооллого хийж  байгууллагын 1,239.613.671.71 төгрөгийн үндсэн 

хөрөнгө  болон  аж ахуйн бараа материалыг тоолсон. Үүнээс барилга байгууламж 12 нэр 

төрлийн 546.,985,600 төгрөгний хөрөнгө, авто тээврийн хэрэгсэл 10 төрлийн 238,794,572,52 

төгрөгний хөрөнгө, тоног төхөөрмж 322,977.030.21 төгрөгийн хөрөнгө, тавилга эд хогшил 

93,189,211 төгрөгийн хөрөнгө, бусад үндсэн хөрөнгө 1,959,112 төгрөгийн хөрөнгийг тус тус 

тоолсон.Тооллогын явцад ашиглагдахгүй болон, эвдэрч хэмхэрсэн барилга байгууламж, 

тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тавилга эд хогшил, нэр жагсаалт үнийн дүнг зургаар 

баталгаажуулан гаргаж байгууллагын өмч хамгаалах комисс болон байгууллагын газрын 

зөвлөлийн хуралд оруулсан. Тооллогоор ашиглагдахгүй байгаа тоног төхөөрөмж, тавилга 

эд хогшил  болон авто машины актлах хөрөнгийн материалыг бүрдүүлж яам болон төрийн 

өмчийн хороонд 2 дахь удаагаа  явуулаад байна.  
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Мөн ХААН-таас ирсэн барилага байгууламж болон тээврийн хэрэгсэл нийт 7 

төрлийн 80,055,000 төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн өмчид шилжүүлэхээр материалыг 

төрийн өмчийн хороо болон ХХААХҮЯ-д явуулсан.  

Ажилчин албан хаагчид болон Хутаг-Өндөрт байгаа МЭХ-ийн цэгийн хэрэглэж 

байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтын картыг хүн тус бүрээр бүртгэж, шинээр  Хөдөө аж ахуйн 

“Маркетинг” төслөөс ирсэн 18 төрлийн  98,158,151, төгрөгийн тавилга эд хогшилыг бүртгэн 

авч эзэнжүүлэн ажиллаж байна. 

Бусад 

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

сайд, улсын онцгой комиссын дарга Ө.Энхтүвшингээр ахлуулсан ажлын хэсэг аймагт 

ажиллаж 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 

А. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан 
 

1. Мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт /2017-2018 он/ 
 

Б. ÀÉÌÃÈÉÍ ÈÒÕ-ÛÍ ÒÝÐÃҮҮËÝÃЧÄÈÉÍ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÀÀÐ 

1. Газар тариалангийн бүс нутаг тогтоох тухай 

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

3. “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” хөтөлбөр  

4. “Булган жимс жимсгэнэ”  хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

5. “Хоршооны тухай” хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал 

6. Мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт /2017-2018 он/ 

7. Мал аж ахуйн талаар баримтлах аймгийн бодлогыг 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө 

8. Улсын аварга малчдыг шалгаруулах тухай 

9. Аймгийн мал аж ахуйн 2018-2019 оны өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэлийг хангах 

арга хэмжээний төлөвлөгөө.  
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10. Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр өсгөн үржүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсөл 

В. ÀÉÌÃÈÉÍ ÇÀÑÀÃ ÄÀÐÃÛÍ ÇӨÂËӨËÈÉÍ ÕÓÐËÀÀÐ 

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

2. Улс,аймгийн аварга  малчин, тариаланч, тариаланч хамт олон шалгаруулах тухай  

3. Газар тариалангийн  салбарын төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөв 

4. “Булган жимс жимсгэнэ” хөтөлбөр, “Чацаргана төсөл”-ийн хэрэгжилт  

5. Аймгийн  “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт 

6. “Хоршооны тухай” хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал   

7. Аймгийн мал аж ахуйн 2018-2019 оны өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэлийг хангах 

арга хэмжээний төлөвлөгөө.  

8. Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр өсгөн үржүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсөл 

9. Мал аж ахуйн талаар баримтлах аймгийн бодлогын хэрэгжилт 

10. 2018 онд Мал аж ахуйн талаар баримтлах аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө батлах тухай аймгийн Засаг даргын А/252 дугаар захирамж 

11. Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар гаргах хөдөөгийн хүн ам болон 

бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 

“Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах, эрх олгох тухай” А/283 дугаар захирамж     

12. Нарийн ноост Хангай үүлдрийн хонь үржүүлж эхэлсэний 60 жилийн ойн хүрээнд 

аймгийн Засаг даргын “Хөрөнгө гаргах тухай” А/318 дугаар захирамж 

13. Малчид, МАА-н мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөнийг бүсчилэн зохион байгуулах талаар 

аймгийн Засаг даргын “Хөрөнгө гаргах тухай” А/354 дүгээр захирамж 

14. Малчдыг бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр чадавхижуулах ажлын хүрээнд 13 

сумын хөдөөгийн 52 багийн малчдад сургалт зохион байгуулах зорилгоор аймгийн 

Засаг даргын  “Гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах, эрх олгох тухай” А/398 дугаар 

захирамж 

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. 4-р сарын 12-14 нд Аймгийн газар тариалангийн зөвлөгөөн,  сургалтыг Хутаг-Өндөр, 

Хялганат, Бүрэгхангай сумдад бүсчилэн зохион байгулав. Зөвлөгөөнд нийт 250 

тариаланч оролцов. Мөн ХААИС, УГТХ-ийн эрдэмтэн багш нар үйлдвэрлэлд 

нэвтэрч буй шинэ технологийн талаар сургалт зохион байгуулав. Энэ үеэр 400 

иргэн, ААН-ын  захирлуудад Жижиг, дунд үйлдвэрийн дэмжих хөнгөлөлттэй зээл, 
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Батлан даалтын сан, Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө 

өгсөн. 

3. Аймгийн малчдын зөвлөгөөнийг “Бэлчээрээ хайрлан хамгаалья” уриан дор 

Дашинчилэн, Могод, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумдад бүсчилэн зохион байгууллаа. 

Зөвлөгөөнд ХХААХҮЯ-ны МААБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Бямбадорж, МЭҮГ-ын 

ахлах мэргэжилтэн Д.Эрхэмбаатар, аймгийн Засаг даргын орлогч О.Гантулга, 

аймгийн ХХААГ-ын дарга Ч.Амгалан болон холбогдох хэлтэс, агентлагийн дарга 

мэргэжилтэн, малчдын төлөөлөл 813 хүн оролцлоо. Малын генетик нөөцийн тухай 

хуулийн танилцуулга, малчдын эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн даатгалын 

асуудлаар болон малын чанар сайжруулах талаар сургалт мэдээлэл хийлээ. 

Зөвлөгөөний үеэр Дашинчилэн, Могод сумдад “Ногоон -Алт” төслийн зөвлөх 

С.Ганцогт оролцож, төслийн үйл ажиллагааниы талаар мэдээлэл хийсэн. Сэлэнгэ 

суманд болсон зөвлөгөөний үеэр Сэлэнгэ үүлрийн үхрийн үзэсгэлэн гаргаж, Малын 

удмын сангийн үндэсний төвтэй хамтарч  үхрийн зохиомол хээлтүүлгийн үзүүлэх 

сургууль хийлээ. Хутаг-Өндөр суманд болсон зөвлөгөөний үеэр хуурай сүүний 

үйлдвэр, “Булган” мах маркет ХХК, Занаду Разорбак ХХК-ны махны үхрийн аж ахуйн 

үйл ажиллагаатай танилцуулсан.  Малчдын зөвлөгөөний үеэр гарын авлага 

материал 800 гаруйг хувилан олшруулж, тараалаа. 

 
 

 

 

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

дэглэмтэй байгаа учраас салбарын зөвлөгөөн, семинарыг зохион байгуулах, орон 
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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.  

 

  

 

5. Орхон сумын “Төлчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөн”, Хишиг-Өндөр, Гурванбулаг 

сумдын малчдын зөвлөгөөнд оролцож, малын гентик нөөцийн тухай хуулийн 

танилцуулга, мал аж ахуйн үлйдвэрлэийн талаар мэдээлэл хийж, малчдын 

асуултанд хариулж, саналыг сонслоо. 
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6. “Мерси Кор” ОУБ-ын байгууллагын санхүүжилтээр “Хөгжлийн шийдэл” 

ТББайгууллага мах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд 

аж ахуй нэгжүүд оролцсон 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд 30 

гаруй хүн хамрагдав. Сургалтын үеэр бизнесийн шинэ санааг дэмжиж 5.0 сая 

төгрөгийн дэмжлэг үзүүлснийг “Булган” ЦСҮТ-ийн менежер Э.Ням-Осор авсан.  

7. Аймгийн зөгийн үржүүлэгчдийн холбооны зөвлөгөөнийг Сэлэнгэ суманд зохион 

байгуулав. Зөвлөгөөнд 60 гаруй хүн хамрагдсан. Осака тоёото компанийн хөрөнгөөр 

2 жилийн хугацаатай төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ арга хэмжээнд аймгийн 

Засаг дарга З.Батзориг, ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Энхмаа, ХХААГ-ын 

мэргэжилтэн Ц.Бямбацогт, ИТХ-н иргэний тахим хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Арвин 

нар оролцож, Хангал сумын “Эко хан буян” хоршооны үйл ажиллагаатай танилцлаа 

8. Хишиг-Өндөр, Сайхан суманд УХЭШХүрээлэн, аймгийн МХГ-тай хамтран "Бэлчээр 

хамгааллын сургалт"-ыг зохион байгуулав. Сургалтанд 11 сумын удирдлагууд, 

МЭҮТ-ын мэргэжилтэн, БОУБайцаагч, газрын даамал, багийн Засаг дарга малчид 

гэсэн 100 гаруй хүн оролцлоо. 

 

 

 
 
9.Мөн Мерси -Кор ОУБ-ын бэлчээрийн менежментийн төсөлд хамрагдсан Хангал, Хутаг-

Өндөр, Баяннуур сумдад Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн 

сургалтыг 2 удаа зохион байгуулав. Сургалтанд 65 мэргэжилтэн, малчид хамрагдав. 
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10.Засгийн газар хоорндын гэрээгээр хэрэгжүүлж байгаа бэлчээрийн менежментийн 

төсөлд Гурванбулаг, Рашаант, Дашинчилэн сумд хамрагдсан. Энэ төслийн хүрээнд орон 

нутгийн хөрөнгөөр 13 сумын 52 багт бэлчээрийн төлөв байдлын сургалтыг “Хөгнө мээж” 

ТББ-тай гэрээ байгуулан зохион байгуулав.  

11.2018 оны 06 сарын 22-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын "Хөгжлийн хөтөч" үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, "Хүнсний ногоо", "Булган жимс, жимсгэнэ" дэд хөтөлбөрүүдийн 

хүрээнд төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэл эрхлэгч 25 иргэнд 

"СТАРАТЕЛЬ" үүлдэрийн чийгийн улаан хорхойгоор амин бордоо үйлдвэрлэх сургалтыг 

зохион байгууллаа.  

12.Мерси кор ОУБ-ын санхүүжилтээр Хөгжлийн шийдэл ТББ-тай хамтран 20 гаруй жижиг, 

дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн чадавхийг дээшлүүлэх 5 өдрийн вакум сургалт зохион байгуулж, 

Булган сум жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхээ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 

цаашид шийдвэрлэх асуудлуудаа тодорхойллоо. 

13.“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн журмын хэрэгжилтийг сайжруулахаар Хутаг-Өндөр, Орхон, 

Гурванбулаг сумдын 60 жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бизнес хөгжлийн сургалт 

“Булган хангай” МСҮТ-ын багш Саранчимэг багштай хамтран зохион байгуулж байна. 

14.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.  

15.Газар тариалангийн улсын зөвлөгөөнд аймгийн тариаланчдын төлөөлөл 50 хүн 

оролцов.  

16.Дархан–Уул аймагт зохион байгуулсан “Цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон газар 

тариалан” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд 1 хүн, Төрийн албан хаагч агрономчдыг 
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чадавхижуулах сургалтанд 2 мэргэжилтэн, МЖЖ-ний холбооноос зохион байгуулсан 

сургалтанд 1 мэргэжилтэн тус тус хамрагдсан.   

17.Сэлэнгэ, Хангал сумын бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөнд оролцож, аймгийн газар 

тариалангийн тогтвортой хөгжил” хөтөлбөр, “Тариалангийн талбайг мал, тэжээвэр 

амьтдаас хамгаалах тухай”  журмын  танилцуулга хийв. 

18.Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслөөс зохион байгуулж байгаа “Зөгийн өвчин, 

урьдчилан сэргийлэх шаардлага” сэдэвт сургалтанд ХХААГ-ын мал эмнэлгийн албаны 

дарга болон Сэлэнгэ, Хангал сумдын 3 хувийн МЭҮН-ийн эмч нийт 4 хүн , Мал эмнэлгийн 

холбооноос зохион байгуулсан хувийн малын эмч нарын итгэмжлэлийн сургалтанд 3 

малын эмч хамрагдсан. 

19.Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж  байгаа “Ногоо -Алт” төсөлд 

хамрагдсан Дашинчилэн, Могод, Хишиг-Өндөр, Орхон, Сайхан сумдад төслийн зөвлөх 

үйлчилгээний багтай хамтран сургалт хийж, бэлчээрийн зураглал гаргаж, Хишиг-Өндөр, 

Орхон сумдад бэлчээр ашиглагчдын 4 хэсэг /БАХ/ байгууллаа. 

20.Монголын ХХАА-н үндэсний ассоциацийн 8 дугаар зөвлөгөөнд 3 төлөөлөгч оролцсон 

бөгөөд Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын “ЗАНАДУ РАЗОРБАК” ХХК-ийн захирал 

Жереми Тиссен махны чиглэлийн үхрийн аж ахуйг  хөгжүүлэх боломжийн талаар мэдээлэл 

хийж, санал солилцсон. 

Тав. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, шалгалт 

 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/280 дугаар захирамжаар баталсан “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу баримт бичгийн хэрэгжилтэнд  хагас 

жилийн байдлаар  хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн.  

o “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд ХХАА-н салбарын 

хамааралтай 84 арга хэмжээг хяналтанд авч 2016-2018 оны хагас жилийн   

хэрэгжилт явц 72,3 хувь буюу Тодорхой үр дүнд хүрсэн гэсэн үнэлгээтэй  

гарсан. Үүнд: 100  хувь  буюу  үр дүнтэй хэрэгжсэн 10 арга хэмжээ, 70 хувь  

буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн 50 арга хэмжээ,  40 хувь буюу  эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 16 арга хэмжээ,  үнэлэх боломжгүй 8 арга хэмжээ байна./Үүнд 

ХХҮХ-т хамааралтай 2 заалтыг манайд оруулсан тул хасах саналтай/ 6 арга 

хэмжээ нь хөрөнгө санхүүтэй холбоотой  хэрэгжээгүй арга хэмжээ байна.  

Хөтөлбөр хэрэгжих 2 жилийн хугацаанд  улсын төсвөөс 1,143,3 сая.төг, орон 

нутгийн санхүүжилтээр  2,498,5 сая төг, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар 

1,333,2 сая төгрөгийн санхүүжилт нийт 6,879,5 сая төгрөгийн санхүүжилт 
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авсан байна.  Үүнээс 2018 оны хагас жилийн байдлаар 1,904,5 сая төгрөгийн 

санхүүжилт авахаар ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж эхлээд байна. 

o ЗГТогтоол шийдвэр, АИТХТ, Засаг даргын захирамжийн 50 шийдвэрийн 83  

арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс хэрэгжилт  68,6 хувь, үүнээс бүрэн хэрэгжсэн 

22, хэрэгжих шатандаа байгаа 36, хэрэгжилт хангалтгүй 15, хэрэгжилтийг 

тооцох хугацаа болоогүй 10 арга хэмжээ, тасарсан арга хэмжээ байхгүй 

байна.    

o Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг   

хэрэгжүүлэх  арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд   хяналтанд 

авсан 27 зорилтын 62 арга хэмжээний хэрэгжилт 46.0 хувь буюу 

эрчимжүүлэх шаардлагатай.    Үр дүнтэй  хэрэгжсэн байхгүй,  тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 21, эрчимжүүлэх шаардлагатай 24,  үр дүнгүй буюу ажил 

хийгдээгүй 1,  үнэлэх боломжгүй 15,  үүнээс хамраалгүй заалт буюу хасуулах 

саналтай 8 арга хэмжээ  байна.  

o Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

8 зорилтын 13 арга хэмжээний хэрэгжилт  40 хувь буюу эрчимжүүлэх 

шаардлагатай. Үр дүнтэй  хэрэгжсэн байхгүй,  тодорхой үр дүнд хүрсэн 5, 

эрчимжүүлэх шаардлагатай 8 арга хэмжээ байна.  

o 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 төлөвлөгөөний хэрэгжилт  58,9 хувь буюу 

эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж үнэлэгдсэн.  

 ХХААХҮЯ-наас улс орон даяар зохион байгуулж буй Хоршоодын үйл ажиллагааг 

үнэлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 05 сарын 01-нээс эхлэн ХХААГ-ын газрын даргын 

тушаалаар 4 хүний  бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг  улсын бүртгэлтэй 149 хоршоодын 

үйл ажиллагаанд хөгжлийн үнэлгээг хийсэн.  

 Булган сумтай хамтран  нөөцийн маны борлуулалт, хадгалалтыг шалгах, зөвлөн 

туслах ажлыг хийсэн.  5 сарын байдлаар нөөцийн махны  худалдан авалт муу, 

савалгаа их  буюу 3 кг-аар  салвагдсан иргэд худалдан авахад хүндэрлтэй гэсэн 

санал гомдлыг худалдагч нар болон иргэд гаргаж байсан.   Нөөцийн махыг 4900-

5800 төгрөгөөр борлуулж байгаа бөгөөд Үхрийн мах боруулалт сайтай, хонины 

махны борлуулалт муу байна гэдгийг хүсэлтийг дэлгүүрүүд гаргасан.  Нөөцийн 

махны савлагааны хаяг шошго стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй уутан 

дотор сул хийсэн байсан, нөөцийн махны амт муу, мах ясыг тэнцүүлж хуваагаагүй 

зөрчлүүд гарсныг бэлтгэн нийлүүлэх газар уламжилж ажиллахыг Булган сумын 

мэргэжилтэнд зөвлөсөн.   



12 
 

 Тариалалтанд аж ахуйн нэгж, иргэдээс нөөцөлсөн 1927,1 тн үрэнд лабораторийн 

шинжилгээнд хамруулсан.  

  Буудай тариалсан  41593 га талбайн тариалалтын чанарыг соёололтоор шалгасан. 

 Аймгийн Засаг даргын орлогч О.Гантулгаар ахлуулсан ажлын хэсэгт орж Хутаг-

Өндөр, Тэшиг сумдад "МАА-н талаар баримтлах аймгийн бодлого", "Булган жимс, 

жимсгэнэ" хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хаврын тариалалтын чанар, бусад цаг үеийн 

ажлуудтай танилцаж, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгууллаа.  

 Дашинчилэн, Могод, Сэлэнгэ сумдын 5 МЭҮН-ийг MNS5368:2011 стандартын дагуу 

шалгаж 4 МЭҮН стандартын шаардлага хангаж үйл ажиллагаа явуулах боломжтой 

байна.  

 Бугат, Булган, Орхон, Сайхан, Хангал, Хишиг-Өндөр сумдын малчин өрхөд 

түүврийн аргаар мал эмнэлгийн вакцинжуулалтын мониторинг хийсэн.  

 20.... онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулсан хөргүүртэй 

зоорийн байр, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтыг сумдад үзэж шалгахад 

Могод сум хөргүүртэй зоорио зоирулалтын дагуу ашиглаж байгаа бөгөөд  

Дашинчилэн, Гурванбулаг, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай сумдад 

зоорины байр байдаг ч хөргөлтийн тоног төхөөрөмж эвдэрсэн ашиглагдахгүй 

байна.  Сайхан сумын хөргүүртэй зоорь нүхэн хэлбэрээр баригдсан ч нурж унасан 

байна. Суманд хөргүүртэй зоорийг хүлээлцсэн баримт бичиг байхгүй зөрчилтэй 

байсан. 

 Монгол улсын Засгийн газрын  2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  “Шилэн 

дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох 

журмын дагуу үзэж шалгалаа.  1. Төсөв гүйцэтгэл, 2. Хөрөнгө оруулалт тендер, 3. 

Бусад гэсэн 3   цэсний  19  төрөлд  оруулсан мэдээллийн хугацаа,  мэдээллийн 

бүрэн гүйцэд байгаа байдалд дотоод аудит хийсэн. Хагас жилийн байдлаар  

хугацаатай  64  мэдээлэл оруулахаас хугацаандаа орсон 57,  хугацаа болоогүй  6, 

хугацаа хоцорсон болон хавсралт оруулаагүй 2 мэдээлэл байна. Шилэн дансанд 

мэдээлэл оруулах эрх бүхий албан тушаалтанг газрын даргын тушаалаар 

томилоогүй, одоогийн байдлаар нягтлан бодогч мэдээлэл оруулж байгаа нь  газрын 

даргын шийдвэрүүд хугацаа хоцрох хавсралтаар оруулахгүй байх зөрчил гарч 

байна.  

ЗУРГАА  : ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР. 

6.1. Мал аж ахуйн чиглэлээр: 

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 
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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, 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. 

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

мал өвөлжиж, хаваржсан.  6 дугаар сарын 15-ны байдлаар 1441.1 мян хээлтэгч төллөхөөс 

73.8  хувь буюу 1038.3 мянган хээлтэгч төллөсөн бөгөөд ингэ 190, гүү 41.8 мянга, үнээ 60.3 

мянга, эм хонь 617.8 мянга, эм ямаа 318.1 мянга төллөсөн байна.   

Гарсан төлийн 98.0 хувь буюу 1006.7 мянган төл бойжиж байна. Ботго 100 хувь, унага 98.7 

хувь, тугал 98.7 хувь, хурга 97.4 хувь, ишиг 96.6 хувиар тус тус бойжиж байна. 

       

 

Том малын зүй бус хорогдол тэмээ 8, адуу 15.2 мянга, үхэр 21.5 мянга, хонь 35.7 

мянга, ямаа 26.5 мянга, нийт 99.1 мянган толгой мал буюу нийт малын 2.7 хувь 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 
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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. 

 

 

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.   
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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.  

 

 

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

А/05 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

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 байгууллаа.  

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, регистр, 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 малчдад олгох ажлыг зохион 

байгуулсан.  

Худаг уст цэгийн тайлан судалгаа, 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 судалгаа зэргийг нэгтгэж ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ.  

Мөн зохиомол хээлтүүлэг хийх малын судалгааг авч, Малын удмын сангийн 

үндэсний төвд хүргүүлсэн.  
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 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны “Хөрөнгө гаргах тухай” А/318 дугаар захирамжаар 

“Хангай” үүлдрийн хонийг үржүүлж эхэлсний 60 жилийн ойг тэмдэгдэн өнрөүүлэх ажлын 

хэсэг, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэв. Ойн ажлын хүрээнд зурган альбом гаргах, энгэрийн тэмдэг хэвлүүлэх, 

Бүрэгхангай суманд байгаа Хангай үүлдрийн хонийг Сэлэнгэ сум руу нүүлгэн шилжүүлэх 

зэрэг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. МУ-ын гавьяат мал зүйч, доктор профессор 

Б.Минжигдорж, МУ-ын Хөдөлмөрийн баатар Л.Полоо, Төрийн соёорхолт мал зүйч 

Г.Алтангэрэл нартай хамтран ажиллаж байна. 

 

  Монгол улс БНХАУ-ын шинжлэх ухаан технолгийн хамтын ажиллагааны талаар 

байгуулсан гэрээний дагуу тус аймгийн Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант сумдад” 

Доройтсон бэлчээрийг зайнаас тандах аргаар судлах ба нөхөн сэргээх” төсөл хэрэгжүүлж 

эхэллээ. Төслийн хүрээнд орон нутгийн хөрөнгөөр 13 сумын 52 багт сургалт зохион 

байгуулав. 

 

 

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хүн ам болон бэлчээрийн усан хангамжийг 

сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр гаргах  6 худаг 108.0 

сая төгрөг, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 22 худаг 360.0 сая төгрөгийн нээлттэй тендер 

зарлагдаж, “БИММ” ХХК, “Таширын хүрээ” ХХК-иуд шалгарч гэрээ байгуулан ажлаа эхлээд 

байна. Хагас жилийн байдлаар 2 худаг шинээр гаргаад байна 
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Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Баяннуур, Дашинчилэн, 

Рашаант, Гурванбулаг, Могод, Орхон, Бүрэгхангай сумдад үлийн цагаан оготны тархалтыг 

тодотгох судалгаа хийсэн.  

ХХААХҮЯ-ны “Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай”  

Төрийн нарийн бичгийн даргын А/31 дугаар тушаал, Үлийн цагаан оготнотой байгаль 

орчинд халгүй аргаар тэмцэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах ажлын гэрээний хүрээнд 

Баяннуур, Дашинчилэн, Рашаант, Гурванбулаг, Могод, Орхон, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр, 

Сайхан, Баян-Агт сумдын бэлчээрийн 50.0 мянган га-д тэмцлийн ажлыг зохион байгууллаа. 

 

 

Бэлчээртэй холбоотой харилцааг боловсронгуй болгох, бэлчээрийн доройтлыг 

бууруулах, малын тоог бэлчжээрийн даацад тохируулан зохистой ашиглах талаар 130 

гаруй төрийн албан хаагч, 460 гаруй малчид,  малчдын залуу халааг бэлтгэх, хот хөдөөгийн 

хүн амын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, ажиллах хүчийг тэгш хуваарилах тодорхой бодлого 

боловсруулахаар 540 малчин, нийт 130 гаруй төрийн албан хаагч, 1000 гаруй малчдаас  

санал асуулгыг авч нэгтгэн ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэв. 

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.  
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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.  

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээний талаар: Мал, амьтны халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 892,2 мянган мал, амьтан хамруулахаар төлөвлөн  

ажилласанаас 358,3 мянган мал хамруулж 40,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Мөн гоц 

халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 158,3 

мянган мал, амьтан  хамруулаад байна.   

 Халдварт өвчнөөр 17 голомтонд 7 төрлийн халдварт өвчнөөр 642 мал, амьтан 

өвчилж, 557 мал, амьтан хорогдож, 10 мал, амьтан устгасан байна./шүлхий өвчин ороогүй/  

Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээ: Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх 

арга хэмжээнд 1272.7 мянган мал хамруулсан. Үүнээс:  боловсруулалтанд 298,8 мянган 

мал, туулгалтанд 958,3 мянган мал, 430 нохой хамрагдсан байна. 9 нэрийн паразиттах 

өвчнөөр 12,9 мянган мал өвчилж  175 мал хорогдсон байна.  

Ариутгал халдваргүйтгэл: 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 ариутгасан байна. 

Лаборатори шинжилгээний ажлын талаар:Нийт сумдаас 160 удаагийн  592 дээж ирүүлсэнд  

ДХХ, цусан халдварт, томуу, листериоз, боом, галзуу, дуут хавдар өвчний шинжилгээ 

хийснээс 4 төрлийн халдварт өвчин оношлогдсон байна. Үүнд: Бугат, Булган, Гурванбулаг, 

Могод, Орхон, Хангал, Хутаг-Өндөр сумдын 12 суурьт  цусан халдварт,  Баяннуур, Булган, 

Гурванбулаг, Дашинчилэн, Могод, Орхон, Сайхан, Сэлэнгэ, Хангал, Хишиг-Өндөр сумдын  

44 суурьт ДХХ , Бүрэгхангай, Орхон, Баяннуур сумдын 4 суурьт галзуу, Баян-Агт сумын 2 

суурьт листериоз  өвчин тус тус оношлогдсон байна. 

Ариун цэврийн үзлэг шинжилгээ: Булган сумын хүнсний захад сүү сүүн бүтээгдэхүүнээ 

борлуулдаг ГТХК болон 4 өрхийн 24 дээжинд бруцеллёзын шинжилгээ, сургууль 

цэцэрлэгийн цайны газар, “ Баяндаш хайрхан” ХХК-ийн нөөцийн махны 32 дээж,  өндөгний 

борлуулалт хийдэг дэлгүүрийн өндөгний  4 дээжинд  тус тус лаборатори шинжилгээ хийж 

ариун цэврийн гэрчилгээ  олгосон байна. Лабораторид ирүүлсэн дээжийг тухай бүр нь 

шинжлэн хариуг гаргаж холбогдох сумдад цаг тухайд нь хүргүүлэн  авах арга хэмжээг 

зөвлөн ажилласан. Хагас жилийн байдлаар нийт 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. 
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 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-ээс 04 сарын 24-н хүртэл 6 суманд мал, амьтын гоц халдварт 

“Шүлхий” өвчин гарч хорио цээрийн дэглэм тогтоосон. Үүнд:  

 Рашаант сум 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-нд  хорио цээрийн дэглэм тогтоож 

Сумын төвийн хорио цээр 3-р сарын 21-ний өдөр, хөдөөгийн хамгийн сүүлийн хорио цээр 

4-р сарын 17-нд цуцалсан. 

 Гуравнбулаг сум 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-нд  хорио цээрийн дэглэм тогтоож 

3-р сарын 19 –ний өдөр хорио цээрийн дэглэм цуцалсан. 

 Бугат сум 2018 оны 02 дугаар сарын 23-нд  хорио цээрийн дэглэм тогтоож 4-р 

сарын 24-нд хорио цээрийн дэглэм цуцалсан. 

 Булган сум 2018 оны 02 дугаар сарын 27-нд  хорио цээрийн дэглэм тогтоож 4-р 

сарын 16-нд хорио цээрийн дэглэм цуцалсан. 

 Хишиг-Өндөр сум 2018 оны 03 дугаар сарын 02-нд хорио цээрийн дэглэм тогтоож  

3-р сарын 30-ны өдөр цуцалсан. 

 Сайхан сум 2018 оны 03 дугаар сарын 02-нд хорио цээрийн дэглэм тогтоож 4-р 

сарын 18-нд цуцалсан. 

 Хорио цээрийн хугацаанд 148 өрхийн 1067 мал өвчилснийг устгаж 2,7 сая м/кв 

талбай ариутгаж, давхардсан тоогоор 4420 өрхийн 158,3 мянган мал, амьтан 

вакцинжуулсан. Уг ажилд тус газрын  нийт 41 ажилчин, албан хаагч, дайчилгаагаар сумдын 

5 малын эмч 5-76 хоног ажиллаж, нийт 152,8 сая төгрөгний зардал гарсан байна. 

 Үүнд:Нэг удаагийн халдвар хамгааллын хувцас 9100 ширхэг, хлорын шохой 1000 кг, Hi-

Cop - 455 кг, сүпер килл-1000 кг, автомаксс 5 ширхэг, вакум хуруу шил, зүү 15,0 мянга, бусад 

/шатахуун, саван, шампун, уут, пилонк, цахилгааны утас г.м/ зардал гарсан байна.  

Хөрөнгө оруулалт : Энэ оны захиалгын дагуу 11 нэр төрлийн 116 сая төгрөгний вакциныг 

Биокомбинат ТӨҮГ-аас, 7,6 сая төгрөгний 580 кг ариутгалын бодисыг хүлээн авч хувиарын 

дагуу сумдад олгож байна.  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, мөн 107.9 сая төгрөгний 8900 ширхэг халдвар хамгааллын хувцас 
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нийлүүлэгдсэн. 510,0 мянган төгрөгний 3 ширхэг автомакс “Оюун ундрах арвин” ХХК-аас 

авсан. 

 МЭҮГ-аас ОХУ-д үйлдвэрлэсэн шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 173,4 сая 

төгрөгний 281,500 тун вакцин нийлүүлэгдсэн. Мөн шүлхий өвчний тандалтын дээж авах 

зорилгоор 7,5 сая төгрөгний 15,0 мянган ширхэг шинжилгэний хуруу шил, зүү 

нийлүүлэгдсэн. 

 “МЭРСИ КОР” олон улсын байгууллагаас “Даван туулах, дасан зохицох чадвартай 

иргэд” төсөл Хутаг-Өндөр, Хангал, Тэшиг, Сэлэнгэ сумдад хэрэгжиж тус смын 13 МЭҮН-д 

106,0 сая төгрөгний үнэ бүхий 13 ширхэг мал эмнэлгийн үзлэг, туулгалт, ангилалтын 

зөөврийн хашаа олгосон. 

 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилтээс 41 МЭҮН-

д 75,2 сая төгрөгний урьдчилгааг орон нутгийн төсвөөс, шүлхий өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний үйлчилгээний хөлсний урьдчилгаанд 6,5 сая төгрөгийг 18 МЭҮН 

олгоод байна. 

 Бусад ажил:  Шинжилгээнд шаардагдах эм урвалжийг тухай бүр нь бэлтгэн шинжилгээний 

ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллсан. Үүнд МПА 6,5 литр, МПБ 4 литр, МПЭШ- Хагас 

шингэн агар,эндо 200 мл, макконг 400 мл, 3 суурьт агар 200 мл, цустай агар 200 мл, Бред 

ХLD  шөл 300 мл,  тус тус бэлтгэн шинжилгээнд ашигласан байна. Мөн шинжилгээнд 

шаардлагатай граммын будаг, пастерын гуурс нийт 420,0 мянган төгрөгний  материал 

авсан. 

 Шинжилгээнд ирүүлсэн дээж материалыг шатааж, халдварт өвчний үүсгэгч 

өсгөвөрлөсөн МПА-320, МПШ-256  ширхэг,  автоклавдаж халдваргүйжүүлэн устгасан. 

Шинжилгээнд хэрэглэсэн түрхэцийн шил 320, хавтан 60, туп 100, цусны шил 770, хошуу 839 

ширхэгийг тус тус угааж ариутгасан байна. 

 Аймаг орон нутгаас зохион байгуулсан ”Цэвэр орчин цэмцгэр Булган” цэврэлгээ,  

байгуулга орчмын тохижуулан  зүлэг тарих, хог цэвэрлэх, явган хүний зам тавих ажилд нийт 

ажилчид оролцсон. 

 

6.3.Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэр, ахуй үйлчилгээ, хоршоо 

газар тариалангийн чиглэлээр 

 Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар: 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 



22 
 

Д.Сүхээ, “Тэргүүний мэргэжилтэн”-ээр Сэлэнгэ сумын “Ингэт толгой” ХХК-ний агрономич 

О.Батсуурь нар шалгарлаа.  

Энэ оны байдлаар газар тариалангийн салбарт 85 аж ахуйн нэгж, 726 иргэд 91664 

га эргэлтийн талбайг эзэмшиж, 48433 га-д тариалалт, 43231 га-д уринш хийж, талбайн 

ашиглалт 99,8 хувьтай байна.  

2018 оны тариалалтын эцсийн мэдээгээр нийт 48447,2 га-д тариалалт хийснээс үр 

тариа 42259,1 га-д, ногоон тэжээл 910,5га-д, тосны ургамал 4801,2 га-д, төмс 324 га-д, 

хүнсний ногоо 147,5 га-д, эмийн ургамал 3,1 га-д, жимс жимсгэнэ 5,0 га-д тариалсан байна. 

Тариалалтын төлөвлөгөө үр тариа 97,2 хувиар, төмс 83 хувиар, хүнсний ногоо 100 хувиар 

биелсэн байна. Ногоон тэжээл болон төмс, хүнсний ногооны тариалалт өмнөх оныхоос 

нэмэгдсэн байна.  

Тариалалтанд аж ахуйн нэгж иргэдээс нөөцөлсөн 1927.1 тн үрэнд лабораторийн 

шинжилгээ хийхэд 635 тн буюу  32.9 хувь нь  цэвэршилтээр 271 тн буюу 14.0 хувь нь 

соёололтоор тэнцээгүй байна.  Төмсний үрийн хувьд хангалттай байсан.  

Чийг хаах, талбай тэгшлэх боловсруулалт 5.300 га-д хийгдэж, тариалах талбайгаа 

бэлдсэн.Тариалалтанд 22 гинжит трактор, 165 дугуйт трактор, 270 гаруй хөрс боловсруулах 

чиргүүл, дүүжин машин, 300 гаруй үрлэгч ажиллалаа.  

   Үр тарианаас Дашинчилэн, Могод, Сэлэнгэ, Орхон сумын тариалалтын 

төлөвлөгөө биелээгүй. Уриншийн мэдээг худал нэмж өгсөн, бэлтгэсэн уриншиндаа тосны 

ургамал тарьсан шалтгаанаар төлөвлөгөөгөө биелүүлээгүй байна.  

Энгийн усалгаагаар энэ жил 1153,5 мянга гаран га талбайд төмс, хүнсний ногоо, 

жимс жимсгэнэ тариалж байна. Дуслын усалгаа, хөрсөн доороос нэвчүүлэх усалгаа нь 

хамгаалалттай хөрсөнд хэрэглэгдэж байна. Одоогоор 99 ширхэг 8944м2 зуны хүлэмж, 

Хангал сумын “Эко хан буян” хоршоо өөрсдийн хөрөнгөөр барьсан 800м2 өвлийн 

хүлэмжинд эдгээр усалгааны аргыг хэрэглэж байна.  

Үр тарианы үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэд өөрсдийн санхүүгийн  

боломжоор техникийн шинэчлэлийг хийж байна. Газар тариалангийн эргэлтийн талбайг 

өндөр хүчин чадлын техникийн нормтой харьцуулсан судалгаагаар ашиглаж байгаа нийт 

техникийн гүйцэтгэх ажлын 70-80 хувь нь орчин үеийн шаардлага хангасан техникээр 

хийгдэж байна.  

Үр тарианы үйлдвэрлэлийн парк шинэчлэл хийгдэж байгаа, харин төмс хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлийг механикжуулах  талаар сумдын Засаг дарга нарын гэрээнд жил бүр 

тусгаж өгдөг ч ахиц  гарахгүй байна.   

  УГТХ-ээс Хутаг-Өндөр сумын “Улаан буудайн Эх газар” ХХК-тай хамтран 

нутагшсан сортын үр үржүүлэхээр тариалсан. Газар тариалангийн бренд бүтээгдэхүүн 
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арвайн үрийг шинэчлэн УГТХ-ээс “Алаг эрдэнэ” сортын элит үр авч, Хутаг-Өндөр, Хангал 

суманд тариалалт хийсэн.   

 Засгийн газрын 131-р тогтоолоор Хутаг-Өндөр сумын 1, 2, 5-р багийн тариалангийн 

талбай бүхий газар нутгийг тариалангийн бүс нутгаар тогтоож 100 км хашаа барих талбайн 

хэмжээ газрын зураглалын судалгааг хийсэн. 

 Энэ жилийн тариалалтын чанарыг соёололтоор дүгнэхэд 88.39 нь сайн, 11.61 хувь 

нь дунд үнэлэгдсэн. Үр тарианы тариалалт уриншинд 100 хувь хийгдсэн. Хаврын нөөц 

чийгийн хэмжээ газар тариалангийн бүс нутагт сайн байсан нь соёололтонд сайн нөлөө 

үзүүлсэн.   

    5-р сард халуун хуурай салхитай, хур тунадас бага орж байсан үед үүлэнд зориудаар 

нөлөөлсний улмаас 6-р сарын 2-ноос эхлэн бороо орж, таримлын ургалт хэвийн болж 

одоогоор гол хатгах шатандаа орсон байна. Бороо орж хөрсний нөөц чийг нэмэгдсэнтэй 

уялдан ногоон тэжээл тосны тариалалт нэмэгдсэн.  

“Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нийт 42 

хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ тус бүрээр гаргахад биелэлт 83,6 хувьтай буюу тодорхой үр дүнд 

хүрсэн гэсэн дүгнэлттэй байна.   

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний талаар: Хоол үйлдвэрлэлийн салбарын үйл ажиллагаанд 

төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран салбарын ажиллагсдыг мэргэшүүлэх, 

мэдлэг дадлага эзэмшүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөөндөө тусгуулан тогтмол арга хэмжээ 

зохион байгуулж ирсэн. Эдгээр ажлуудыг зохион байгуулахад Засаг даргын нөөцөөс 

санхүүжилтийг шийдвэрлэн дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. 

Аймгийн хэмжээнд нийт 338 хоол үйлдвэрлэлийн цэг үйл ажиллагаа явуулж 

байгаагаас 245 нь мэргэжлийн ажилтан, 492 туслах ажилтан ажиллаж  байна.  

Сургуулийн үдийн цай хөтөлбөр, сургуулийн дотуур байрны хүүхэд, цэцэрлэгийн 

хүүхдийн хоолыг Монгол улсын Засгийн газрын  2012 оны 106 тогтоол “Хоолны зардлын 

дундаж норматив батлах тухай” дагуу олгож, мөрдүүлж  ажиллаж байна 

Ерөнхий боловсролын  22 сургуулийн 1-5 ангийн 5304 хүүхэд үдийн цай хөтөлбөрт, 

сургуулийн өмнөх боловсролын 22 цэцэрлэгт 4273 хүүхэд хөгжиж, үүнээс 25 хүүхэд 24 

цагаар бусад нь өдрийн 8-10 цагаар  хоол хүнсний шим тэжээлээ авч байдаг. 

 “Мах,сүү” анхдугаар аяны хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

батлуулж,  сумдад аян зохион байгуулах албан тоотыг хүргүүлэв. Аяны хүрээнд Мах, 
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сүүний анхдугаар аяныг хэрэгжүүлэх 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг 

албадад хүргүүлж санал авч батлуулахаар бэлтгэж байна. 

Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Бүрэгхангай, Орхон, Могод, Хишиг-Өндөр сумдад хуурай 

сүүний үйлдвэр байгуулах төслийн явцтай танилцсан. Хутаг-Өндөр сумын  үйлдвэрийн 

тоног төхөөрөмж суурилагдаж,  3 иргэний ажлын байр бий болж, дотоод засварын ажил 

хийгдэхээр хөрөнгийн асуудал хүлээгдэж байна. Бүрэгхангай сум Уул уурхайн 

компаниудаар үйлдвэрийн барилгыг нь бариулахаар газрын асуудалаа шийдвэрлэхээр 

ажиллаж байна.   

 “Бүрэн луу” ХХК нь ЖДҮДС-аас 674,0 сая төгрөгийн зээл авч Булган суманд “Сүү 

боловсруулах үйлдвэр” байгуулахаар байраа бэлтгэх  ажлаа эхлүүлсэн.  

20.... онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулсан хөргүүртэй 

зоорийн байр, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтыг сумдад үзэж шалгахад Могод 

сум хөргүүртэй зоорио зоирулалтын дагуу ашиглаж байгаа бөгөөд  Дашинчилэн, 

Гурванбулаг, Тэшиг, Сэлэнгэ, Хишиг-Өндөр, Бүрэгхангай сумдад зоорины байр байдаг ч 

хөргөлтийн тоног төхөөрөмж эвдэрсэн ашиглагдахгүй байна.  Сайхан сумын хөргүүртэй 

зоорь нүхэн хэлбэрээр баригдсан ч нурж унасан байна. Суманд хөргүүртэй зоорийг 

хүлээлцсэн баримт бичиг байхгүй зөрчилтэй байсан. 

Аймгийн хэмжээнд  малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан  сум 

тус бүрээр хүнс, өргөн хэрэглээний барааны үнэ, нөөцийн судалгааг авч нэгтгэн ХОХБХ-т 

хүргүүлсэн. Мөн Булган, Рашаант, Гурванбулаг сумдын гамшгийн үеийн хүн амын хүнсний 

хэрэгцээ, хангамж, нөөцийг тооцож Төрийн сангийн хэлтэс, ХОХБХ-т тус тус хүргүүлсэн.  

Мөн 2-р улиралд багтаан бүх сумдад орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүний нөөцийн 

судалгааг авч, сумын нөөц, хэрэгцээ, хангамжыг тодорхойлж ирүүлэх албан тоотыг 

хүргүүлсэн боловч эхний хагас жилийн байдлаар тайлан ирүүлсэн сум байхгүй байна.  

Монголын Мастер Тогоочдын Холбооны 20 жилийн ойн арга хэмжээнд 04 сарын 07-

09 -ны аймгаас 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ТНХ-ны салбар зөвлөлийн тэргүүн зохион 

байгуулан авч оролцсон. 

Эрүүл мэндийн газраас “Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоног”-ийн 

төлөвлөгөө “Нялх балчир хүүхдийн хүнсний тухай хууль”-ийг эмч,  эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

иргэдэд сурталчлах, “Бага насны хүүхдийн хоол тэжээл”, “Хөхөөр хооллолт”, “Нярайн 

асаргаа сувилгаа”, “Хүүхдийг хөхөөр хооллохын ач холбогдол” зэрэг сэдвээр танхимын 

болон ганцаарчилсан сургалтыг жирэмсэн, нярай хүүхэдтэй эхчүүдийн дунд зохион 
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байгуулж 1272 төрөх насны эмэгтэйчүүд иргэд, 429 хөхүүл ээж, 306 жирэмсэн ээжүүдийг 

хамруулсан байна. .  

Аймгийн тогооч нарыг холбоотой хамтран “Зөв зохистой хооллолт”, “Хүнсний 

аюулгүй байдлыг сайжруулах нь” сэдэвт  сургалтыг Эрүүл мэндийн төв, ЕБС, СӨБ, тогооч 

нарт зохион байгуулж нийт 87 тогоочийг хамруулсан.  

ЕБС-ийн сурагчдад “Эрүүл зөв зохистой хооллолт”-ын кино шторкийг нийт 45 

сурагчдад үзүүлж хүүхдүүддийн дунд тухайн сэдвийн талаар хэлэлцүүлэг явуулсан.  

Төв хангайн бүсийн аврга тогооч шалгаруулах ур чадварын уралдааныг Булган 

аймагт 2018 оны 08 сарын 20-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байгаатай 

холбогдуулан албан тоот удирдамжийн хамт ирсэнтэй танилцаж, сумдад хүргүүлэхээр 

албан тоотыг хүргүүлээд байна. 

Жижиг дунд үйлдвэр, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр:Aймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны 

“Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд тусгагдсан Жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэлтийг хөрөнгө санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжих ажлыг нэгдсэн удирлагаар хангаж, 

удирдлага зохион байгуулалтын шуурхай арга хэмжээг авч ажиллалаа.  

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 10 сарын 18-ны өдрийн А/454 тоот захирамжаар 

Булган аймгийн нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хөрөнгө оруулагчдад Булган 

аймагт үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авч, дотоодын үйлдвэрлэл, 

худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих, орон нутгийн иргэдийг ажиллах хүчээр авч, 

ажлын байрыг нэмэгдүүлж ажиллах Уриалга гарган ажиллаж байна. 

 “ЦАГААН САР БУЛГАН ТҮНШЛЭЛ-80” үзэсгэлэн худалдааг 2018 оны 02 дугаар 

сарын 7,8,9-ны өдрүүдэд Булган сумын Спортын ордонд амжилттай зохион байгууллаа. 

Үзэсгэлэн худалдаанд 16 сум, 1 тосгоны 85 аж ахуй нэгж, бүлэг, хоршоо, иргэдийн 

төлөөлөл, 515 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй оролцож, 85,0 сая төгрөгийн борлуулалт 

хийгдсэн байна.   Мөн Ажил олгогч эздийн холбооноос 11 иргэнд гарын бэлэг гардуулж, 5 

шилдэг номинаци шалгаруулан өргөмжлөл олголоо. 

1."Стандартын шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн"-ээр "Булган-Анар" ХХК-ний 

"Булганы айраг" 

2.“Шилдэг мах, махан бүтээгдэхүүн"-ээр "Буман сүхэс" ХХК-ний "Царцаамаг 

3."Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн"-ээр "Арвайн-Эхлэл" 

ХХК-ний гурилан бүтээгдэхүүн 

4."Шилдэг модон эдлэл"-ээр Ц.Алтангэрэлийн модон тавилга 

5."Шилдэг гар урлалын бүтээгдэхүүн"-ээр "Их уялга" ХХК-ний савхин бээлий зэрэг 

бүтээгдэхүүнүүд тус тус шалгарлаа.  
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Үзэсгэлэн худалдаа арга хэмжээний тухай иргэдэд сурталчилгаа сайн хийгдэж, 

сумдууд зохион байгуулалт сайтай оролцож бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт өндөр 

байсан нь баялаг бүтээгч, үйлдвэрлэгч нарын сэтгэлд хүрсэн сайхан арга хэмжээ болж 

өндөрлөлөө.   

Уриалга гарган хэрэгжүүлж ажилласнаас хойш 2017 онд дотоодын үйлдвэрээс төр, 

төсвийн байгууллагууд 2.4 тэрбум төгрөгийн худалдан авалтыг хийж, хэрэгцээт бараа, 

ажил, үйлчилгээгээр хангагдлаа. Цаашид дотоодын худалдан авалтыг өргөжүүлэн, 

аймгийн төвөөс гадна сум, багийн түвшинд эрчимжүүлж, бизнес эрхлэгчдийг 

борлуулалтаар дэмжиж ажиллахаар төлөвлөж байна.  

Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөрийн хүрээнд  “Аж үйлдвэржилтийн зураглал”-д манай аймагт 

мах, сүүний боловсруулах үйлдвэр, цэвэр модон хавтангийн болон барилгын бетон 

эдлэлийн үйлдвэрүүд байгуулахаар тусгагдсаны дагуу дараах ажлууд хийгдэж байна.         

“Агар фүүдс” ХХК-ийн улсын төсвийн хөрөнгөөр дутуу барьсан "Мах бэлтгэх, 

хөргүүртэй зоорь"-ийн барилга болон тоног төхөөрөмж угсралтын ажлыг “Бүрэн луу” ХХК-д 

актаар гүйцэтгүүлж, ашиглалтад оруулахаар зохицуулалт хийлээ. Мөн “Бүрэн луу” ХХК нь 

сүү боловсруулах үйлдвэр барихаар төлөвлөж, үйлдвэрийн байранд засвар хийж, 

хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг судалж байна.  

"Буман сүхэс" ХХК-ийн хиамны цехийн үйл ажиллагааг дэмжиж, АЗДТГ-ын өмчид 

байсан хуучин сүүний үйлдвэрийн ашиглалтгүй барилга объёоктийг хүнсний үйлдвэрийн 

стандартын  дагуу тохижуулж, хиамны цехийн үйлдвэрлэл явуулах гэрээг тус компанитай  

байгуулж, засварын ажил эхэлсэн.   

 “Мах сүүний анхдугаар аян”-ны хүрээнд Хутаг-Өндөр сум “Монголын хуурай сүү“ 

төсөлтэй хамтарч хуурай сүүний үйлдвэр байгуулах байрыг шийдвэрлэж, тоног 

төхөөрөмжийг суурилуулсан боловч, үйлдвэрийн байранд стандартын дагуу засвар 

тохижилт хийхэд хөрөнгө санхүү дутагдалтай байна. Тус үйлдвэр нь орон нутгийн нөөцийг 

ашиглах, алслагдсан малчдын сүүг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх зорилготой тул аймгийн хойд бүсийн малчдын дунд малаа саалинд хамруулах 

хөдөлгөөн өрнүүлж, үйлдвэрийг түүхий эдээр хангахад анхаарч байна.     

Тус сумын “Булган мах маркет” ХХК нь мах боловсруулах үйлдвэртээ капитал 

засвар хийж эхэлсэн бөгөөд 07 сарын 01-ээс өмнө ашиглатад оруулах, мөн энэ онд багтаан 

шинээр дулаан боловсруулалтын цех барих төлөвлөгөөтэй байна. 

МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Дашинчилэн суманд мах 

боловсруулах үйлдвэр барихаар тусгагдсаны дагуу  "Сайн сайхан агро" ХХК Мах 

боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулан Хятад Монголын хамтарсан хөрөнгө 

оруулалт босгохоор ажиллаж байна. 
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Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж НҮБ-ын “Биологийн олон янз байдлыг 

хамгаалах, нүүрс хүчлийн хийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төслөөс Булган аймгийн ойн 

нөхөрлөлүүдийн холбоонд ойн арчилгаанаас гарсан модыг /унанги/ ашиглан хорголжин 

түлш бэлтгэх болон хусны нүүрс үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжүүдийг олгосноор туршилтын 

түвшинд үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ.   

Сэлэнгэ сумын “Ингэт дөл” ОНӨААТҮГ-ын шахмал түлшний үйлдвэр нь тоног 

төхөөрөмж,  технологийг жигдрүүлэх туршилтын хугацаанд 5 тн шахмал түлш үйлдвэрлэж, 

4 ажлын байр бий болгосон.  

Сэлэнгэ сум ХАА-н “Ингэт толгой  Үйлдвэр технологийн парк”-ийн ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж ХАА-н гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүдийг кластераар 

хөгжүүлэхээр хамтран ажиллах түнш, хөрөнгө оруулалт хайж байна.  

“Мерсикор” ОУБ-н манай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж мал, махыг эрүүлжүүлэх 

чиглэлээр сургалт, мэдээлэл, судалгааны ажлууд хийгдэж байна.  

 Булган сумын иргэн Д.Батцэцэг нь өөрийн санаачилгаараа Булганд үйлдвэрлэсэн 

бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах дэлгүүр нээн ажиллуулж байна. 

Малын гаралтай түүхий эдийн үнийн мэдээг сар бүр батлагдсан маягтын дагуу 

гарган Хөнгөн үйлдвэрийн газрын мэргэжилтэн Д.Амаржаргалын amarjargald@mofa.gov.mn 

хаягаар хүргүүлж ажиллаа. 

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан:2016, 2017, онуудад  Жижиг, дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг аймгуудад хувиарлаагүй. ХААН, ХАС, Төрийн 

банкуудаар дамжуулан 2011-2015 онуудад  Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 74 

зээлдэгчид 3.1 тэр бум төгрөг олгосноос  өнөөдрийн байдлаар 37 зээлдэгчийн 2,6 сая 

төгрөг бүрэн төлөгдөж дууссан ба 37 зээлдэгчийн 508,0 сая төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй 

ба эргэн төлөлт 80.6 хувьтай байна. 

Энэ онд “Меrcy corps” ОУБ-аас Хангал сумын “Амуу далай” ХХК тэжээлийн 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж авахад нь 20,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй эх үүсвэртэй батлан даалтын төсөл нь 

аймгийн ХААН, Төрийн, ХАС банкаар дамжуулан олгохоор шийдвэрлэсэн. Хагас жилийн 

байдлаар Төрийн банкаар дамжуулан  “Уран онигуд” ХХК газар тариалангийн чиглэлээр 

150,0 сая, “Буман сүхэс” ХХК хиамны цех ажлын байр барихаар 31,0 сая  төгрөг, “Их ураг” 

ХХК  механикжсан зоорь барихаар 250,0 сая төгрөг, “Ашит мөрөн” ХХК 80,0 сая төгрөг 

үхэрийн фермер, “Тунамал өгөөж” ХХК 100,0 сая төгрөг цайны үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 

төсллүүдийг Батлан даалтын сан дээр судлуулж шийдвэрлэх шатандаа явж байна.  
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Сум хөгжүүлэх  сан: Сумын хүн амын тоо, эдийн засгийн багтаамж, зах зээлийн хэрэгцээ, 

шаардлага зэргээс шалтгаалан нэг суманд 50,0-265,0 сая төгрөгийн  санхүүжүүлт хийгдсэн. 

2014 оны санхүүжилтээс Ахуйн үйлчилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 7 суманд 

135,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдийг олгосон байдаг.  

2018 оны хагас жилийн байдлаар “Сум хөгжүүлэх сан”-д 891,8 сая төгрөг эргэн төвлөрч, 

Булган, Баян-Агт, Бүрэгхангай, Дашинчилэн сумд 34 төсөлд 285,0 сая төгрөгийн зээл 

олгосоноор 35 ажлын байр хадгалагдаж, 61 шинэ ажлын байр бий боллоо. Бусад сумд эх 

үүсвэрээ төвлөрүүлж, зээл олгох арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  Салбараар нь 

ангилбал махны үйлдвэрлэл хангамжийг нэмэгдүүлэх 2, хүнсний ногоо тариалах 8, хүнсний 

үйлдвэрлэл 2, хөнгөн үйлдвэр 7, барилгын материал 2, худалдаа үйлчилгээний 1 бусад 

чиглэлийн 7 төсөлд олгогджээ.  

 Батлан даалтын сан: Азийн хөгжлийн банк, Батлан даалтын сан хамтран хэрэгжүүлж буй 

“Эх үүсвэртэй батлан даалтын зээл”-ийн талаар сургалт мэдээллий  16 сум 1 тосгоны 

Төрийн болон Хаан банкны эдийн засагч, эрхлэгч  ААН-ийн захирал, жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгч болон иргэдэд өгч, гарын авлага танилцуулга тараасан.  

Зээлийн батлан даалтын санд улирал бүр хугацаандаа тайлан мэдээллийн хүргүүлэн 

ажиллаж байна. 

Ахуй үйлчилгээ: “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”- ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

Баян-Агт, Баяннуур, Бугат, Орхон, Сайхан, Тэшиг, Хангал сумдад 2015 оны 06 сарын 12-

19-ны өдрүүдэд 135,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн байна.  

Ахуй үйлчилгээний байртай 3000-5000 хүртэл хүн амтай сумын төвийн ахуйн 

үйлчилгээний төвд Гэрэл зураг, компьютер үйлчилгээ 3,4 сая, Хувцас захиалга засвар 7,5 

сая, Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, гар утас засвар, 1,6 сая, Гутал захиалга засвар 2,4 сая, 

үсчин гоо сайхан 4,3 сая, бусад үйлчилгээний 840.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүд 

нийт 19,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг хийж, нэг суманд 6-10 ажлын 

байрыг шинээр бий болгоод байна.  Баян-агт, Сайхан, Тэшиг, Орхон, Хангал сумд энэхүү 

төсөлд хамрагдсан.  

3000 хүртэл хүн амтай Бугат, Баяннуур сумын төвүүдийн ахуйн үйлчилгээний төвд 

Гэрэл зураг, компьютер үйлчилгээ 3,4 сая, Хувцас захиалга засвар 5 сая, Гэр ахуйн 

цахилгаан хэрэгсэл, гар утас засвар, 1,6 сая, Гутал захиалга засвар 1,1 сая, үсчин гоо 

сайхан 2,6 сая, бусад үйлчилгээний 840 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүд нийт 14,6 

сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангасан 

Дээрхи Ахуйн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 

ХХААХҮЯ-нд 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны 1/29 тоот албан бичиг хүргүүлсэны дагуу 
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яамнаас тоног төхөөрөмжийн нөхцөл байдлын судалгааг авч шийдвэрлэхээр ажиллаж 

байна. Хагас жилийн байдлаар Баян-Агт сум 26 ширхэг 14,5 сая төгрөг, Баяннуур сум 14 

ширхэг 7,0 сая төгрөг, Хангал сум 23 ширхэг 9,7 сая төгрөг, Тэшиг сум 4 ширхэг 1,0 сая 

төгрөг нийтдээ 67 ширхэг 32,3 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн үлдэгдэл сумын ЗДТГ-н 

агуулахад 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. 

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.  

Цаашид анхаарч ажиллах  асуудал болон саналууд 

1.Тариалангийн талбайг хашаажуулахаар зуншлагын талбай байхгүй шалтгаанаар  малчид 

нүүхгүй байна. 

2.Тариалангийн талбай дахь царцааны тархалт, хор хөнөөлийг УХХ-тэй хамтран   судлах, 

хохирлыг тооцох, тэмцэх арга хэмжээнд зориулсан ургамал хамгааллын бодисыг 

хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох саналыг  яаманд уламжлах 

3.Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг механикжуулахад сум хөгжүүлэх сан, жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас  сум бүр тодорхой хувийг зарцуулах  

4.Цаг  агаарт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээг зохион байгуулахад малчид тариаланчдын 

оролцоог нэмэгдүүлэх журам мөрдөх /үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх гэх мэт/ 

5.Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэнг шат дараатай сургалтанд 

тогтмол хамруулах 
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6.Сумдын хоолны газруудын ажиллагсдыг чадавхижуулах сургалтуудыг зохион байгуулах, 

шаардлагатай хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

7.Технологийн сургалтуудыг зохион байгуулах. Тогооч нарын сургалтын зардал өндөр 

байдгаас орон нутагт хамрагдах хүн ховор байдаг.  

8.Сумдад хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, нийтийн хоолны салбарт аюулгүй байдлыг 

хангах ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл, хөдөө аж ахуйн, эрүүл ахуйн, үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлуудыг хэвшүүлэх, мөрдүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, мэргэжилтэнгүүдийг 

болон ажиллагсдыг сургалтанд хамруулах, бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн хугацааг 

харах, бүртгэх, хугацаа дууссан барааг устгадаг, бүртгэдэг, бараа бүтээгдэхүүнийг 

дамжуулах шатны бүртгэлүүд байхгүй байгаа талаар анхаарч ажиллах. 

9.Сумын 3-дагч буюу хөгжлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнийг сайн чадавхижуулах 

10.Ахуйн үйлчилгээний төвгүй сумдыг ахуйн үйлчилгээний төвтэй болгох. Мэргэшүүлэх, 

давтан сургалтанд ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийг өргөн хамруулах, тэднийг чадавхижуулах, 

ижил төрлийн үйл ажиллагааг нэгдсэн  зохион байгуулалтанд оруулах 

11.Аймаг, орон нутагтаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 

борлуулах цэг бий болгох 

12.Аймгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн каталоги гаргах 

 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР. 
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