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БУЛГАН АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН  ГАЗРЫН 

 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ   ТАЙЛАН 

2021.12.20 

НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 

Аймгийн Засаг даргын  2021-2024 оны үйл ажиллагааны “Шинэ хөгжлийн 

зам”хөтөлбөр, аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан салбарын зорилтуудыг орон нутагтаа хангуулах, ХХАА-н төсвийн Ерөнхийлөн 

захирагч болон аймгийн Засаг дарга, газрын дарга нарын  хамтран ажиллах 2021 оны гэрээ, 

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.  

2021 онд Газрын дарга Засаг даргатай  хамтран ажиллах  гэрээнд нийт бүтээгдэхүүн  

68 арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг 91.5  хувь буюу “Маш сайн” гэж үнэлэв. 

ХХААХҮ-ийн сайд, ХХААГ-ын  даргатай хамтран ажиллах гэрээнд нийт 69 арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж, хэрэгжилтийг 94.4 хувь буюу “Хангалттай” гэж үнэлэв.  

2021 онд Аймгийн ИТХ-ийн хурлаар, ИТХТ-ийн хуралдаанаар, Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар, газрын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар бодлогын баримт бичгийн 

төслийг хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн.  Үүнд: Чинэээлэг малчин”, “Бэлчээрийн менежмент”, 

“Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” дэд хөтөлбөр, “Жижиг дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх” төлөвлөгөөг батлууллаа.  

Хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэн, малчдыг давтан сургах, чадавхжуулах 

чиглэлээр цахим болон танхимын сургалтыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, 

төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, давхардсан тоогоор салбарын 

мэргэжилтэн 98, малчин, тариаланч, бизнес эрхлэгч 260, нийт 358 хүнийг хамруулж, зарим 

сургалтаас сертификат, гэрчилгээ олгосон. 

ХОЁР.  ЗӨВЛӨГӨӨН,  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  

АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

1. Аймгийн Тариаланчдын зөвлөгөөнийг цахимаар, мөн ХХААХҮЯ, ХААИС-ын 

Инноваци хөгжлийн төв, УХХ-тэй хамтран  Ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг 

нэвтрүүлэх, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээний чиглэлээр 

сургалт, семинар зохион байгуулж, 140-ээд тариаланч, мэргэжилтнүүд, “Дижитал 

меда” ХХК-тай хамтран гарал үүсэл, бүртэглжүүлэлт, ургамал хамгааллын бодисын 

зохистой хэрэглээний чиглэлээр сургалт 10 удаагийн сургалтыг цахим болон 

танхимаар авч, сумдын ХАА-г тасгийн мэргэжилтнүүд, тариаланчид давхардсан 

тоогоор 100 гаруй хүн хамруулсан. 

2. Сумын мэргэжилтнүүдэд хуулийн танилцуулгыг цахимаар хүргүүлж, танилцах 

чиглэл өглөө. Баян-Агт, Дашинчилэн сумын ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэлд зохистой 

дадал нэвтрүүлэх, бүртгэл хөтлөлтийн зааварчилгааг өгсөн. Баяннуур, Дашинчилэн 

сумын ЕБС-ийн захирал, менежер, баг ангийн багш нарт болон бүх ЕБС-ийн тогооч, 

няравуудад 3 удаагийн сургалтыг хийж, 100 гаруй хүнд сурталчилж ажилласан. 
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3. Сумдад ой угтан бүтээлч ажил зохион байгуулах чиглэлийг  зөвлөмжийг албан 

тоотоор хүргүүлж ажиллаа.  “Төрийн байгууллагын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

салбарын ажиллагсдыг чадавхижуулах 2 өдрийн сургалт, “Оны шилдэг 

бүтээгдэхүүн” шалгаруулах ур чадварын уралдаан зохион байгууллаа. 15 сум, 1 

тосгоны худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 200-аад ажиллагсдад ажлын 

байран дахь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, сургалтуудыг зохион байгуулсан. 

4. Сумдын ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд “Органик хүнсийг бүртгэх, баталгаажуулах” 

мэдээллийг сургалтаар өгч, Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Сайхан, Баяннуур, Дашинчилэн 

сумдын удирдлага,  аж ахуйн нэгжүүдэд 2 төрлийн материал хүргүүлж, хуулийг 

сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгууллаа. 

5. “Хөгжлийн Шийдэл“ ТББ-н хамтран цахимаар "Хоршооны сайн засаглал ба 

анхаарах асуудал" сэдвээр 25 хоршооны гишүүдийг цахим сургалтанд хамрууллаа. 

6. Улаанбаатар хотын “Өнгө нэм” ТББ-тай хамтран “Дахин боловсруулах хог хаягдлыг 

ангилан ялгах чиглэл”-ийн сургалтыг цахимаар зохион байгуулж, сумдын  аж ахуйн 

нэгж, иргэн 32 хүн хамрагдлаа. 

7. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн дэмжих 

үүднээс орон нутагт 1 удаа, Улаанбаатар хотод 1 удаа удаагийн үзэсгэлэн 

худалдааг зохион байгуулж, 22 аж ахуйн нэгж, 92 иргэн нийт 291.2 сая төгрөг, 

Улаанбаатар хот, Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан арга хэмжээд нийт 3 аж 

ахуйн нэгж, 14 иргэн борлуулалт хийж, 159.9 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн 

байна. 

 

ГУРАВ. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД ШАЛГАЛТЫН 

ТАЛААР: 

 

Засгийн газрын 2020 оны 100 дугаар  тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны ..... 

дугаар захирамжаар баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам-ын дагуу 2021 оны 

үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, тайланг ХХААХҮЯ-ны ХШҮДАГ-

т,  Аймгийн ЗДТГ, ХШҮДАХэлтэст-үүдэд  хугацаанд нь цахимаар болон цаасаар хүргүүллээ. 

Аймгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын 

2021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээгээр 95.9 хувь 4.6 оноогоор 

үнэлэгдэж байна.  Тайлангийн дүгнэлтээр гарсан 6 арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллах 

чиглэлээр зөвлөмж өглөө.  

Үзүүлэлт Хувь Жин Оноо 

1 2 3 4 5 

Бодлогын 

баримт 

бичгийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилт 
96.0 

0.6 4.6 

2.Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
92.3 

3.МУ-ын жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

/батлагдаагүй/ 
- 

4. Аймгийн хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө 94.0 

5. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
85.8 
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Байгууллагын 

чиг үүргийн 

үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлт 
92.1 

0.2 2.Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах 

нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийн биелэлт 

100 

Байгууллагын 

нээлттэй 

байдлын 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 100 

0.2 
2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 100 

3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 100 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 95.2 

Ерөнхий үнэлгээ: 95.9 0.1  

2. ХХААГ-ын үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнг нэгтгэн 

 авч үвэл: ХХААХҮЯ-ны  хүргүүлсэн ХШҮ-ний тайлангийн дүн харуулав. 

Үнэлгээний үзүүлэлтүүд Хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээ 

 хувь 

Бодлогын 

зорилтын 

хэрэгжилтийн үр 

дүнгийн үнэлгээ 

 

Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
 

85.8 

Үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

аймгийн ЗД, ИТХ-аас баталсан Дэд 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 

 

91.5 

Аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 94.0 

Байгууллагын чиг 

үүргийн 

үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 
96.1 

Сайд, ХХААГ-ын даргатай байгуулсан гэрээний 

биелэлт 
91.5 

ХХААГ, сумдын Хөдөө аж ахуйн тасагтай  

байгуулсан гэрээний биелэлт 
96.8 

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 100 

Байгууллагын 

нээлттэй 

байдлын үнэлгээ 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын 

тайлан 
100 

Хэрэглэгчийн үнэлгээ 95.6 

Үйл ажиллагааны 

үр дагварын 

үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийн биелэлт 91.3 

ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 94.2 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тогтмол болон тухай бүр мэдээлэх нийт 56 

мэдээллээс хугацаа хоцроосон 2 мэдээлэл байна. Шилэн дансны хэрэгжүүлэлт 96.5 

хувьтай хэрэгжсэн байна. 

 

ДӨРӨВ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЖЛЫН ҮР ДҮН 

4.1. Мал аж ахуйн чиглэлээр: 

           2021-2022 онд 16 сум 1 тосгон, 75 багийн 9.6 мянган малчин, мал бүхий өрхөд 3.6 

сая толгой мал өвөлжиж байна.  
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Төллөвөл зохих хээлтэгчийн 89.0 хувь буюу 1306.5 мянган толгой эх мал төллөж, 

гарсан төлийн 99.5 хувь буюу 1296.5 мянган төл бойжсон. 

Том малын зүй бус хорогдол адуу 713, үхэр 887, хонь 6249, ямаа 3934, нийт 11783 

толгой мал хорогдсон байна.  

Малын чанар, үүлдэр угсаа, ашиг шимийг сайжруулах зорилгоор хойд бүсэд хонин 

сүрэгт “Дархад” үүлдрийн хуц, ямаан сүрэгт “Эрчим хар” үүлдрийн ухна, урд бүсэд хонин 

сүрэгт “Баяд” үүлдрийн хуц, ямаан сүрэгт “Баяндэлгэрийн улаан” үүлдрийн ухна, үхэр 

сүрэгт “Герефорд”, “Сэлэнгэ” үүлдрийн бухыг сайжруулагчаар хээлтүүлэгт ашиглаж байна.   

“Шинэ хөдөө-Булган” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд малын үүлдэр, угсааг 

сайжруулахаар Герефорд үүлдрийн 40 бух, Герефорд - Сэлэнгэ үүлдрийн 1-р үеийн эрлийз 

50, Сэлэнгэ үүлдрийн  бух 211, Баяд үүлдрийн 300 хуц, Дархад үүлдрийн 200 хуц, Цагаан-

Уул үүлдрийн 120 хуц, Эрчим хар үүлдрийн 235 ухныг худалдан авч мал үржүүлэг 

технологийн 3 нэгжид төвлөрүүлэн түрээсээр үржилд ашиглаж байна.  

  
Энэ онд “Шинэ хөдөө-Булган” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар Герефорд үүлдрийн 40, Герефорд, Сэлэнгэ үүлдрийн 1-р үеийн эрлийз 100 

бухыг “Газар агро” ХХК-аас, Сэлэнгэ үүлдрийн 67 бух, 83 гунжийг Сэлэнгэ сумын малчдаас 

шилэн сонголт хийж, худалдан авч, хуваарьт сумдад хүлээлгэн өгсөн. 

  
Тухайлбал: “Хужирын адаг” ХХК мал үржүүлэг технологийн нэгж Рашаант, 

Дашинчилэн, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр, Баяннуур сумдад 475 толгой хуц, 73 ухныг 

түрээсээр үржилд ашиглуулж байна.  

Үзлэг, ангилалт хийх зааврын дагуу анги, чанарын үнэлгээ өгч, цөм сүргийн үхэр 

үржүүлдэг малчин өрхүүдийг сонгон авч, үржлийн хээлтүүлэгч өсгөн бойжуулж, Сэлэнгэ 
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үүлдрийн үхэр үржүүлэх бүс нутагт болон бусад аймаг сумдад худалдан борлуулах 

нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

Аймгийн хэмжээнд махны үхрийн 1 аж ахуй нэгж, 5 иргэний 515 толгой үхэр, сүү-

махны үхрийн 1 аж ахуй нэгж, 12 иргэний 455 толгой үхэр, сүүний үхрийн 1 аж ахуй нэгжийн 

57 толгой үхэр, нарийн нарийвтар ноост хонины 1 аж ахуйн 200 толгой хонь, тахианы 1 аж 

ахуй нэгж, 1 иргэний 7100 тахиа, зөгийн 1 аж ахуй, 66 иргэний 812 бүл зөгий буюу 6 аж 

ахуйн нэгж, 85 иргэн, нийт 91 аж ахуй нэгж, иргэн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Аймгийн нөөцийн газрын малын ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулахаар аймгийн 

Дотоод аудитын газартай хамтран шалгалт хийж, зөвлөмж чиглэл өгсөн. 

Энэ онд Дашинчилэн, Бүрэгхангай, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ сумдад 4 мал үржүүлэг 

технологийн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажилласан.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны “Үржлийн малд үзлэг 

ангилалт хийх, баталгаажуулах ажлын төсвийн хуваарь батлах тухай” А/45 дугаар 

тушаалын дагуу аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Ажил зохион байгуулах тухай” А/209 

дугаар захирамжийн хүрээнд Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумдад 2.8 мянган үхэр, Бүрэгхангай, 

Дашинчилэн сумдад 5.0 хонь нийт 7.8 мянган малыг ангилалтанд хамруулсан.  

Ангилалтийн дүнгээс Сэлэнгэ сумын Сэлэнгэ үхрийн 1500 үхрийн 599 толгой цөм 

сүрэгт буюу 39.9%,  үржилд 741 буюу 49.4%, хэрэгцээнд 160 буюу 10.7%, Хутаг-Өндөр 

суманд 1300 үхрийн 475 толгой цөм сүрэгт буюу 36.5%,  үржилд 651 буюу 50.1%, 

хэрэгцээнд 174 буюу 13.4% хамрагдсан байна.  

Бүрэгхангай суманд ангилалтанд хамрагдсан 2000 толгой хонин сүргийн 715 толгой 

буюу 35.8%  нь цөм сүрэгт, 1059 толгой буюу 53.0% үржилд, 226 толгой буюу 11.3%, 

Дашинчилэн сумын ангилалтанд хамрагдсан 3000 толгой хонин сүргийн 1028 толгой буюу 

34.3% нь цөм сүрэгт 1738 толгой буюу 57.9% нь үржилд, 234 толгой буюу 7.8% хувь нь 

хэрэгцээнд тус тус хамрагдсан байна. Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийн амьдын жингийн 

үзүүлэлтүүд 2021 оны ангилалтын байдлаар 1990-ээд оны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад 

нас бүртээ 13-18 %-иар буурсан байна. Тухайлбал 1989 оны ангилалтаар нийт үнээний 33 

% нь 500 кг-аас дээш амьдын жинтэй, сүргийн дундаж 471 кг байсан бол энэ жилийн 

ангилалтаар үнээний амьдын жин 410 кг болж 61 кг-аар буюу 12,1%-иар буурсны дээр 500 

кг-аас дээш амьдын жинтэй үнээний эзлэх хувь 7,3% болж буурсан байна. Үржилд 

ашиглагдаж байгаа нийт бухны 43 нь буюу 23.5% нь II ангийн буюу ангийн шаардлага 

хангаагүй бух байна.  

Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийн гененфондыг бататган сайжруулах, селекцийн ажлын үр 

дүнг дээшлүүлэхийн тулд “Шинэ хөдөө-Булган” хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар “Сэлэнгэ” үүлдрийн үхрийг Герефордоор цус сэлбэн сайжруулах 

үйлдвэрлэл-селекцийн ажлыг гүйцэтгэхээр Сэлэнгэ суманд Герефорд үүлдрийн 40 бух, 

Хутаг-Өндөр суманд Сэлэнгэ үүлдрийн 24 бух, Герефорд -Сэлэнгэ үүлдрийн 1-р үеийн 

эрлийз бух 9, нийт 73 стандартын шаардлага хангасан хээлтүүлэгчээр хангасан. 
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 Мөн хээлтүүлэгчийг ашиглах малчин өрхийг сонгох, цаашид селекцийн ажлыг 

явуулахад малчдын оролцоог идэвхижүүлэх, үржлийн бүртгэл хөтлөх, махны үхрийн 

технологийн талаар зөвлөмж өгөх, дадлагажуулах зэрэг ажлыг ангилалтын явцад хийсэн. 

  
Улсын хэмжээнд "Мал бүртгэлжүүлэлтийн аян" зарласантай холбогдуулан Аймгийн 

Засаг даргын 2021 оны “Мал бүртгэлжүүлэлтийн аян зохион байгуулах тухай" А/188 дугаар 

захирамжийн 1 дүгээр хавсралтаар аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийг, 2 дугаар 

хавсралтаар ялган тэмдэглэгээ, бүртгэлжүүлэлтэнд хамрагдах малын төрөл, тоо толгойг 

батлуулсан. 

 Аяныг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд сумдын Засаг дарга нар, Мал эмнэлгийн 

газар, мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажилллахаар тусгаж, захирамжийг 

холбогдох газруудад хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Аяны хүрээнд бух 634, хуц 

6590, эм хонь 570, ухна 2707, нийт 10501 толгой малыг ялган тэмдэглэж, бүртгэсэн. 

 
Засгийн газрын “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтийн 

бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай” 221 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын шадар 

сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан 01 тоот албан даалгавар, 

Аймгийн Засаг даргын “Мал аж ахуйн 2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг 

хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай” 2021 оны А/215 дугаар захирамж 

зэрэг тогтоол, шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, зохион байгуулалтын арга 

хэмжээ авч ажилласан.  

Хадлан, тэжээл бэлтгэлийн ажлыг чанартай, шуурхай зохион байгуулах, малдаа 

хүрэлцэхүйц хэмжээний өвс, тэжээлийг бэлтгэсэн эсэх, хэрхэн нөөцөлсөн талаар худаг уст 

цэгийн эзэмшилт, ашиглалт, дулаалга, хашаа хорооны хангамж, малыг зах зээлд 

борлуулах, зам даваа хаагдаж болзошгүй газарт өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, малчдын 

хувийн бэлтгэлийг сайтар хангуулах чиглэлээр бэлтгэл ажлыг газар дээр нь үзэж танилцаж, 

зөвлөмж чиглэл өгөх, ажлыг эрчимжүүлэх, холбогдох арга хэмжээг шуурхай шийдвэрлэх 

зорилгоор 2 удаа 4 ажлын хэсгийг сумдад ажиллуулсан.  

Аймгийн дүнгээр мал аж ахуйн өвөлжилтын бэлтгэл ажлыг 89.3%-иар, малчдын өвс, 

тэжээл бэлтгэл 83,8%, аймгийн аюулгүйн нөөцийн бэлтгэл 87,7%, сумын аюулгүйн нөөцийн 
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бэлтгэл 75,2%, худгийн бэлэн байдал 91.5%, малын усан хангамж 97,2%, малчин өрхийн 

хашаа, бууцны хангамж 96,0%, малчин өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэл 93.5% -иар тус тус 

хангалаа. 

Тэшиг, Хангал, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр, Бугат, Дашинчилэн, Рашаант сумд 

өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг 90.6-98.8-иар хангаж, сайн зохион байгуулсан. 

  
Аймгийн хэмжээнд 111.2 мянган тн байгалийн хадлан, 1.6 мянган тн ногоон тэжээл, 

4.3 мянган тн үйлдвэрийн тэжээл, 1.6 мянган тн гар тэжээл, 1266 мянган тн давс хужир, шүү 

бэлтгэх төлөвлөгөөг гаргаж, сумдад хүргүүлсэн. 

Хадлан, тэжээл бэлтгэлийн ажилд  дугуйт трактор 146, трактор хадуур 62, трактор 

тармуур 60, хаман боогч 28, гар хадуур 1639, бага оврын трактор хадуур 1040, 4260 хүн хүч 

ажиллалаа.    

Засгийн газрын 221 дугаар тогтоолын хүрээнд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцөд 

аймаг 100 тн өвс, 200 тн ногоон тэжээл, 100 тн тэжээл, сум бүр 100 тн өвс, 40 тн тэжээл 

бэлтгэж нөөцлөх төлөвлөгөөтэй.  

  
Аймгийн хэмжээнд малчдын түвшинд 100.2 мянган тн өвс, 9.5 мянган тн ногоон 

тэжээл, 1.8 мянган тн үйлдвэрийн тэжээл 2.8 мянган тн гар тэжээл, 7.5 мянган тн давс, 

хужир шүү бэлтгэж, аймгийн аюулгүйн нөөцөд 100 тн өвс, 200 тн ногоон тэжээл, 63 тн 

үйлдвэрийн тэжээл, сумдын аюулгүйн нөөцөд 1.3 мянган тн өвс, 422 тн тэжээл бэлтгэсэн. 

Баян-Агт сумын ЗДТГазар 10 га, Сайхан 100 га, Бүрэгхангай 200 га-д малчдын бүлэг, 

Орхон 807 га, Могод 298 га-д аж ахуй нэгж, иргэд  ногоон тэжээл тариалж, 31350 тн ногоон 

тэжээл хураан авч, сумын нөөц болон малчдын хэрэгцээнд нийлүүлсэн.  
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Зуршлага сайн байсан, хадлан, бэлчээрийн ургац арвин байсны зэрэгцээ ногоон 

тэжээлийн тариалалт нэмэгдсэнтэй холбоотой малчдыг  бэлтгэсэн өвс, тэжээл болон 

аймаг, сумын аюулгүйн нөөцийн татан авалт сайн байна. 

"Шинэ хөдөө-Булган” хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр Хангал, 

Сэлэнгэ, Баян-Агт, Сайхан, Баяннуур, Рашаант, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Бүрэгхангай 

сумдад хадлангийн тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэлийг худалдан авч нийлүүлсэн. 

Өөр аймгийн нутагт 47 малчин өрхийн 21.1 мянга, өөрийн аймгийн бусад сумдын 

нутагт 282 малчин өрхийн 81.2 мянга, хилийн зурвас бүс нутагт 4 малчин өрхийн 1.5 мянга, 

улсын тусгай хамгаалалттай бүс нутагт 137 малчин өрхийн 83.9 мянга, тусгай хэрэгцээний 

отрын бүс нутагт 35 малчин өрхийн 22.0 мянга, нийт 505 малчин өрхийн 209.8 мянган мал 

отроор өвөлжих судалгааг нэгтгэж ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.   

Бэлчээрт 579 инженерийн хийцтэй болон энгийн уурхайн худаг ашиглагдаж байна.  

 Энэ онд хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор орон 

нутгийн хөрөнгөөр 12, малчдын санаачилгаар 6, нийт 18  худаг шинээр гаргасан.  Үүний үр 

дүнд 63.0 мянган толгой мал, 25.0 мянган га бэлчээр усжуулах нөхцөл бүрдсэн. 

  
Мөн аймгийн хэмжээнд 12448 бод, бог малын хашаа ашиглахад бэлэн байгаа бөгөөд 

шинээр бод, богийн 208 хашаа баригдаж, өтөг бууц нөөцлөх болон хашаа дулаалгын ажил  

хийгдлээ. 

Аймгийн Засаг даргын "Орон нутгийн хөрөнгөөр бэлчээр хамгааллын арга хэмжээг 

зохион байгуулах тухай" А/148 дугаар захирамжийн хүрээнд Баяннуур, Дашинчилэн, 

Гурванбулаг, Рашаант сумдад 40.0 мянган га, улсын төсвийн хөрөнгөөр Баяннуур, 

Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Сайхан, Рашаант, Хишиг-Өндөр сумдад 40 мянган га. 

нийт 80.0 мянган га-д бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч амьтадтай тэмцэх ажлыг зохион 

байгууллаа.  
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Уг арга хэмжээнд 289 хүн, 289 машин техник ажиллаж, 6241 га-д конус, цилиндр 

баригч, 41074 га-д ус цутгасан, 22325 га-д үлий цөмөлсөн 19060 га-д шувууны суудал хийж, 

сэргээсэн, 11015 ш үүр суудал засаж, нийт 81194 га-д тэмцлийн ажлыг 84 хувь буюу “Сайн” 

үнэлгээтэйгээр хийж гүйцэтгэлээ. 

  

  
Аймгийн хэмжээнд 4.1 мянган малчин өрхийн 1066.2 мянган тн хонь, тэмээний 

ноосонд 1.2 тэрбум төгрөгийн урамшуулалыг малчдын дансанд шилжүүлсэн. Мөн 3.1 

мянган малчин өрхийн 48.7 мянган ширхэг арьс, шир, 4.1 мянган малчин өрхийн 1.1 сая тн 

хонины ноосыг үндэсний үйлдвэрт тушаасан урамшууллын баримтыг программд оруулж, 

тулгалт хийв. 

Мөн ноос, арьс ширний урамшуулалд хамрагдсан малчдын овог нэр, регистер, 

дансны дугаарын алдааг засаж ХХААХҮЯаманд хүрүүлсэн. 

Бод малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтыг Малын удмын сангийн 

үндэсний төвтэй хамтран  Хутаг-Өндөр суманд зохион байгуулсан. Техникчийн сургалтанд 

Булган, Хөвсгөл, Орхон аймгийн 9 мэргэжилтэн хамрагдсан. 
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Улсын аварга малчны тодорхойлогдсон 10 малчны материалыг хүлээн авч, 

шалгаруулалт хийж, Засаг даргын зөвлөлд оруулж, Улсын хошой аварга малчинд 

Дашинчилэн сумын малчин Д.Лавмэдэх, Улсын аварга малчинд Хишиг-Өндөр сумын 

малчин О.Батжаргал, Могод сумын малчин Б.Нямдаваа, Хутаг-Өндөр сумын малчин 

Г.Гантулга, Баян-Агт сумын малчин Д.Жаргалтогтох, Гурванбулаг сумын малчин 

Ө.Дашзэвэг, Орхон сумын малчин С.Мөнх-Эрдэнэ нарын материалыг ХХААХҮЯ-нд 

хүргүүлж, шалгаруулсан.  

Аймгийн аварга хошой аварга малчин 2, аварга малчин 36, фермерт 2, саалчин 1, 

Хөдөлмөрийн баатар З.Очирын нэрэмжит шагналд 7 материалыг сумдаас хүлээн авч,  

ажилын үзүүлэлтээр нь эрэмбэлэн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 

танилцуулагдаж, Аймгийн хошой аварга малчинд 2, аварга малчинд 36, аварга саалчинд 

1, Хөдөлмөрийн баатар З.Очирын нэрэмжит шагналд 2, нийт 41 малчин шалгаруулж 

урамшуулсан. 

  
“Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх” төслийн хүрээнд дэлхийн 

банкны санхүүжилтээр Рашаант, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Баяннуур сумдад тус бүр 5 тн, 

Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр сумдад тус бүр 2 тн, нийт 24 тн хүчит тэжээлийн дэмжлэг 

үзүүлсэн.  



11 
 

  
Улаан загалмайн нийгэмлэгээс Баяннуур, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Бүрэгхангай, 

Могод сумдын 75 малчин өрхөд 635.6 мянган төгрөгийн хүнсний дэмжлэг, 1.2 сая төгрөгийг 

бэлнээр олгосон байна.  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Азийн хөгжлийн банктай хамтран 

хэрэгжүүлж байгаа “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төслийн хөрөнгөөр өвөлжилт, 

хаваржилт хүндэрсэн Могод, Гурванбулаг, Бүрэгхангай, Баяннуур, Дашинчилэн, Рашаант, 

Хишиг-Өндөр сумдын 1200 өрхөд олгох хүнсний багцын буцалтгүй тусламжийг аймгийн 

ажлын хэсэг хүлээн авч, дээрх сумдын ажлын хэсэгт хүлээлгэн өглөө. Дээрх сумдад малчин 

өрхөд хүргэж өгөх ажил зохион байгуулагдсан. 

 
Мөн Монгол Улсын засгийн газрын 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 110 

дугаар “Мал аж ахуйн салбарын хаваржилтын хүндрэлийг бууруулах талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” тогтоол гарч, Дэлхийн банкнаас олгох 100.0 мянган төгрөгийг 8671 

малчин өрхийн дансанд шилжүүлэн олгосон.  

Өвөрхангай, Архангай, Төв, Баянхонгор, Дундговь, Хөвсгөл, Орхон аймгийн 290 

малчин өрхийн 293 тэмээ, 13416 адуу, 7672 үхэр, 85159 хонь, 54330 ямаа, нийт 158.4 

мянган толгой мал отроор өвөлжиж хаваржсан.  

Засгийн газрын хуралдаанаар оторчдыг хөөхгүй, орж ирсэн тухайн орон нутагт нь 

тухтай 2021 оны 4 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл өвөлжүүлэх гэсний дагуу оторчдыг ямар 

нэгэн дарамтгүй өвөлжүүлэх үүрэг чиглэлийн дагуу манай сумын удирдлагууд отрын 

малчдад эрүүл мэнд, нийгмийн бүхий л асуудалд дэмжлэг үзүүлж, оторлуулсан.  

Баяннуур суманд 16.0 мянган толгой, Дашинчилэн суманд 4.1 мянган толгой, 

Гурванбулаг суманд 2.9 мянган толгой, нийт 23.0 мянган толгой эзэн нь тодорхойгүй 
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мотоцикль, машинтай адууны отрууд малчдын өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг их 

хэмжээгээр талхалсан байна.  

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 3 дугаар хуралдаанаар "Чинээлэг малчин" 

хөтөлбөрийг хэлэлцүүлж, төлөөлөгчдийн санал дүгнэлтийг тусган батлуулсан. Уг 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 

"Төлөвлөгөө батлах тухай" А/204 дүгээр захирамжаар батлуулж, сумдад хүргүүлэн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 7 зорилтын 

хүрээнд 46 арга хэмжээг тусгасан. 

Аймгийн Засаг даргын А/215 дугаар захирамжаар Мал аж ахуйн 2021-2022 оны 

өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, 

сумдад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 

8 зорилтын хүрээнд 60 арга хэмжээг тусгасан. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 4 дүгээр хуралдаанаар “Бэлчээрийн менежмент” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, сумдад хүргүүлэн, 

хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. Хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 6 зорилтын 

хүрээнд 28 арга хэмжээг тусгасан.   

    

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар малын чанар сайжруулахад 850.0 

сая, бэлчээр хамгаалалд 128.0 сая, бэлчээр усжуулахад 180.0 сая, хадлангийн тоног 

төхөөрөмжийг 387.0 сая, аймгийн өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлтэнд 150.0 сая, малчдын 

ноос, арьс ширний урамшуулалд 1.6 тэрбум, улс, аймгийн аварга малчдын шагналд 110.0 

сая, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд 256.0 сая, малчдад буцалтгүй тусламжинд 987.0 

сая, нийт 4.4 тэрбум төгрөгийн ажил арга хэмжээг зохион байгууллаа.   

 

4.2.ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Аймгийн ИТХ-ын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 3-дугаар хуралдааны 01 

дүгээр тогтоолоор”, “Аймгийн газар тариалангийн тогтвортой хөгжил” дэд хөтөлбөрийг 

шинэчлэн батлуулсан. Хүн амын хүнсний ногооны хэрэглээ, нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 

хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий "Өрхийн тариалан хөдөлгөөн" өрнүүлэх тухай аймгийн 

Засаг даргын 2021 оны А/162 дугаар захирамжаар удирдамж, төлөвлөгөөг батлуулан 

сумдад хүргүүлэн ажилласан. 

Энэ оны байдлаар газар тариалангийн салбарт 87 аж ахуйн нэгж, 726 иргэд 91861 

га эргэлтийн талбайг эзэмшиж, 48273 га-д тариалалт, 41295 га-д уринш хийж, талбайн 

ашиглалт 97,5 хувьтай байна.  

Энэ хаврын тариалалтад шаардагдах 1848,6 тн үр, 26605 тн шатахуун, 1800 тн 

азофос бордоо, 1205 тн гуматын бордоог 51 аж ахуйн нэгж, 11 иргэнд захиалгын дагуу 
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гэрээг хийлгэн ХААДСангийн орон нутгийн салбаруудаар дамжуулан татан авах ажлыг 

шуурхай зохион байгууллаа. 

 Мөн ил талбайн 8,5 тн төл сонгино, сармисны үр 50 кг,  луувангийн үр 50 кг, шар 

манжингийн үр 2,5 кг, хүрэн манжингийн үр 10 кг, урт сонгины үр 5 кг, бууцайны үр 0.5 

кг,тарвасны үр 0.5 кг, хүлэмжийн хүнсний ногооны төрөл хэмхийн үр 3 шуудай, улаан 

лоолийн үр 0,1кг, чинжүүны үр 2 кг-ыг тус тус татан авч сумдад хуваарилан хүргүүллээ. 

Нийт 9686 тн  үр тарианы 234 дээжийг аймгийн МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ, аймгийн таримал 

ургамлын үр, хорио цээр, нян судлалын лабораторид шинжилгээнд хамруулсан. Үүнээс 

нийт 8696,5 тн буюу 189 дээж /80,76%/ нь стандартын шаардлага хангасан. 15 аж ахуйн 

нэгж, 5 иргэний  989,5 тн үрийн буудайны  45 дээж нь 1 кг дахь хог ургамлын үр /ш/, соёололт 

үзүүлэлтээрээ стандартын шаардлага хангаагүй /19,23% нь байна 

         Чийг хаах, талбай тэгшлэх боловсруулалт 15.300 га-д хийгдэж, тариалах талбайг 

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

чиргүүл, дүүжин машин, 300 гаруй үрлэгч ажиллалаа.  

 

 

 

 

Энэ онд нийт 46640,6 га-д тариалалт хийснээс үр тариа 38295 га-д,  үүнээс буудай 

37380,5 га, бусад үр тариа 915 га,  ногоон тэжээл 3000 га-д, тосны ургамал 4987 га-д, төмс 

552,5 га-д, хүнсний ногоо 156,69 га-д тариалсан байна. 

 Тариалалтын төлөвлөгөө үр тариа 90,1 хувиар, төмс 156,5 хувиар хүнсний ногоо 

119,6 хувиар биелсэн байна. Тэжээлийн ургамал,төмс, хүнсний ногооны тариалалт өмнөх 

оноос нэмэгдсэн байна. Хаврын тарих үрийн олдоц, хөрсний чийгийн байдлыг харгалзан 

4987 га талбайд тосны ургамлын тариалалт  хийгдсэн. Энэ нь нийт тариалсан талбайн 10,6 

хувийг эзлэж байна.  

Тариалалтын чанарыг соёололтоор дүгнэхэд 2,68 хувь нь онц, 91,2  хувь нь сайн, 

2,52 хувь нь дунд үнэлэгдсэн. 

Энэ жилийн хаврын цаг уурын нөхцөлтэй уялдуулан хөрсний үржил шимийг 

нэмэгдүүлэх, тогтвортой ургацыг бүрдүүлэхээр гумины төрлийн бордоог түлхүү хэрэглэж, 

нийт 14910 га тариалсан талбайд бордолт хийсэн нь ургацын хэмжээ, чанарт эерэгээр 

нөлөөлсөн. 

  Буудайн аарцаас бүрэн болцын үед  ургацын урьдчилсан балансыг тогтоох,  үрийн 

тариалангийн талбайд хянан баталгаа хийж, тариалан бүхий 12  сумын аж ахуйн нэгж, 

иргэн бүрт хүрч ажилласан.   

Ургацын урьдчилсан балансаар  үр тариа 38264 га-аас 51360 тн, буудай 37350  га-

аас 50187 тн буюу 13,4 цн, бусад үр тариа 914 гаас 1172 тн, малын тэжээл 2650 га-аас 4040 

тн,  тосны ургамал 4887 га-аас 2644 тн, төмс 552 га-аас 5256 тн буюу 95,0 цн, хүнсний ногоо 

156 га-ас 127,3 цн буюу 2000 тн-ыг хураан авах тооцоог гаргаж,  яаманд хүргүүлсэн.  

Сортын хянан баталгааг 7 сумын 15 аж ахуйн нэгж иргэний 2911 га талбайд хийхэд  

үрийн 12-р ангид 1830 га, 3-р ангид 981 га  тэнцсэн байна.  

Ургац хураалтын эцсийн мэдээгээр   үр тариа 36548 га талбайгаас 47423 тн буюу 

нэгжээс 13,0 цн, үүнээс буудай 35821 га талбайгаас 45637 тн, хоёрдогч үр тариа 914 га -

аас 1786 тн, таримал тэжээл 3592 га аас 10918 тн, тосны ургамал 4296 га талбайгаас 1588 

тн, төмс 552 га аас 5401,5 тн, хүнсний ногоо 156,6 га аас 1873,3 тн, жимс жимсгэнэ 61,0 тн 

хураан авсан байна.  
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           Үр тариа 38294 га тариалснаас 993 га ногоон тэжээлд шилжиж, 753  га ургац алдаж, 

нийт 1745 га талбайгаас авах 2355 тн балансаас дутаж гарсан шалтгаан нь  намрын ургац 

хураалтын цаг агаарын  нөхцлөөс шалтгаалан  болц удаашран ногоон тэжээлд шилжсэнээс 

гадна  тариалсан талбайд мал орж сүйтгэснээр 1000 гаруй тн ургац алдсан.  

Хураан авсан ургацаас ирэх оны тариалалтанд 3969,3 тн үр нөөцөлсөн.  

Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумын Улсын үрийн нөөцөд   Буриадсий остистая, Буриадский 

551 сортын 956,4 тн үр тушааж нөөцөлсөн, 2021 онд 41295 га уриншид тариалах 6200 тн 

үр шаардлагатайгаас 80 хувийг нөөцөлсөн.   

УГТХ-ээс Хутаг-Өндөр сумын “Улаан буудайн  Эх газар” ХХК, Бүрэгхангай сумын 

Төлүүжин ХХК-тай хамтран нутагшсан Арвин сортын үр үржүүлэн тариалж, 400 тн хураан 

авч  Улсын үрийн нөөцөд нийлүүлээд байна.   

 Ирэх жилийн тариалалтанд 41295 га талбайд  химийн болон механик аргыг 

хослуулан 80-85 хувийн онцсайн үнэлгээтэй  уриншийг бэлтгэсэн.  

Төмс хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэхээр 11 сумын өрхийн тариаланчдын 

дунд үйлчлэх 50 морины хүчтэй тракторыг дагалдах тоног төхөөрөмжийн хамт нийлүүлсэн. 

Үр дүнд аймгийн хэмжээнд төмс 5401,6 тн , хүнсний ногоо 1873,3 тн-ыг хураан авсан нь 

өмнөх оноос төмс 1288 тн буюу 31,3 хувиар, хүнсний ногоо 1009,9 тн буюу 53,9 хувиар 

нэмэгдсэн.  

Хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээний 28,3 хувийг хангаж байгаа нь өмнөх оноос 

9,7 хувиар өссөн.  

“Шинэ хөдөө-Булган” хөтөлбөртэй уялдуулан ажиллаж, Өрхийн тариаланг дэмжиж 

хамгаалагдсан хөрсний тариалалт, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 101 ширхэг 

зуны нийлэг хальсан хүлэмж олгон тариалалт хийв.  

Хураан авсан ургацаар тооцоход аймгийн нийт хүн амын гурил, төмсний хэрэгцээ 

100%, хүнсний ногооны хэрэгцээ 28,6 хувиар хангагдаж байна.  

Хүнсний зориулалтаар тушаасан 28,0 мянган тн  орчим буудайнд урамшуулал 

олгохоор  материалыг бүрдүүлж ХААДС-д тушаасан.             

Үр тариа бүхий сумдад 27550 тн-ы багтаамж бүхий үр тарианы агуулах байдаг. 

Паспортжуулах ажил  механикжсан  болон сүүлийн үеийн агуулахуудтай  8 сумын  17 аж 

ахуйн нэгжид хийгдсэн.  

  Аймгийн хэмжээгээр 957 га  талбай услах инженерийн хийцтэй 6 услалтын систем 

байдаг ба  энгийн  усалгаагаар 1431 га талбай услаж өмнөх оноос 231 га-аар нэмэгдсэн.   

 "Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд чацарганы тариалалтын усалгааг эрчимжүүлэх 

зорилгоор 2019 онд 7 иж бүрдэл бүхий 150 га талбайг услах хүчин чадал бүхий сүүлийн 

үеийн дэвшилтэт дуслын усалгааны системийг Булган, Баян-Агт, Тэшиг, Хутаг-Өндөр, 

Сайхан, Могод, Орхон, Бугат, Баяннуур, Дашинчилэн, Бүрэгхангай сумдад суурилуулсан.  

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 920 м2 өвлийн хүлэмжинд эдгээр усалгааны аргыг 

хэрэглэж байна.  

Үр тарианы үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэд өөрсдийн санхүүгийн  

боломжоор техникийн шинэчлэлийг хийж, 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.  

Малын эрсдэл бүхий тариалангийн талбайн 80 хувь буюу 29200 га талбайг 

хашаажуулж, 68 га-д ойн зурвас байгуулаад байна.  
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Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ХААДС-аас 38 аж ахуйн нэгж, иргэнд 

12460 литр гумат олгож, хөрсөө бордсон.  

Тариалангийн бүс нутагт Хутаг-Өндөр сумын 1,2,3-р багийн тариалан бүхий нутаг 

хамрагдаж 100 км хашааны дэмжлэг авч, “Наму дэвжих” ХХК барьж, орон нутгийн өмчид 

хүлээлгэн өгсөн. 

 

4.3. ЖДҮ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,  АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХОРШОО, СУМ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТАЛААР 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/223 тоот 

захирамжаар Жижиг, дунд үйлвэрийг дэмжих төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн салбарт хамааралтай арга хэмжээний хэрэгжилт 50 хувь 

байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн талаар: 

Булган аймгийн Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 1/03 тоот 

удирдамжинд заагдсаны дагуу Булган аймгийн 16 сумын сум хөгжүүлэх сангийн үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалт хийснээр 527 зээлдэгч 2.1 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй 

буюу нийт үлдэгдэлтэй байгаа зээлийн 62 хувийг эзлэж байна. Ийм чанаргүй муу зээлийг 

хувийг бууруулахаар Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02 

дугаар албан даалгаварыг сумдууд хүргүүлэн ажиллаж байна    

                      
Сум хөгжүүлэх сангаас 10 сум 106 төсөлд 1079.1 сая төгрөгийн зээл олгосон. 11 

сарын 30-ны байдлаар 454 зээлдэгч 1704.0 сая төгөргийг эргэн төлсөнөөс  330 зээлдэгч  

1009.0 сая  төгрөгийг бүрэн төлж дууссан байна.  Сангийн программд идэвхитэй байгаа  580 

зээлдэгч 3393.8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнийг 219 хэвийн зээл, 361 чанаргүй 

муу зээл  61.4 хувийг эзлэж байна. Нас барсан 15 зээлдэгчийн 52.8 сая төгрөг, Сураггүй 

хаяг тодорхойгүй 6 зээлдэгчийн 34.4 сая төгрөг, Эвлэрэн зуучлах буюу шүүхийн анхан 

шатанд 24 зээлдэгчийн 107.2 сая төгрөг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 52 зээлдэгчийн 302.6 

сая төгрөг, прокурарт 9 зээлдэгчийн 68.4 сая төгрөг байна. Өмнөх онтой харьцуулахад 11.9 

хувиар буурсан байна.  

Сум хөгжүүлэх сангийн программын мэдээлэл Монгонбанкны нэгдсэн сүлжээнд 

холбогдох ажлын хүрээнд сумдуудтай утасаар болон цахимаар холбогдон мэдээлэл 

байнга  өгч ажиллаж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлдэгчийн мэдээллийг Монгол банклуу шилжүүлэх явцад 

гарсан  алдааг тухай бүрд нь залруулан төв сервирлүү илгээж байна.  

Сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн дансанд сангийн хөрөнгөнөөс гадна олон төрлийн 

жижиг сангуудийн хөрөнгө байршин орлого зарлагын гүйлгээ хийгдэж байна. Сум хөгжүүлэх 

сан Хоршоог хөгжүүлэх сан болж шилжихтэй холбогдуулан сангийн үйл ажиллагааг цэгцлэх 

ажлын хүрээнд  аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын 2021 оны 11 дүгээр 

сарын 24-ний өдрийн 06/1334 тоот албан бичгийн дагуу сумдад албан тоот хүргүүлэн 2021 

оны 12 сарын 25-ны дотор “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан”-ийн дансанд  бусад 
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сангийн хөрөнгийг төвлөрүүлэх чиглэл өгч “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн дансны үлдэгдэлийг 

батаглгаажуулан ирүүлэх тухай албан бичиг өгч ажиллаж байна. 

Бүх сумын сум хөгжүүлэх сангийн программд шинэчлэл хийлгэлээ. Мөн бүх сумдууд 

программын үйл ажиллагааны төлбөрийг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэлээ. 

Авилгатай Тэмцэх Газраас Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн 

үйлдвэрийн яамны ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Сум хөгжүүлэх 

сангийн журмын 5.1-д заасны дагуу үйл ажиллагаа, сангийн 

хөрөнгийн зориулалт олгосон зээлийн талаар мэдээллийг ил тод 

болгох, сумын иргэдийг дүн шинжилгээ хийх боломжийг хангах 

үүднээс тус аймгийн Сум Хөгжүүлэх Сангийн зээлийн үлдэгдлийн 

тайланг 2021-11-30-ны өдрийн байдлаар  Аймгийн Засаг даргын 

албан ёсны сайт, ХХААГ-н сайтад мэдээлэлийг сар бүр шинэчлэн 

байршуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 7 сум албан ёсны вэб сайттай,  8 сум 

вэб сайтгүй тул сумын фэсфүүкт сумынхаа Сум хөгжүүлэх сангийн 

2021 оны 11 сарын 30-ны байдлаар үлдэгдэлтэй байгаа 

зээлдэгчийн мэдээллийг сар бүр шинэчилэн байршуулан ажиллаж 

байна.  Бугат сумын Засаг дарга сангийн үлдэгдэлийн мэдээллийг 

байршуулахыг зөвшөөрөөгүй тул мэдээллийг байршуулаагүй 

байна. 

Сургалт: 

Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагатай хамтран цахимаар Тэшиг, Бугат, 

Сэлэнгэ, Могод, Баян-Агт, Баяннуур, Хишиг-Өндөр, Сайхан, Хутаг-Өндөр сумын 142 бизнес 

эрхлэгч иргэнийг төсөл хэрхэн бичих вэ сургалтанд хамрууллаа. 

Сумдын сум хөгжүүлэх сангийн шинээр томилогдсон ХОТБЗ, ТСШ зөвлөлийн 

гишүүдэд Сум хөгжүүлэх сангийн өнөөгийн байдлын мэдээлэл, журмын танилцуулга хийж, 

цаашид анхаарах асуудлын талаар ярилцаж, асуулт хариулт санал хүсэлтийг нь сонслоо.  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн талаар: 

Ажлын байрыг дэмжих зээл болон батлан даалтын санд хамрагдахаар “Илэнхэн” 

ХХК, “Сувдан элс” ХХК, “ММАА девелон” ХХК, “Шижир ургамал” ХХК, “Тариатын эхэн” ХХК, 

“Түшээ гүн од” ХХК, “БАМО” ХХК, “Жигжид -Оч” ХХК “Өвөлжөөн булаг” ХХК нийт 9 аж ахуй 

нэгжийн материалыг хүсэлтийн хамт хүлээн авч жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгэн 

тодорхойлолт өгч ажиллалаа. 

Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран 

аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 705 жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 

судлагааг гарган ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэн ажиллаа. 

Энэ онд жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас эх үүсвэр хувиарлагдаагүй тул 

зээл олгоогүй байна. Бусад эх үүсвэрээс дараах зээлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

“Нутгийн тулга” ХХК төрийн банкины “Ажлын байрыг дэмжих зээл”-д тээврийн 

бизнес эрхлэхээр 300 сая төгрөгийн зээл авахаар хүсэлт гарган барьцаа хөрөнгө 

дутагдалтай байсан тул зээлийн батлан даалтын сангаас 60 хувийн батлан даалт 

гаргуулан зээл авахаар гэрээ байгуулсан байна. 

 

Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслөөс 4 иргэн оёдлын чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа өргөтгөхөөр 35.0 сая төгрөгийн зээлд хамрагдсан байна. 

Жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах, үйлдвэр үйлчилгээний 

үйл ажиллагааг хэвийн тогтвортой явуулах зорилгоор ЗГ-аас 2 их наяд төгрөгийн зээлийг 
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арилжааны банкаар дамжуулан олгож байна. Аймгийн хэмжээнд 768 иргэн 26.1 тэрбум 

төгрөг, 205 аж ахуй нэгж 31.9 тэрбум төгрөгийн хүсэлт ирүүлсэнээс 294 иргэнд 10.2 тэрбум 

төгрөг, 47 аж ахуй нэгжид 4.0 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод байна. 

ХХААХҮЯ-наас Бугат сумын Ундрах ахлагчтай төмс, хүнсний ногоо тариалагчдын  

бүлэгт Белорусь улсын МТЗ-82.1 трактор, төмс ухагч, сийрүүлэгч иж бүрдлийн хамт 20 

хувийн урьдчилгаа төлөөд 5 жилийн хугацаанд төлбөрийг хийх хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

олголоо. 

Орон нутгийн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээс эрхлэгчдээс ЗДТГ-н харъяа хэлтэс 

агентлагууд 1.8 тэр бум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн 

үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ 

эрхэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих 

зорилгоор орон нутагт Улаанбаатар 

хотод ”Намрын ногоон өдрүүд 

Монголд үйлдвэрлэв 2021”, Дархан-

Уул аймагт "Намрын ногоон өдрүүд 

2021",  Булган аймагт “Булганд 

үйлдвэрлэв -2021”, Улаанбаатар 

хотод Airag day арга хэмжээний “Булганд үйлдвэрлэв 2021”, УБ 

хотод “Идэш 2021”, Орхон аймагт "Өвлийн идэш 2021",  Хоршооллын 

100 жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулж буй "Монголд 

үйлдвэрлэв-2021” мишээл экспод тус тус 8 удаагийн арга хэмжээ 

болон үзэсгэлэн худалдаанд 

оролцож,  зохион байгуулж, нийт 

давхардсан тоогоор 39 жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч, 103 

хувиараа бизнес эрхлэгч иргэн,  малчид 300 гаруй нэр 

төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож, 1.1 тэрбум төгрөгийн 

борлуулалт хийсэн байна.  

“Нэг суурин-нэг бүтээгдэхүүн" аяны хүрээнд Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 

ажлын байранд очиж, брэндинг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, чадавхжуулах 

чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өгч, давхардсан тоогоор 25 

удаагийн сургалтад 799 иргэнийг хамрууллаа. Нэг – суурин Нэг – 

бүтээгдэхүүн аяны хүрээнд Булган сумын “Хатан мээж хайрхан” 

ХХК -ны шинэ бүтээгдэхүүн аарц, цөцгий брэнд бүтээгдэхүүнээр 

шалгарсан байна. 

Хутаг-Өндөр суманд хуурай сүүний “Биг партнершип 

Монголиа” ХХК ашиглалтанд орж нийт 9.1 тн сүүг 16 малчнаас 

цуглуулан 1 тн хуурай сүү, 0.3 тн цөцгийн тос үйлдвэрлэсэн 

байна. Тус аж ахуйн нэгж нь “Глобал метамин корпораци”-тай 

хамтран гүүний саам хуурайшуулж, ковид-19 цар тахлын 

эмчилгээнд зориулсан 8.0 тн гүүний саамыг хуурайшуулан нэмэлт 

амин дэм 0.5 тн үйлдвэрлэсэн байна. Мөн "Бялхам үндэс" ТББ  ашиглалтанд орж нийт 2.8 

тн сүү цуглуулж, 2.5 тн 2 төрлийн ааруул үйлдвэрлэсэн. Нийт энэ жил 361.9 тн үнээний сүү, 

8.0 тн гүүний саамыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан.  
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Булган сумын "Хатан мээж хайрхан" ХХК 350 тн сүү 

цуглуулж, 30 тн аарц, 16 тн  цөцгийн тос үйлдвэрлэж 

үйлдвэрийн "Аарц", "Цөцгийн тос" зэрэг орон нутгийн шинэ 

брэндүүд бий болгон тохирлын баталгаажуулалт 

хамрагдсан байна.  

Рашаант сум 2 цех, Баян-Агт 

сум 1 цех, Дашинчилэн сум 1 цех, 

Баяннуур сум 1 цех, Гурванбулаг 

сум 1 цех, Хутаг-Өндөр сум 1 цех 

тус тус үйл ажиллагаагаа явуулж, 

суудлын бүрээс, үстэй дээл, түрүү, 

дэвсгэр зэрэг бүтээгдэхүүн гаргаж 

байна.  

 

Шинэ хөдөө төслийн 

хүрээнд: 

"Шинэ хөдөө-Булган" дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд 

улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 40м.кв хэмжээ 

бүхий 73 ширхэг 119 сая 

төгрөгийн нийлэг хальсан 

хүлэмжийг 16 сум,1 тосгонд 

хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүллээ.  

Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 387 сая төгрөгийн 9 суманд 30 хувийн 

хөнгөлөлттэй үнээр хадлан,  тэжээлийн ургамал хураах трактор, иж бүрэн техник, тоног 

төхөөрөмж нийлүүллээ.  

Сургалт:  

16 сум 1 тосгоны жижиг, дунд үйлдвэр 

хариуцсан мэргэжилтэнүүдийн чадавхижуулах 

сургалтанд хамрууллаа. Үүнд:  

- “ХАА-н биржийн танилцуулга” Ложистик 

бүтээгдэхүүн чанарын баталгаажуулалтын 

нэгжийн мэргэжилтэн С.Хишигжаргал /цахим/ 

- “Хоршооны үндсэн ойлголт” МХААХҮХ 

сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Отгонболор 

/цахим/ 

- “Үр бүтээлтэй ажилтан” ХГБЗХГ-ын дарга Т.Баярбат 

- “Төр нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалахад прокурорын оролцоо”  

  Хяналтын прокурор Б.Сүрэнхор 

- “Сум хөгжүүлэх сангийн нэхэмжилэлтэй гүйцэтгэх баримт, бичигт хийгдэж    

  байгаа ажиллагаа болон анхаарах асуудал”  

  ШШГГ-ын ШГТ-н дарга З.Ууганцэцэг                                    

- “Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа, барьцаалбарын тухай ойлголт” УБХ-ийн   

 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч Л.Байгальмаа 

- “Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн ерөнхий ойлголт” УБХ-ийн Хуулийн этгээдийн улсын 

бүртгэгч А.Раднаабаяр 
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- “Органик хүний тухай хууль, 

журам дүрэм танилцуулах”  

      ХХААГ-н 

мэргэжилтэн Д.Мөнхбаасан 

- “Эвлэрэн зуучлах үйл 

ажиллагааны тухай”  

ИХАШШЭЗуучлагч С.Гончигбал 

-   “Сум хөгжүүлэх сангийн 

программ, Жижиг, дунд 

үйлдвэрийн хууль, журам”  

         ХХААГ -н мэргэжилтэн 

Б.Батбаяр сургалтанд хамрууллаа.  

Стандарт хэмжилзүйн хэлтэстэй хамтран цахимаар Зөгийн бүтээгдэхүүний 

стандартын чиглэлээр 7 сум, 1 тосгоны 10 иргэн, аж ахуйн нэгж, Ахуйн үйлчилгээний чанар 

үйлчилгээг дээшлүүлэх зорилгоор үсчин, хумс заслын стандартыг 16 сумын 26 үсчин, хумс 

заслын үйлчилгээ эрхлэгч нарт зохион байгууллаа. 

ХХААХҮЯ болон жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас зохион байгуулсан  

ЕСБХБ- /EBRD/-аас Бизнес Оношилгоо сэдэвт чадавхжуулах сургалтанд 4 өдөр цахимаар 

хамрагдлаа. 

НҮБХХ-өөс Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр Гадаад харилцааны яамтай хамтран 

хэрэгжүүлж “Бизнес ба хүний эрх” төслийн хүрээнд Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Евро 

Танхимтай хамтран  “Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрх яагаад хамаатай вэ?” сэдвээр 

цахим сургалт-хэлэлцүүлэгт хамрагдлаа. 6 жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч болон 

хоршоо, ахуйн үйлчилгээ, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. 

ЕСБХБ-ны Жижиг Дунд Бизнесийн Зөвлөх Үйлчилгээ хөтөлбөрийн хүрээнд "Цахим 

шилжилт" чуулга уулзалтанд оролцсон. 

Бодлогын шийдэл ТББ нь ЖДҮГ-тай хамтран  жижиг дунд үйлдвэрийн 

салбарын  мэргэжилтэнүүдэд зориулсан 5 өдрийн цахим сургалтыг зохион байгуулж, 16 

сумын мэргэжилэнүүдийг хамруулсан. Мөн “Бизнесээ хөгжүүлье” сэдэвт цахим сургалтанд 

5 бизнес эрхлэгчийг хамрууллаа.  

09 сарын 27-ны өдрөөс 5 хоног Органик хүнсний талаарх ерөхний мэдлэг олгох 

сургалт хэлэлцүүлэгт 16 сум 1 тосгоны  ЖДҮ, хоршооны асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэнүүдэд цахим сургалтанд хамруулан ажиллаж байна 

Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран 2 удаа Төрийн, Хаан, Хас банкны захирал, 

салбар хариуцсан эрхлэгч, зээлийн мэргэжилтнүүд 16 сум, 1 тосгоны жижиг, дунд үйлдвэр 

хариуцсан 70 хүнд “Ажлын байрыг дэмжих” жилийн 3 хувийн хүүтэй зээл болон батлан 

даалтын талаарх сургалт мэдээллийг зохион байгуулсан.  

Улаанбаатар хотын “Өнгө нэм” ТББ-тай хамтран “Дахин боловсруулах хог хаягдлыг 

ангилан ялгах чиглэл”-ийн сургалтыг цахимаар зохион байгуулж, сумдын  аж ахуйн нэгж, 

иргэн 32 хүн хамрагдлаа. 

Хоршооний чиглэлээр: 

Аймгийн хэмжээнд 138 хоршоо бүртгэл байгаагаас 2 хоршоо шинээр байгуулагдаж 

нийт 140 хоршоо аймгийн улсын бүртгэлийн санд бүртгэлтэй байна. 

Сум хөгжүүлэх сангаас 16 иргэнийг 260 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Халуун ус, 

саун 2 иргэнд 54 сая төгрөг, Авто засварын чиглэлээр 3 иргэнийг 64 сая төгрөг, Монгол 

гутал 1 иргэн 10 сая төгрөг, оёдолын чиглэлээр 3 иргэн 25 сая төгрөг, гэрэл зураг, 
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хэвлэлийн чиглэлээр 2 иргэн 35 сая төгрөг, Модон эдлэлийн чиглэлээр 2 иргэн 40 сая төгрөг 

тус тус дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

Ойн хүрээнд 3 сумын 4 хүнийг Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний тэргүүний ажилтан” 

хүндэт тэмдэг, ХХААХҮЯ “ЖУУХ БИЧИГ” 3 хүнийг нийт 7 хүнийг шагналыг сумдад хүргүүлэн 

ажиллаа. 

ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан Хоршооны туршлага судлах арга хэмжээнд 

аймгийн Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоо, “Инэнгоо”, “Орхон эсгий” хоршооны 

төлөөллүүд оролцож, Төв аймгийн “Жаргалант милк” сүү боловсруулах дундын хоршоо, 

“Цэвэр хөрсний шим” дундын хоршоо, ХАА-н биржийн ложистикийн төвийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж, туршлага судаллаа. 

Баяннуур сумын “Арвин түншлэл ХХК”, Дашинчилэн сумын “Дэрч” ХХК, “Огуль 

хөгжил” ХХК, Сайхан сумын “Шимт цөнгөрөг” ХХК, Орхон сумын “Орхон эсгий” хоршоо, 

Бүрэгхангай сумын “Ямаатын хадан хошуу” хоршоо, Хутаг-Өндөр сумын иргэн Т.Баянмөнх, 

Рашаан сумын “Аргалын цагаан овоо” хоршоо, 7 сумын 8 агуулах ХААБ-ээс агуулахын 

итгэмжлэл авсан байна. Хишиг-өндөр сумын  “Алтан хүлэг од” хоршоо материалаа 

бүрдүүлэн судлагдаж байна. 

Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх ОУ-ын сан ЗЗББУХТ-ын нэмэлт санхүүжилтээс “Орхон 

эсгий” хоршоо 45 сая, “Инэнгоо” хоршоонд 37.8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон 

байна.  

АНУ-ын элчин сайдын яамтай харилцан тохиролцож өвлийн хүлэмж нийлүүлэхээр 

болсон. Хангал сумын "Эко Ханбуян" хоршоо өөрийн хөрөнгөөр 800м.кв хэмжээ бүхий 

өвлийн хүлэмж барьж ашиглалтад орууллаа. 

    Аймгийн төвийн хүн амын 2021 оны хаврын махны хэрэгцээнд Булган сумын 

"Баянцөнгөрөг" хоршоотой ХХААГ-ын дарга гэрээ хийж 2.96 тонн үхрийн махыг 9500 

төгрөгөөр борлуулж, 1000 төгрөгийн урамшуулал олгохоор аймгийн Засаг даргын 2021 оны 

04 сарын 22-ны өдрийн А/196 дугаар захирамж гарган ажиллаж байна.  

 Аймгийн хэмжээнд давхардсан тоогоор 4210 малчин өрхийн хонь 64.4, ямаа 12.7, 

үхэр 6.7, адуу 0.07 мянга нийт 84,2 мянган арьс шир үндэсний үйлдвэрт тушаасан. 

Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр: 

 Аймгийн хэмжээнд 226 иргэн ахуйн үйлчилгээ эрхлэн 15 чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. 

1. Авто машины засвар   

2. Авто машины угаалга   

3. Алт, мөнгө, үнэт эдлэлийн засвар үйлчилгээ   

4. Ахуйн электрон бараа, цахилгаан хэрэгсэл засвар   

5. Гутал засвар, үйлчилгээ   

6. Гоо засал   

7. Гэр ахуйн модон эдлэл захиалга, засвар   

8. Гэрэл зураг авах, угаах, бичлэг хийх үйлчилгээ    

9. Нүдний шил захиалга, засвар   

10. Үсчин      

11. Халуун ус, саун, бассейны үйлчилгээ    

12. Хувцас захиалга засвар   

13. Цаг засвар     

14. Цоож засвар, түлхүүр олшруулах үйлчилгээ     

15. Нийтийн бие засах газрын үйлчилгээ  
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Аймгийн хэмжээнд ахуйн үйлчилгээний төвтэй Дашинчилэн сум, Сайхан сум, Тэшиг 

сум, Бугат сум үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар Баяннуур, Хишиг-Өндөр суманд халуун усны барилгын ажлыг эхлүүлэн 15 

хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

 “Тэнгэр түмний хийморь” ХХК 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй явуулын ахуйн үйлчилгээ 

эрхлэн сурагчийн дүрэмт хувцас, ажлын хуцвасны захилага авахаар Бүрэгхангай, 

Дашинчилэн, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр, Орхон сумдад ажиллаж, 2 сая төгрөгийн захиалга 

авч 3 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд Шилдэг ахуйн үйлчилгээний төв, Ахуйн үйлчилгээг дэмжсэн 

шилдэг сум, Шилдэг ахуйн үйлчилгээ эрхлэгч шалгаруулах уралдаан зарлан материал 

хүлээн авч байна. Ажлын хэсэг хуралдан Ахуйн үйлчилгээний шилдэг төвөөр Дашинчилэн 

сумын Динжингарав ахуйн үйлчилгээний төв, Шилдэг ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчээр Булган 

сумын иргэн Алтангэрэл модон эдлэл чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.   

Шинэ хөдөө Булган төслөөс оёдолын цех байгуулах зорилгоор оёдолын машины 

тендэр зарлахаар техникийн тодорхойлолтыг мэргэжлийн багштай хамтран боловсруулж 

ХОХБТХ-д хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн 2014 оны эх үүсвэрээс ахуйн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж 

7 суманд 128.9 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгосон. 11 сарын байдлаар 6 сум 

42418800 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

 

4.4. ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН 

ХООЛНЫ ТАЛААР 

 Органик хүнсний тухай, Баяжуулсан хүнсний тухай, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх,“Эрүүл хүнс-Эрүүл 

Монгол хүн” уриатай хүнсний хангамжийг тогтвортой хүртээмжтэй хангах чиг үүргийн 

хүрээнд “Мах, сүүний анхдугаар аян”, “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” 

арга хэмжээ, “Эрүүл хүнс – Эрүүл Монгол хүн”, “Сав баглаа боодол”, “Хүн ам хоол тэжээл” 

үндэсний хөтөлбөрүүд болон хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээ, давсны 

хэрэглээний талаар аж ахуйн нэгж, байгууллагад сурталчилан таниулах, хүн амын хүнсний 

хангамжийг тогтвортой хүртээмжтэй байлгахад анхаарч ажиллалаа.  

Нэг. Мэдээлэл, судалгаа  

Монголын Хүнсчдийн холбооноос ирсэн албан тоотын дагуу сумын хүнс, 

үйлдвэрлэгчдийн судалгааг гаргаж холбоонд хүргүүлсэн. Судалгаагаар 16 сум 1 тосгонд 

нийт 101 хүнс үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, иргэн байнгын болон улирлын чанартай үйл 

ажиллагаа явуулдаг гэсэн бүртгэлтэй байна.  

Цар тахлын нөхцлөөс хамаарч 2021 онд аймгийн хэмжээнд тогтвортой үйл 

ажиллагаа явуулсан нийт 69 хүнсний үйлдвэр, хоол үйлдвэрлэлтэй 88 цэг үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа гэсэн судалгаа байна.  

Аймгийн төвийн худалдаа эрхлэгчдийн төлөөлөл бүхий 13 хүн хамруулсан уулзалтыг 

хийж, аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14 -ны өдрийн А/22 дугаар “Орон 

нутгийн худалдан авалтыг дэмжих” тухай захирамжыг тараан өгч, ЭМГ-ын дарга 

Д.Нарантуяа бизнес эрхлэгчдэд эрүүл ахуйг хэрхэн хангах, халдваргүйжүүлэлт хэрхэн 

хийх, ямар бодис ашиглах болох Ковидын цаг үеийн мэдээллийг хүргэсэн.  

Аймгийн 16 сум, 1 тосгоны чацаргана тариалагч, үйлдвэрлэгчдийн орлогын түвшин 

тогтоох судалгаа, санал асуулгыг авч нэгтгэж МХХ-нд хүргүүлсэн. Судлагаагаар нийт 467 
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иргэн аж ахуй нэгж, иргэн, 9 үйлдвэрлэгч байна. Эдгээрээс 100 гаруй хүнээс санал асуулга 

авч хүргүүллээ.  

Чацаргана тариалагч, боловсруулагчдаас авсан санал асуулгын хуудсыг Монголын 

Хүнсчдийн холбоонд хүргүүллээ. Сум сумаар нь гаргавал: 

№ Сумын нэр Тариалагч Боловсруулагч 

1 Баян-Агт 27 0 

2 Баяннуур 10 0 

3 Бугат 6 0 

4 Булган 13 0 

5 Бүрэгхангай 1 0 

6 Гурванбулаг 1 0 

7 Дашинчилэн 1 1 

8 Могод 1 0 

9 Орхон 3 1 

10 Рашаант 5 0 

11 Сайхан 4 1 

12 Сэлэнгэ 10 0 

13 Тэшиг 10 0 

14 Хангал   

15 Хишиг-Өндөр 3 0 

16 Хутаг-Өндөр 5 4 

17 
Хялганат тосгон /Хангал 

сумын/ 
6 0 

 Нийт 106 7 

“Стратегийн улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ын төсөлд орон нутагт 

бэлтгэх стратегийн улирлын нөөц бүрдүүлэх болмжийн судалгааг гаргаж хүргүүлэв.  

 

Хоёр. Зөвлөгөө зөвлөмж: 
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Аймгийн хэмжээнд хүнсний салбар сүлжээнд хамрагддаг аж ахуйн нэгж иргэдэд хүн 

амын зөв зохистой хоололт, давсны хэрэглээ, хүнсний зориулалтын бус савны хэрэглээ, 

ашиг тусын талаарх мэдээллийг өөрийн цахим хуудсаар болон зарын цэгээдэд 

байршуулж, Булган аймгийн Тогооч нарын холбоо, ХХААГ-ын вэйб сайт, сумдын 

мэргэжилтнүүд, холбогдох агентлагын мэргэжилтнүүдийг хамруулсан групп хаягуудад 

байршуулан чиглэл өгч зааварчилгаа хийж ажиллаж байсан. Хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд 16 сум, 1 тосгоны 200 гаруй бизнес 

эрхлэгч, хоол үйлдвэрлэгч нарт сургалт, ажлын байран дээрхи мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөг өгч, хүнсний аюулгүй байдлын талаархи 4 төрлийн, хүнсний зориулалтын 

хуванцар савны талаархи 3 гарын авлага материал тарааж, цахимаар 2 бичлэг, 4 

төрлийн мэдээллийг 3 цахим сүлжээгээр сурталчилж ажилласан.  

"Булганмах маркет" ХХК тай 3 удаа утсаар ярилцаж, мэдээлэл солилцож 

ажилласан. 

Худалдаа, үйлчилгээний салбарын ажиллагсдад ажлын байран дахь, мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дотоод хяналтыг зөв хийх, хэрхэн бүртгэл хөтлөх аргачлалыг 

зааж 15 сум 1 тосгоны хүнсний худалдаа эрхлэгч 200 гаруй иргэд, хоол үйлдвэрлэл 

эрхлэгч 20 гаруй иргэдийг хамруулж, дотоодын хяналтын бүртгэлийн нэгдсэн дэвтэр 

бэлтгэж хэвлүүлэн, хөтлүүлж хэвшүүлээд байна. 
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ХХААХҮЯ-ны сүүний салбар хариуцсан мэргэжилтэн Н.Сарандагинатай хамт 2021 оны 07 

сарын 05-ны өдөр “Хатан мээж хайрхан” ХХК-ний үйл ажиллагаатай танилцаж, сүүний 

урамшуулалд хэрхэн хамрагдах талаар зааварчилгаа өгч, зөвлөн тусаллаа. Үйлдвэрийн 

мастер Өсөхбаяр, инженер Элбэгсайхан, үйлдвэрлэлийн технологич Чимэгсайхан, 

чанарын технологич Жавзандулам, нягтлан бодогч Мөнхцэцэг нарт мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө, заавар өгсөн.  

“Бүрэн луу” ХХК-ний ажлын явц хэрхэн байгаа талаар Жаргалсайхан захиралтай нь 

утсаар 2 удаа холбогдож, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэдийд хэрхэн зохион байгуулах, 

одоо ямар шатанд байгаа талаар тодрууллаа. 2017 оны концессын гэрээгээр хүлээлцснээс 

хойш 250,0 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтээр дэд бүтэц, бүтээн байгуулалт, хашаа, 

талбай, ажилчдын байр, мах боловсруулах цехийн өргөтгөлийг барьж дууссан. Аж ахуйн 

нэгжид хөргөлтийн хэсэг, тоног, төхөөрөмж болон дотоод заслын ажилд нийт 150,0 сая 

төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай болж, 2020 оноос хойш корона цар тахлын 

шалтгаанаас хамаарч ажил удааширсан. 2021 оны сар гэхэд ашиглалтад бүрэн оруулахаар 

төлөвлөөд байна.  

  Гурав. Зохион байгуулсан сургалт: 
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Цар тахлын улмаас эхний хагас жилд орон нутагт ажиллах боломжгүй, сурталчилан 

таниулах ажлыг цахимаар сумын мэргэжилтнүүдэд 2 төрлийн материал илгээж, аж ахуйн 

нэгжүүдэд хүргэж ажилласан. 11 сарын 29-30-ны өдрүүдэд "Нэг сум - Нэг бүтээгдэхүүн" 

аяны хүрээнд ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн, СХХ-ийн шинжээч нартай хамтран  сумдад 

ажиллах үеэр 5 ногоочин, болон сумдын дарга нарт мэдээлэл өгч, 11 сарын 29, 30 ны 

өдрүүдэд сумын ХААТ-ийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдэд Органик 

хүнсийг бүртгэх, баталгаажуулах мэдээллийг сургалтаар өгсөн. Мөн цахимаар “ХАА-н 

биржийн танилцуулга” Ложистик бүтээгдэхүүн чанарын баталгаажуулалтын нэгжийн 

мэргэжилтэн С.Хишигжаргал, “Хоршооны үндсэн ойлголт” сэдвээр МХААХҮХ-ны сургалт 

хариуцсан мэргэжилтэн Г.Отгонболор нар хичээл орж, танхимаар “Үр бүтээлтэй ажилтан” 

ХГБЗХГ-ын дарга Т.Баярбат, “Төр нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалахад прокурорын 

оролцоо” хяналтын прокурор Б.Сүрэнхор, “Сум хөгжүүлэх сангийн нэхэмжилэлтэй 

гүйцэтгэх баримт, бичигт хийгдэж байгаа ажиллагаа болон анхаарах асуудал” ШШГГ-ын 

ШГТ-н дарга З.Ууганцэцэг, “Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа, барьцаалбарын тухай ойлголт” 

УБХ-ийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч Л.Байгальмаа, “Хуулийн этгээдийн 

бүртгэлийн ерөнхий ойлголт” УБХ-ийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч А.Раднаабаяр, 

“Эвлэрэн зуучлах үйл ажиллагааны тухай”  ИХАШШЭЗуучлагч С.Гончигбал нар урилгаар 

ирж мэдээлэл хийн, ХХААГ-ын мэргэжилтэн Д.Мөнхбаасан “Органик хүний тухай хууль, 

журам дүрэм танилцуулах”, дотоод хяналтын бүртгэл хөтлөлтийг зааварчилгаа хийж, 

мэргэжилтэн Б.Батбаяр “Сум хөгжүүлэх сангийн программ, Жижиг, дунд үйлдвэрийн хууль, 

журам”-аар мэдээлэл сургалт хийлээ. Мөн сумдын мэргэжилтнүүдийн зээлийн программыг 

засварлаж, мэдээг нэгтгэх атрагчлалыг нэг бүрчилэн компьютер дээр нь хийж өгсөн. 

Сургалтын дараа энэ жил ажил бүтээлээрээ амжилт гаргасан мэргэжилтнүүддээ ХХААХҮЯ-

ны Жуух бичиг, аймгийн Тэргүүнний ажилтан, Засаг даргын жуух бичиг, Хүнсний салбарын 

90 жилийн ойн медалиар шагнаж урамшууллаа. 

Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Рашаант, Хишиг-Өндөр, Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, 

Баяннуур, Булган сумын хүнсний худалдаа эрхлэгч, хүнс үйлдвэрлэгч, хоол үйлдвэрлэгч 

аж ахуйн нэгж, иргэн, хүүхдийн хоол үйлдвэрлэгч төрийн байгууллагын захирал, менежер, 

эмч, бага ангийн багш нарт сургалт хийж нийт 110 орчим хүнийг хамруулсан байна.  
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“Ерөнхий боловсролын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” Монгол Улсын хуулийг 

эрчимжүлэх хүрээнд хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хөгжил, орчин үеийн 

хөгжлийн чиг хандлагыг өргөн олонд сурталчлах, тогооч нарын мэргэжил, мэргэшлийн ур 

чадвар, бүтээлч хоол хандлагыг дээшлүүлэх, тогооч нар харилцан туршлага солилцох 

зорилгоор цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийн тогооч, ажиллагсдад 

шинэ хууль, дүрэм, бүтээгдэхүүний норм, хоол, хүнсийг бэлтгэх, илчлэг тооцох аргачлалыг 

зааж өгөх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/472 тоот захирамжаар сургалт, ур 

чадварын уралдааныг 2021 оны 10 дугаар сарын 21-24-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

Захирамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ХОХБТХ, ХХААГ, ЭМГ, БСУГ, 

СХХ, МХГ, Булган сумын ЗДТГ, аймгийн Тогооч нарын холбоотой хамтран, аймгийн Засаг 

даргын нөөцөөс 2,0 сая төгрөг, ХХААГ, ЭМГ, БСУГ, СХХ, МХГ, Булган сумын ЗДТГ-ууд 1,1 

сая төгрөгийн төсвийг төвлөрүүлэн зарцуулсан. 

Сургалтыг 2 өдөр Булган сумын ЗДТГ-ын хурлын зааланд, дадлагыг МСҮТ-ийн гал 

тогоо, “Dream lounj” хоолны газарт хийж, БТСГ-ын Спортын ордонд ур чадварын 

уралдааныг 10 сарын 21-24-ны өдөр зохион байгууллаа.      

Тус сургалтанд 14 сумын ЕБС-ийн тогооч 36 тогооч, 7 нярав, цэцэрлэгийн 20 гаруй 

тогооч 5 нярав, ЭМТ-ийн 8 тогооч суралцаж, 1,2 кредит цагийн гэрчилгээ олгов. 
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Дөрөв. Зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаа: 

 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 

33 дугаар зүйлийн 33.1.2, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 

18.1.5, 12 дугаар зүйлийн 12.4.4, Булган аймгийн Засаг 

даргын “Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 дэх тус үндэслэн аймгийн 

Засаг даргын 2021 оны 09 сарын 13 өдрийн А/420 дугаар 

“Ажлын хэсэг томилох тухай” захирамжийн дагуу 

“Булганчууд 2021” нэгдсэн арга хэмжээний үеэр “Булганд 

үйлдвэрлэв 2021” үзэсгэлэн худалдааг зохион 

байгуулсан.  

   

 “Булганчууд 2021” нэгдсэн арга 

хэмжээний “Булганд үйлдвэрлэв 

2021” үзэсгэлэн худалдаанд 16 сумын 

3 аж ауйн нэгж, 2 хоршоо, 2 нөхөрлөл 

68 иргэн өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 28 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр 

оролцсон. Хялганат тосгоноос 

оролцоогүй.  

 Тус үзэсгэлэн худалдаанд айраг 

44 тн, сүү, цагаан идээ 4 тн, чацаргана 

жимс 250 кг, арвайн бүтээгдэхүүн 300 кг, 

хөнгөн үйлдвэрийн болон хүнсний 

үйлдвэрийн боловсруулсан бусад 

бүтээгдэхүүнээр Улаанбаатарчуудад 

үйлчилж 280,0 сая төгрөгийн 

борлуулалт хийсэн байна.  
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 Үзэсгэлэн худалдаанд нийт 2,805,000 төгрөгийн төсөв батлуулж, сумд, бүтээгдэхүүний 

нэр төрөл бүхий хаяг, хүндэтгэлийн хаалганы хулдаасан хэвлэл, оролцогч нарт “Талархал”, 

асарт байрлуулах сандал ширээг түрээсээр авч ашигласан. Улаанбаатар хотын 

Захирагчын ажлын алба, нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар “Булганчууд 2021” арга 

хэмжэээнд дэмжлэг үзүүлж 24 ш асрыг 2 өдрийн хугацаатай түрээсгүй ашиглуулж, 

оролцогчдын тээврийн хэрэгсэл, орчны тавтай байдлыг хангахад анхаарч тусалсан. Мөн 

зохион байгуулалтын хүрээнд сумдаас оролцсон аж ахуйн нэгж иргэдийн бүтээгдэххүнийг 

МХГ, МЭГ-уудын лабораторид нэгдсэн дүнгээр шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулж, 

Татварын хэлтсээс иргэдэд үнэ төлбөргүй QR код үүсгэн иргэдэд хүндрэлгүйгээр худалдаа 

үйлчилгээг үзүүлсэн.  

Засгийн газрын 2020 оны 250 дугаар тогтоол, Гадаад харилцааны сайд, Хүнс, хөдөө, аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/08, А-32 тоот 

“Монгол улсад орчин цагийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар үүсч 

хөгжсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” хамтарсан тушаал, Аймгийн Засаг даргын 

“Шинэ хөгжлийн зам” мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн хэмжээнд Монгол 

Улсад орчин цагийн Худалдааны салбар үүсч хөгжсний 100 жилийг ойг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг хийж 2021 оны 12 

сарын 26-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Тус арга хэмжээний 

үеэр аймгийн салбарын контент бэлтгэж, ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэн, шинэ 

жилийн арга хэмжээгэр үргэлжүүлэн зохион байгуулна.  

100 жилийг ойг угтан Мөн 10 сарын 23-ны өдөр БТСГ-ын Спортын ордонд ур чадварын 

уралдааныг зохион байгуулж, хоол үйлдвэрлэлийн салбарын ажиллагсдын ур чадварын 

тэмцээнийг БТСГ-ын Спортын ордонд зохион байгуулж, нийт 10 сумаас багийн төрлөөр 7, 

“Брэнд хоол”-ны төрлөөр 5 баг өөрсдийн хийсэн хоолны үзэсгэлэнгээр уралдаж, 

шалгаруулалт хийж, шилдэг хоолыг шалгарууллаа. 
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Уралдааныг төрлөөр нь ангилбал: 

Нэг: ЕБС-ийн хүүхдийн хоолны төрөлд  

      1-р байр. ”Булган МСҮТ” баг: Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш, 

ажиллагсдын баг 

1. Намдаваагийн Дэмбэрэлтуяа - МСҮТ-ийн багш 

2. Батжанцангийн Эрдэнэцэцэг - МСҮТ-ийн дотуур байрны тогооч 

3. Гансүхийн Энхмаа - МСҮТ-ийн дотуур байрны туслах тогооч 

  2-р байр: “Учралууд” баг: Могод сумын, Хутаг-Өндөр сумын хамтарсан баг 

1. Эрдэнэ-Очирын Одонтуяа – Хутаг-Өндөр сумын сургуулийн тогооч  

2. Гончиграгчаагийн Баярбат - Хутаг-Өндөр сумын сургуулийн тогооч  

3. Пүрэвдондовын Оюунцэцэг - Хутаг-Өндөр сумын Уньт багийн сургуулийн тогооч 

4. Батаагийн Нарантуяа – Могод сумын эмнэлгийн тогооч 

5. Самбуугийн Хажидмаа – Могод сумын сургуулийн тогооч 

6. Пүрэвдоржийн Өлзийсайхан – Могод сумын сургуулийн тогооч 

3-р байр: “Хялганат” баг: Хангал сум, Хялганат тосгоны хамтарсан баг 

1. Доржсүрэнгийн Батчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн тогооч 

2. Дагвадоржийн Оюунчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн нярав 

3. Агвааны Оюунгэрэл – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

4. Хашбаатарын Дунгармаа – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

5. Базарын Оюунтөгс – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

6. Наранцэцэгийн Цагаанчулуун – Хангал сумын цэцэрлэгийн тогооч  

Тусгай байр: ”Учралт” баг: Дашинчилэн сум, Булган сумын хамтарсан баг 

1.Сосорбарамын Алтанчимэг – Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч  

2. Осорын Гантөмөр - Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч 

3.Лхагвасүрэнгийн Болорцэцэг - Дашинчилэн сумын цэцэрлэгийн тогооч 

4. Галсангийн Энхчимэг - Дашинчилэн сумын эмнэлгийн тогооч 

5. Батсуурийн Үенч – Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн туслах тогооч 

6. Батсайханы Янжинлхам  - Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

 

Хоёр: “Үдийн хоол”-ны төрөлд  

1-р байр. ”Баялаг” баг: Гурванбулаг сум, Сэлэнгэ сумын хамтарсан баг 

1. Баяраагийн Нармандах – Гурванбулаг сумын сургуулийн тогооч 

2. Ганбаатарын Энхжаргал – Гурванбулаг сумын сургуулийн тогооч 

3. Батсүхийн Нарантуяа - Гурванбулаг сумын сургуулийн тогооч 

4. Нямцадмэдийн Оюунтуяа - Гурванбулаг сумын цэцэрлэгийн тогооч 

5. Пагма-ийн Мэндбаяр – Сэлэнгэ сумын цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

6. Ганболдын Оюунтуяа - Сэлэнгэ сумын цэцэрлэгийн туслах тогооч 

  2-р байр: “Хүүхдийн өргөө” баг Булган сумын /1-р 12 жилийн сургуулийн “Үдийн цай” ны 

гал тогооны ажиллагсад 

           1. Баярхүүгийн Баярцэцэг: багийн ахлагч, тогооч 

2. Шаравын Энхтуяа ахлах -ахлах тогооч  

3. Шаравын Энхмаа – туслах тогооч 

4. Баттогтохын Энхлхам – туслах тогооч 

5. Алтангэрэлийн Арлангоо – туслах тогооч 

3-р байр: “Хялганат” баг: Хангал сум, Хялганат тосгоны хамтарсан баг 
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1. Доржсүрэнгийн Батчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн тогооч 

2. Дагвадоржийн Оюунчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн нярав 

3. Агвааны Оюунгэрэл – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

4. Хашбаатарын Дунгармаа – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

5. Базарын Оюунтөгс – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

6. Наранцэцэгийн Цагаанчулуун – Хангал сумын цэцэрлэгийн тогооч  

Тусгай байр: ”Учралт” баг: Дашинчилэн сум, Булган сумын хамтарсан баг 

1.Сосорбарамын Алтанчимэг – Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч  

2. Осорын Гантөмөр - Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч 

3.Лхагвасүрэнгийн Болорцэцэг - Дашинчилэн сумын цэцэрлэгийн тогооч 

4. Галсангийн Энхчимэг - Дашинчилэн сумын эмнэлгийн тогооч 

5. Батсуурийн Үенч – Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн туслах тогооч 

6. Батсайханы Янжинлхам  - Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

 

Гурав: Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны төрөлд 

1-р байр. “Нутгийн бренд” баг Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн гал тогооны ажиллагсад 

1. Нямбуугийн Гангаамаа: Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч. 

2. Жамьяандоржийн Оюундалай: Булагн сумын 7-р цэцэрлэгийн тогооч. 

3. Цэндсүрэнгийн Даариймаа: Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн тогооч 

2-р байр: “Хялганат” баг: Хангал сум, Хялганат тосгоны хамтарсан баг 

1. Доржсүрэнгийн Батчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн тогооч 

2. Дагвадоржийн Оюунчимэг – Хялганат тосгоны сургуулийн нярав 

3. Агвааны Оюунгэрэл – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

4. Хашбаатарын Дунгармаа – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

5. Базарын Оюунтөгс – Хялганат тосгоны цэцэрлэгийн тогооч 

6. Наранцэцэгийн Цагаанчулуун – Хангал сумын цэцэрлэгийн тогооч  

3-р байр: ”Учралт” баг: Дашинчилэн сум, Булган сумын хамтарсан баг 

1.Сосорбарамын Алтанчимэг – Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч  

2. Осорын Гантөмөр - Дашинчилэн сумын сургуулийн тогооч 

3.Лхагвасүрэнгийн Болорцэцэг - Дашинчилэн сумын цэцэрлэгийн тогооч 

4. Галсангийн Энхчимэг - Дашинчилэн сумын эмнэлгийн тогооч 

5. Батсуурийн Үенч – Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн туслах тогооч 

6. Батсайханы Янжинлхам  - Булган сумын 3-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

 

Дөрөв: “Бренд хоол”-ны төрөлд 

1-р байр. “Нутгийн зоог” баг Булган сумын “Анхдагч аян” ХХК-ний ажиллагсад 

1.Ширнэнгийн Дэлгэрцэцэг – “Нутгийн зоог” ХХК-ний ахлах тогооч 

2. Галбадархын Саранцэцэг – “Нутгийн зоог” ХХК-ний ахлах тогооч 

3.Амарбаярын Батсайхан - “Нутгийн зоог” ХХК-ний ахлах тогооч 

  2-р байр: .”Монгол туургатан” баг  

1. Чинчулууны Мөнхзул – Хөдөө аж ахуйн МСҮТ-ийн ахлах тогооч 

2. Чимэддоржийн Батбаяр – Сайхан сумын сургуулийн ахлах тогооч 

3. Батмөнхийн Үүрцайх – Баян-Агт сумын цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

4. Даваажавын Отгонсайхан – Булган сумын 1-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

5. Маналжавын Лхагвасүрэн – Баян-Агтын сургуулийн ахлах тогооч 

6. Маналжавын Амаржаргал – Булган сумын 6-р цэцэрлэгийн туслах тогооч 
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3-р байр: “Food house” баг: Булган сумын “Номын титэм” худалдааны төвин 2 давхар 

1. Эрдэнэнийн Баярхүү – “Food house” хоолны газрын ахлах тогооч  

2.Нармандахын Наранзул - “Food house” хоолны газрын туслах тогооч 

3. Өлзийсайхан Эрэдэнэхүү - “Food house” хоолны газрын туслах тогооч 

  Тусгай байр: .”Булган МСҮТ” баг: Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш, 

ажиллагсдын баг 

1. Намдаваагийн Дэмбэрэлтуяа - МСҮТ-ийн багш 

2. Батжанцангийн Эрдэнэцэцэг - МСҮТ-ийн дотуур байрны тогооч 

3. Гансүхийн Энхмаа - МСҮТ-ийн дотуур байрны туслах тогооч 

 Тусгай байр: .”Нутгийн бренд” баг  

1. Нямбуугийн Гангаамаа: Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч. 

2. Жамьяандоржийн Оюундалай: Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн тогооч. 

3. Цэндсүрэнгийн Даариймаа: Булган сумын 7-р цэцэрлэгийн тогооч 

4. Батсүхийн Батзаяа – Булган сумын 2-р цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

5 Жалбаа Оюун – Сайхан сумын цэцэрлэгийн ахлах тогооч 

6. Цогоохүүгийн Нарангэрэл – Сайхан сумын сургуулийн туслах тогооч нар 

шалгарлаа.  

Тав. Хамрагдсан сургалт, үзэсгэлэн худалдаа: 

Орхон аймагт Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар 

тогтоол “Сүү боловсруулах үйлдвэрх, цехд 

стандарт, техникийн зохицуулалтын 

шаардлагад нийцсэн малын шингэн сүүг 

нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн аж ахуйн 

эрхлэгчид мөнгөн урамшуулал олгох түр 

журам”-ыг эрчимжүүлэх зорилготой зохион 

байгуулсан 1 өдрийн сургалтанд Хангал 

сумын 

мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нар, Орхон сумын 3 малчны 

хамт ХХААГ-ын хүнсний мэргэжилтэн хамрагдлаа.  

Удирдлагын академиас зохион байгуулж байгаа Булган 

аймгийн төрийн байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан 

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого: төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ 

“Алсын хараа – 2050"  цахим сургалтанд хамрагдаж      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 “Стратегийн улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ын төслийн эцсийн шатны 
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танилцуулга хэлэлцүүүлэгт цахимаар ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, ХХААГ-ын мэргэжилтэн 

нар хамрагдаж санал солилцсон.  

     Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа 

2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны зорилт 2.5 дахь заалт, Монгол Улсын Их хурлын 2015 оны 104 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр”-ийн 3.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 09 саырн 03-ны 

өдрийн 01/2741 дугаартай албан тоотын дагуу 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан 

“Намрын ногоон өдрүүд Монголд үйлдвэрлэв 

2021” арга хэмжээнд аймгийн ХХАА-н газар 

нэгдсэн зохион байгуулалтаар аймгийн 

Уяачдын холбооны гэр, бусад үйлчилгээний 

хэрэгслийг авч Улаанбаатар хотруу 2021 оны 

09 сарын 15-ны өдөр тус газрын мэргэжилтэн Д.Мөнхбаасан, Б.Цолмонбаяр, бичиг хэргийн 

ажилтан С.Алтантүрүү, жолооч А.Гантулга, харуул жолооч Д.Батбаяр нар 2 машинтай явж 

оролцсон. Үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг байрлуулахаар урьдчилсан байдлаар 

1 асар захиалсан боловч ирсэн үйлдвэрлэгчдийг төрөлжүүлэн 3 асарт байрлуулсан.   

Хангал, Орхон, Дашинчилэн, Могод сумдаас оролцох боломжгүй гэж албан ёсоор 

мэдэгдсэн ч дараах сумдаас үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон. Баян-Агт сумаас даршилсан 

ногоо, айраг, Сэлэнгэ сумаас зөгийн бал, Булган сумаас айраг, цагаан идээ, Сайхан 

сумаас айраг, хөхүүр, Хутаг-Өндөр сумаас арвайн гурил, даршилсан ногоо, Хишиг-Өндөр 

сумаас төмс, хүнсний ногоо, Баяннуур сумаас цагаан улт гутлаар оролцож, нийт 14 аж 

ахуйн нэгж, иргэн, малчин, үйлдвэрлэгчдийн 18.0 тн айраг, 1 тн арвайн гурил, 1 тн цагаан 

идээ, 12 кг зөгийн бал, 40 ш гар хийцийн цагаан улт гутал, 0.2 тн ургамлын цайгаа 

сурталчилан худалдаж, 141,9 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн.  

Нэгдсэн арга хэмжээгээр борлуулалт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээрээ тэргүүлсэн 31 аж 

ахуйн нэгжийг шилдгээр тодруулснаас Булган аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хамт 

олон “Орон нутгийн шилдэг оролцогч" номинацид шалгарч "ӨРГӨМЖЛӨЛ" хүртлээ.  
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Намрын ногоон өдрүүд нэгдэн арга хэмжээний өдрүүдэд аймгуудын ХХААГ-ын дарга, 

мэргэжилтнүүд, мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, бяслаг үйлдвэрлэгч томоохон аж 

ахуйн нэгжүүдийг хамруулсан 3 өдрийн сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  

 

 

Органик хүнсний тухай хууль, тогтоомж болон 

бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт, түүний бүртгэл, органик хүнсний 

үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлагын талаархи еөрнхий 

мэдлэг олгох 5 өдрийн 

цахим сургалт,   

 

 

“Чацаргана жимсийг боловсруулах 

технологи” 4 өдрийн сургалтанд цахимаар 

хамрагдлаа.    

Зөв зохистой хоололт, эрүүл ахуйн 

зохистой дадлын цахим сургалт   

Аблэ эзэмших төрийн албан хаагчдын 

анхан шатны 2 өдрийн сургалтуудад 

хамрагдлаа. 

Орхон, Дархан-Уул аймгийн намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээнүүдэд малчдаас 

оролцож, айраг, цагаан идээ, хүнсний ногооны борлуулалтыг хийсэн.  

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.1 дэх, Монгол Улсын Их 

хурлын 2020 оны “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 

батлах тухай 52 дугаар тогтоол, Хүнсний тухай хуулийн 4.1.3, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

20.1.4 Засгийн газрын 2021 оны 11 сарын 03-ны өдрийн хуралдааны 58 дугаар тэмдэглэл, 

“Махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тухай” ХХААХҮ-ийн сайдын 2021 оны 11 сарын 10-ны 

өдрийн А/319 дугаартай тушаалын дагуу “Өвлийн идэш” арга хэмжээг Улаанбаатар хотод 

2021 оны 11 сарын 25 -ны өдрөөс 12 сарын 05 -ны өдрүүдэд “Төв цэнгэлдэх хүрээлэн”-д 

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн болон 

орон нутгийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өргөтгөсөн худалдаанд оролцох тухай албан 

тоотыг сумдад хүрэж, МЭ-ийн тасаг, ХАА-н тасгийнханыг зохион байгуулалттайгаар дээрхи 

өдрүүдэд бүтээгдэхүүнийг тасалдуулахгүйгээр нийлүүлж ажилласан. 



34 
 

Эдгээр өдрүүдэд айраг 5,0 тн, аарц 1,8 тн, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн 260 кг, 

арвайн гурил 2,0 тн, малын мах 52,3 тн  буюу нийт 439,9 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдээд 

байна. 

Орхон аймгийн ЗДТГ, ХХААГ хамтран зохион байгуулж байгаа “Эрдэнэт идэш” арга 

хэмжээнд хамтран зохион байгуулж малчид иргэдээ хамруулж өгөх хүсэлтийн дагуу сумдад 

албан тоот, 4 цахим хаягаар зарыг хүргэж, 2 малчин, мах, сүү, цагаан идээ нийлүүлж 2,0 

сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. 

Зургаа. Хяналт, шалгалт:  

    Аймгийн Засаг даргын захирамжын дагуу 16 суманд 

атестатчилал хийх байсан ч цар тахлаас хамаарч 05 сард 

Хутаг-Өндөр сумын 24 цэгт атестатчилал хийж, мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  15 сум, 1 тосгоны хэмжээнд 

сайдын тушаалын хэрэгжилт хангалттай нормондоо байдаг.  

Худалдаа, 

үйлчилгээний салбарын 

ажиллагсдад ажлын 

байран дахь, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, 

дотоод хяналтыг зөв хийх, хэрхэн бүртгэл хөтлөх 

аргачлалыг зааж 15 сум 1 тосгоны хүнсний 

худалдаа эрхлэгч 200 гаруй иргэд, хоол үйлдвэрлэл 

эрхлэгч 20 гаруй иргэдийг хамруулж, бүртгэл 

хөтлөлтийг нэгдсэн загвар хэвлэн хөтлүүлж 

хэвшүүлээд байна. Аймгийн хэмжээнд хүнсний худалдааны 150 цэг, хоол үйлдвэрлэлийн 

20 цэгт дотоод хяналтын бүртгэлийн загварыг өгч хөтлүүлж хэвшүүлсэн.  

 

Долоо. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа:  

Энэ жил үйлдвэрт нийлүүлэх сүүний хэмжээ өмнөх оноос буурсан ч бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлт, нэр төрөл нэмэгдсэн.  "Хатан мээж хайрхан" ХХК 350 тн сүү цуглуулсан нь 

өмнөх оноос буурсан. тус аж ахуйн нэгжийн ажиллагсдад цар 

тахлын улмаас хязгаарлалтад орж, үйл жиллагаа эхний хагас 

жил тогтмол бус байсантай холбоотойгоор 30 тн аарц, 16 тн  

цөцгийн тос үйлдвэрлэж, "Сүү" ХК-нд нийлүүлсэн.  

Хутаг-Өндөр суманд хуурай сүүний “Биг партнершип 

Монголиа” ХХК ашиглалтанд орж нийт 9.1 тн сүү авч 1 тн 

хуурай сүү, 0.3 тн цөцгийн тос үйлдвэрлэсэн байна. Тус аж 

ахуйн нэгж нь “Глобал метамин корпораци”-тай хамтран гүүний саам хуурайшуулж, 

ковид-19 цар тахлын эмчилгээнд зориулсан 8.0 тн гүүний саамыг хуурайшуулан нэмэлт 

амин дэм 0.5 тн үйлдвэрлэсэн.  
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Хутаг-Өндөр сумын "Бялхам үндэс" ТББ  2.5 тн 2 төрлийн ааруул үйлдвэрлэсэн. 

 

Энэ жил боловсруулах үйлдвэрт нийт 361.9 тн үнээний сүү, 8.0 тн гүүний саамыг 

үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан.  

Мөн улсын хэмжээнд стратегийн улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах, улсын журам 

шинэчлэгдэж байгаатай холбогдуулан мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн 

ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. Аймгийн хэмжээнд нөөцийн мах бэлтгэх журам боловсруулах 

төслийг холбогдох газар, ТББ, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлсэн боловч улсын хэмжээнд 

журам батлагдах тул орон нутагт журмыг боловсруулахгүй гэж ХОХБТХ-ээс чиглэл өгсөн. 

Аймгийн төвийн хүн амын 2021 оны хаврын махны хэрэгцээнд Булган сумын 

"Баянцөнгөрөг" хоршоотой ХХААГ-ын дарга гэрээ хийж 2.96 тонн үхрийн махыг 9500 

төгрөгөөр борлуулж, 1000 төгрөгийн урамшуулал олгохоор аймгийн Засаг даргын 2021 

оны 04 сарын 22-ны өдрийн А/196 дугаар захирамжаар шийдвэрлүүлж, хэрэгжилтийг 

хангаж, мөн 2 иргэнтэй хямд үнэтэй мах нийлүүлэх “Санамж бичиг” үйлдэж 10 гаруй тонн 

үхэр, хонины махыг аймгийн төвийн иргэдэд нийлүүлсэн. 2022 оны төсвийн төсөлд 45.0 

тонн махны 67.5 сая төгрөгийн төсвийн саналыг газрын даргын 2021-07 сарын 07 өдрийн 

1/210 дугаартай албан тоотоор ХОХБТХ-ийн дарга Д.Буманбаярт хүргүүлсэн ч 2022 оны 

хүн амын махны нөөцөд зориулж 25,0 сая төгөрөгийг орон нутгийн төсвөөс 

шийдвэрлүүлсэн байна. шардлгатай тохиолдолд нэмэлтээр аймгийн Засаг даргын 

нөөцөөс төсвийг төвлөрүүлнэ. 

ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 02-01 өдрийн 01/312 дугаар 

“Санал ирүүлэх тухай” албан тоотыг ХХААГ-ын даргын 02сарын 04-ны өдрийн 1/29 тоот, 

аймгийн Засаг даргын 02 сарын 17-ны өдрийн 01/198 дугаар тоотоор “Стратегийн хүнсний  

улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ын төслийг хүргүүлж ирсэн санлуудыг нэгтгэн 

ХОХБТХ-т хүргүүлж, тэндээс нэгтгэгдэн аймгийн саналыг аймгийн Засаг даргын албан 

тоотоор яаманд хүргүүлсэн.  

 Булган, Хутаг-Өндөр, Рашаант, Баяннуур, Дашинчилэн, Бугат, Сайхан сумдын 

Засаг дарга нарт өөрийн орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, “Булганд 

үйлдвэрлэв” цэг, худалдааны лангууг зам дагуух цэгүүдэд байрлуулах чиглэлийг албан 

тоотоор хүргүүлж, утсаар зааварчилгаа өглөө. 

  

 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 

33 дугаар зүйлийн 33.1.2, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 

18.1.5, 12 дугаар зүйлийн 12.4.4, Булган аймгийн Засаг даргын “Шинэ хөгжлийн зам” үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 дэх тус үндэслэн аймгийн Засаг даргын 2021 

оны 09 сарын 13 өдрийн А/420 дугаар “Ажлын хэсэг томилох тухай” захирамжийн дагуу 

“Булганчууд 2021” нэгдсэн арга хэмжээний үеэр “Булганд үйлдвэрлэв 2021” үзэсгэлэн 

худалдааг зохион байгуулсан.  
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 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын удирдамжыг ажлын хэсгийн ахлагч ХХААГ-

ын даргаар үйл ажиллагааны газрын зураглал, зарцуулах төсөв, ажлын хэсгийн гишүүдийн 

судалгаатай батлуулав. Холбогдох газруудад аблээр хүргүүллээ.  

 Ажлын хэсэгт БОАЖГ, СХХ, ЭМГ, МХГ, ХХҮХ, ТХ, ЦГ, ОБГ, сумын ЗДТГ-ууд орж зохион 

байгуулах ажлыг тус бүр хуваарилан,  

 Удирдамжын дагуу 2021 

оны 10 сарын 07-ны өдөр СХХ, 

БОАЖГ, ХХҮХ-ийнхэн 

Улаанбаатар хотод очиж 

бэлтгэл хангаж ажиллав.  

 “Булганчууд 2021” нэгдсэн 

арга хэмжээний “Булганд 

үйлдвэрлэв 2021” үзэсгэлэн 

худалдаанд 16 сумын 3 аж ауйн 

нэгж, 2 хоршоо, 2 нөхөрлөл 68 

иргэн өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 28 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр 

оролцсон. Хялганат тосгоноос 

оролцоогүй.  

 Улаанбаатар хотын Захирагчын ажлын алба, нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 

“Булганчууд 2021” арга хэмжэээнд дэмжлэг үзүүлж 24 ш асрыг 2 өдрийн хугацаатай 

түрээсгүй ашиглуулж, оролцогчдын тээврийн хэрэгсэл, орчны тавтай байдлыг хангахад 

анхаарч тусалсан. Мөн зохион байгуулалтын хүрээнд сумдаас оролцсон аж ахуйн нэгж 

иргэдийн бүтээгдэххүнийг МХГ, МЭГ-уудын лабораторид нэгдсэн дүнгээр шинжилгээнд үнэ 

төлбөргүй хамруулж, Татварын хэлтсээс иргэдэд үнэ төлбөргүй QR код үүсгэн иргэдэд 

хүндрэлгүйгээр худалдаа үйлчилгээг үзүүлсэн.   

 

Засгийн газрын 2020 оны 250 дугаар тогтоол, Гадаад харилцааны сайд, Хүнс, хөдөө, аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/08, А-32 тоот 

“Монгол улсад орчин цагийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар үүсч 

хөгжсний 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” хамтарсан тушаал, Аймгийн Засаг даргын 

“Шинэ хөгжлийн зам” мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн хэмжээнд Монгол 

Улсад орчин цагийн Худалдааны салбар үүсч хөгжсний 100 жилийг ойг тэмдэглэн 
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өнгөрүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг хийж 2021 оны 12 

сарын 26-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Тус арга хэмжээний 

үеэр аймгийн салбарын контент бэлтгэж, ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэн, 350 хүнийг 

хамруулсан шинэ жилийн арга хэмжээгээр үргэлжүүлэн зохион байгуулна.  

“Ерөнхий боловсролын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” Монгол Улсын хуулийг 

эрчимжүлэх хүрээнд хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын хөгжил, орчин үеийн 

хөгжлийн чиг хандлагыг өргөн олонд сурталчлах, тогооч нарын мэргэжил, мэргэшлийн ур 

чадвар, бүтээлч хоол хандлагыг дээшлүүлэх, тогооч нар харилца 

н туршлага солилцох зорилгоор цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийн 

тогооч, ажиллагсдад шинэ хууль, дүрэм, бүтээгдэхүүний норм, хоол, хүнсийг бэлтгэх, 

илчлэг тооцох аргачлалыг зааж өгөх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/472 тоот 

захирамжаар сургалт, ур чадварын уралдааныг 2021 оны 10 дугаар сарын 21-24-ны 

өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

Захирамжийн дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын ХОХБТХ, ХХААГ, ЭМГ, БСУГ, 

СХХ, МХГ, Булган сумын ЗДТГ, аймгийн Тогооч нарын холбоотой хамтран, аймгийн Засаг 

даргын нөөцөөс 2,0 сая төгрөг, ХХААГ, ЭМГ, БСУГ, СХХ, МХГ, Булган сумын ЗДТГ-ууд 1,1 

сая төгрөгийн төсвийг төвлөрүүлэн зарцуулсан. 

Сургалтыг 2 өдөр Булган сумын ЗДТГ-ын хурлын зааланд, дадлагыг МСҮТ-ийн гал 

тогоо, “Dream lounj” хоолны газарт хийж, БТСГ-ын Спортын ордонд ур чадварын 

уралдааныг 10 сарын 21-24-ны өдөр зохион байгууллаа.      

Тус сургалтанд 14 сумын ЕБС-ийн тогооч 36 тогооч, 7 нярав, цэцэрлэгийн 20 гаруй 

тогооч 5 нярав, ЭМТ-ийн 8 тогооч суралцаж, 1,2 кредит цагийн гэрчилгээ олгов. 

Мөн 10 сарын 23-ны өдөр БТСГ-ын Спортын ордонд ур чадварын уралдааныг зохион 

байгуулж, уралдаанд нийт 10 сумаас оролцогчид бүртгүүлж, багийн төрлөөр 7, “Брэнд 
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хоол”-ны төрлөөр 5 баг өөрсдийн хийсэн хоолны үзэсгэлэнгээр уралдаж, шалгаруулалт 

хийж, шилдэг хоолыг шалгарууллаа. 
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Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 сарын 24-ны өдрийн А/107 дугаар захирамжийн 

дагуу хүнсний худалдаа эрхлэгчдэд УБ хот, Орхон аймагт тээвэр хийх “Тусгай зөвшөөрөл”-
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ийг хэвлүүлж зөвшөөрлийг дагуу хүнс, өргөн хэрэглээний барааны нийлүүлэлтийг хийж 

байв.  

2021 онд нийт 5 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд орон нутгийн малчид, тариаланчид, 

үйлдвэрлэгчдийг хамруулж,  нийт 1104,0 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна.   

Төрийн бичгийг Монгол бичигт шилжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 

захирамжийн дагуу Монгол бичгийн цагаан толгойн бүх үсэг бүрэн сурсан. Мөн Булган 

сумаас зохион байгуулсан 2 арга хэмжээнд байгууллагаа төлөөлөн оролцож, газрын 

ажиллагсдын дунд зохион байгуулсан арга хэмжээнд баг ахлан өрсөлдөж тэргүүн байр 

эзэлсэн. 

Найм. Хамтын ажиллагаа:  

Цар тахлын өдрүүдэд МХГ, СХХ-тэй тогтмол хамтарч ажиллаж, шаардлагатай 

мэдээ мэдээллийг дамжуулан мэдээлэл солилцож ирсэн. 

        “Мерси кор” ОУБ-ын орон нутгийн болон төв төслийн 2 ажилтантай 2 удаагийн уулзалт 

хийж сургалтын санал хүргүүллээ.  

Худалдааны салбар үүсч хөгжсний 100 жилийн ойг тохиолдуулан аймгийн Тогооч 

нарын холбоо, АЗДТГ, ЭМГ, Булган сумын ЗДТГ-тай хамтран төлөвлөгөөт ажлуудыг хийж 

байна.   

Булган аймаг дахь ХАА-н МСҮТ нь ХНХЯ-наас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 

хэрэгжүүлсэн "Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтаар 

2020-2021 онд манай сургуулийн 

мэргэжлийн дадлагын газрын их засвар, 

шинээр барих, сургалтын хөтөлбөр, гарын 

авлагаар хангах, техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслээр хангах, багш нарыг 

чадавхжуулах зэрэг олон төрлийн дэмжлэг 

авч, хөрөнгө оруулалтын үр шимийг 

гаргахын тулд сургалтын үйл 

ажиллагаагаараа дамжуулж иргэдэд ХАА-н 

салбарын мэргэжлийн ур чадварыг 

чанартай эзэмшүүлэхэд багш нар маань 

чухал үүрэг оролцоотой байдаг гэж үзэн 

2021 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссаны дагуу мэргэжлийн багш 

нарынхаа ажил мэргэжлийн "Ур чадвар - 2021" уралдаан зохион байгуулж уралдааны 

шүүгчээр оролцож, сүү, сүүн бүтиээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн ангийн багш нарыг үнэллээ.   

Мөн мэргэжилийн ангийн 1 жил, 2,5 жилийн төгсөгчдөд хөндлөнгийн үнэлээчээр 

ажиллаж ирсэн.  

 Энэ жил ХХААГ нь БОАЖГ, СХХ, ЭМГ, МХГ, ХХҮХ, ТХ, ЦГ, ОБГ, сумдын ЗДТГ-ууд 

хамтран арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа.  

 

 Тайлан бичсэн: Хүнсний мэргэжилтэн                           Д.Мөнхбаасан 

 Тайланг хянасан: ҮХҮА-ны дарга                               О.Гантулга 
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Худалдааны тухай шинээр батлагдсан 2 стандартыг СХХ-тэй хамтран сумдад 

сурталчлан худалдаанд мөрдүүлж эхлээд байна. Шинэ стандартын дагуу 

"Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ажлын хэсэг"-ийн 8 удаагийн хуралд сууж 

нийт 1 бүтээгдэхүүн, 6 төрлийн 178 үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгох шийдвэрийг 

гаргуулан шинэ стандартаар үнэлүүлж эхлээд байна. 

Аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдийг урамшуулах 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор "Тэргүүний үйлдвэрлэгч", "Тэргүүний үйлчилгээ эрхлэгч" 

шалгаруулах журам боловсруулж, 2019 оны 4-р улиралд аймгийн Ажил Олгогч эздийн 

холбоо, ХАҮТ, Тогооч нарын холбоо, сумдын ХААТ-ийн мэргэжилтнүүдээс санал авч, 

Булган сумын болон зарим сумдын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн дунд хэлэлцүүлэг 

хийж саналыг нэгтгэн эмхтгэж, 2020 онд Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, 

журмыг засварлан дахин оруулах үүрэг даалгавар өгсний дагуу засварлан, танилцуулах 

мэдээллийг power point-оор бэлтгэн ХОХБТХ-т хүргүүлсэн боловч цаг үеийн нөхцөл 

байдлаас хамаарч батлагдаагүй хойшлуулсан. 

 Монгол Улсад Хүнсний аж үйлдвэрийн салбар үүсч хөгжсний 90 жилийн ойг угтан 

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө, шаардагдах төсвийг 

ХОХБТХ-т хүргүүлж, аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 сарын 18-ны өдрийн А/495 дугаар 

бүхий “Ой тэмдэглэх тухай” захирамжаар МУ-д Хүнсний аж үйлдвэрийн салбар үүсч 

хөгжсний 90 жил, аймагт байгуулагдсаны 78 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх ажлын 

хэсэг, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан. 

Хүн амын хүнсний аюулгүй байдал, чанарын шаардлагад нийцсэн мэдлэг мэдээлэл 

олгох зорилготой "Булган зөгий" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Бугат суманд зохион байгуулсан 

зөгий үржүүлэгч, зөгийн бал үйлвэрлэгч 50 орчим хүн хамрагдаж, зөгийн балны чанар 

стандарт, хүний эрүүл мэндэд ашигтай болон хортой нөлөө, зөв зохистой хэрэглээний 

талаар 2 өдрийн онол, дадлагаар мэдлэг олж авсан үр дүнтэй сургалт болов.  

Хүн амын хүнсний хэрэгцээг тогтвортой, хүртээмжтэй хангах зорилтын хүрээнд цар 

тахлын өдрүүдэд байнгын хяналт хийж, хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч 10 гаруй, хүнсний 

үйдвэрийн 8 аж ахуйн нэгжээр орж, худалдаа эрхлэгч нарт өдөр тутам, заавар зөвлөгөөг 

өгч, хүнсний нөөцийн мэдээг сумдаас өдөр бүр авч нэгтгэн ХХААХҮЯ, аймгийн Онцгой 

комисс болон 8 байгууллагууллагын 12 албан тушаалтанд мэйлээр болон абле хаягаар 

хүргүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөц цар тахлын 

өдрүүдэд тогтвортой, хүнсний хомсдол болон үнийн хөөрөгдөл үүсээгүй, 3-40 хоногийн 

хангалттай байв.  Хүнсний үйлдвэрлэл тогтвортой, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү, 

махны үйлдвэрлэлт нэмэгдсэн.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль 

хэрэгжихтэй холбоотой шинэ хуулийг сурталчиллах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлийг сумын 

мэргэжилтнүүдэд хүргүүлсэн. Үүний зэрэгцээ улсын баяр наадмын өдрүүдэд хоол 

үйлдвэрлэл эрхлэгч 10 гаруй иргэдэд заавар зөвлөмж өгч, 2 төрлийн гарын авлага хэвлэн 

сурталчилж ажилласан. 
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 ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн үндэсний хоолны бичлэгүүдийг Булган аймгийн зарын цэг, 

Булган аймаг ХХААГ, Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн фасе хуудсуудаар 

цацаж, сумын мэргэжилтнүүдэд файлаар хүргүүлэн аж ахуйн нэгжүүдэд цацах чиглэл өгч, 

5 төрлийн гарын авлагыг аж ахуйн нэгжүүдэд тарааж өгсөн.  

Булган сум, Сайхан сум, Хялганат тосгоны зарим сургууль, цэцэрлэгүүд  "Ээжийн 

хоол" Эрүүл хүнс" өдөрлөгийг зохион байгуулж, аав ээжүүдэд сурталчилсан байна. 

Хутаг-Өндөр, Булган сумдад кофе шоп шинээр нээгдэж үйлчилгээний шинэ соёлыг 

сурталчилж байна. ЭМГ-аас зохион байгуулсан 

"Хоол үйлдвэрлэлд шинэлэг хандлага нэвтрүүлэх 

нь" сарын аяныг амжилттай зохион байгуулж 

тайланг хүргүүлэв. 

Үндэсний брэнд хоолны бичлэгийг хувийн 

хэвшил, төрийн байгууллагуудад цацаж, 

сурталчилах ажлыг зохион байгуулж, онлайнаар 

3 фасе хуудсанд сурталчилсан.   

“Сайхан Монгол” ТВ-ээр аймгийн Тогооч нарын 

холбооноос санаачлан ЭМГ-тай хамтран “Зөв 

хооллолт, дархлаагаа дэмжье” уриатайгаар 2 удаагийн 

давтамжаар цацаж ба “Сайхан Монгол” телевизийн 

хөтөлбөрт үндэсний хоолны бичлэгүүдийг явуулж буй 

хуваарь Youtobe дээр ХХААГ-ын хаягаар хоолны 

бичлэгүүд байршуулсан байдал.  

Цахим хаягуудаар цацсан сурталчилгааны 

материалуудыг давхардсан тоогоор 1000 гаруй хүн үзэж, 200 гаруй хүн хуулбарлан үзсэн 

байна. 

Аймгийн хэмжээнд 83 хүнсний үйлдвэр, цехэд нийт 345 хүн байнгын ажлын байртай 

ажиллаж байна. Хүнсний зориулалттай 600 орчим тоонь зоорь, төмс, хүнсний зориулалттай 

агуулах, зоорь нийт 995,5 тонн, үр тарианы зориулалттай 14220 тонн багтаамжтай агуулах, 

зоорь, 37 тээврийн хэрэгсэл байгаагаас хүнсний зориулалтын 7 машин байна.  

Худалдаа, үйлчилгээний нийт 358 цэгээс хүнсний худалдаанд 267, малын гаралтай 

бүтээгдэхүүн борлуулагч, хадгалагч, тээвэрлэгч 43, МЭ-ийн үйлчилгээний 64, МҮ-ийн 

үйлчилгээ 3, МЭ-ийн эм, эмнэлгийн хэрэгслэл худалдагч 4, хүнсний зах 3, бараны зах 2, 

худалдааны төв 2, бөөний цэг 3, тамхины 122 цэг бүртгэлтэйгээс 182 аж ахуйн нэгж тусгай 

зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэн, тэдгээрт нийт 276,5 тонн даацтай 79 тээврийн 

хэрэгсэл байна.  

Хоол үйлдвэрлэлийн 308 цэг бүртгэлтэйгээс 43 цэг тусгай зөвшөөрөлтэй, хувийн 

хэвшлийн хоол үйлдвэрлэлийн 143, бусад хоол үйлдвэрлэлийн 165 эмнэлгийн 20 гал тогоо, 

сургуулийн 15 гал тогоо, дотуур байрны 9 гал тогоо, цэцэрлэгийн 27 гал тогоо, МСҮТ-ийн 3 

гал тогоо, үйлдвэр, албан байгууллагын дэргэдэх 4 гал тогоо, цэргийн ангийн 2 гал тогоо, 

хорих ангийн дэргэдэх 1 гал тогоо үйл ажиллагааг эрхлэн, 215 мэргэжлийн тогооч, 42 
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мэргэжлийн зөөгч ажиллаж, үйлдвэрлэлийн ажлын байрны талбай 8353,6 м², үйлчилгээний 

10935,5 м² талбайтай байна.  

Аймгийн хүн амыг 2019 оны тоогоор сум, баг, нас, хүйс тус бүрээр гаргаж, жишсэн 

хүн амыг тооцоолоход суурин хүн ам 62219, үүнээс төв сууринд 28608 хүн оршин суудаг 

байна. 2019 оны хүн амыг тооцон жишсэн хүн ам 50570 байна. 

Аймгийн хэмжээнд хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт өнгөрсөн онтой 

харьцуулахад үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах, сүүний үйлдвэрлэлт өсч, гурилын 

үйлдвэрлэлт буурсан байна.  

2020 онд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүн 650 тн, сүү, 

сүүн бүтээгдэхүүн 60 тн, гурил 17,36 тн, гурилан бүтээгдэхүүн 264,91 тн, хүнсний тос 20,08 

тн, өндөг 574200 ширхэг буюу 28,7 тн, ХАА-н бэлтгэлээс мах 7416,98 тн, сүү 5078,89 тн, 

цагаан идээ 1916,2 тн бэлтгэж, төмс 5401.6 тн, хүнсний ногоо 1873,43 тн, жимс, жимсгэнэ 

61,0 тн, төрөл бүрийн будаа 17,98 тн хураан авч мах, махан бүтээгдэхүүн  29,3 %, сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн 2,02  %, гурил 0,94 %, гурилан бүтээгдэхүүн 8,0 %, ХАА-н бэлтгэлээс мах 222,7 

%, сүү 171,6 %, цагаан идээ 64,74 % бэлтгэж, төмс 243.3 %, хүнсний ногоо 39,0 %-ийн 

хангасан байна.  

Булган сумын "Хатан Мээж Хайрхан" ХХК аарц 30 тн, 20 тн цөцгийн тос 

үйлдвэрлэснээс 20 гаруй тонныг нөөцлөн, 35 хүний  ажлын байрыг бий болгосон байна. 

“Булганмах Маркет” ХХК нь тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж орон нутгаас үндсэн 

ажилтан 19, түр ажилтан 33 хүн авч ажиллуулж, 320 гаруй тн мах үйлдвэрийн аргаар 

бэлтгэсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд нийт айл өрхүүд өөрийн хүнсэндээ 3970,4 тн мах 

бэлтгэснээс Улаанбаатар хотод оршин суудаг үр хүүхэд, ах дүү нартаа 766,42 тн махыг 

хүргүүлсэн байна. Мөн зах зээлд борлуулахаар 5684,97 тн бэлтгэснээс нийслэл рүү 1917,18 

тн мах оруулсан байна. Хаврын махны хэрэгцээнд зориулан 478,89 тн махыг нөөцөлж, 

үүнээс нийслэлд 336,98 тн-ыг оруулахаар төлөвлөсөн байна.  

Аймгийн төвийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлдэг нөөцөд мах 12 тн үхрийн 

мах, 4 тн хонины махыг 03 сарын 16 - ны өдрөөс эхлэн, үхрийн мах 7900 төгрөгөөр  хонины 

мах 6900 төгрөгөөр 5-н дэлгүүрүүдэд борлуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар аймгийн 

нөөцийн махны түгээлтээр нийт 448,54 кг үхрийн мах, 745,96 кг хонины мах, нийт 1794,82 

кг-ыг дэлгүүрүүдэд түгээгээд байна.   

№ Объекты

н нэр 

Баг Үхрийн мах /кг/ Хонины мах 

/кг 

Нийт /кг/ 

03/20 03/23 04/01-

04/05 

03/16 03/28 үхэр хонь 

1 “Жаргалан

т” дэлгүүр 

1-р 

баг 

28,27 51 57,6 51,2 37,7 136,87 88,9 
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2 “Жавхлант

” дэлгүүр 

2-р 

баг 

46,03 78,8 117,8 313,45 55,51 379,5 368,96 

 

“Дэлгэр” 

дэлгүүр 

3-р 

баг 

29,3 38,8 61,45 73.80 63.60 129,55 137,4 

4 “Агуйт” 

дэлгүүр 

4-р 

баг 

25,74 45,79 51,2 33,5 36,5 122,73 70,0 

5 “Халиун” 

дэлгүүр 

5-р 

баг 

67,7 37,11 175,4 46,7 34 280,21 80,7 

 Нийт  197,04 251,5 463,45 518,65 227,3 1048,8

6 

745,96 

Мөн аймгийн төвийн болон сумдын сургууль, 

цэцэрлэгийн нөөцөд байсан мах, гурил зэрэг 

хүнсний бүтээгдэхүүний  судалгааг авч 

холбогдох газруудад хүргүүлж, нөөцөд 

байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг гамшгийн 

бэлэн байдлын өдрүүдэд сумдын постонд 

өөрийн өртөгөөр борлуулах үүрэг чиглэл өгч 

ажилласан. Жишээ: Булган сумын нийт 2 

сургууль, 5 цэцэрлэгт 2747 кг үхрийн мах, 

250 кг хонины махыг 5 сарын 1 хүртэл ангилж 

ялган хөлдөөгчинд хадгалж байна. Бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг гэрээт аж ахуйн 

нэгжүүдэд буцааж өгсөн. 

"Шинэ хөдөө Булган" хөтөлбөрөөр аян эрчимжиж, малчдын өрхийн орлогыг тогтмол 

байлгаж, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг тогтмол нийлүүлэх ажлын хүрээнд Булган суманд 

2020 оны 06 сард ашиглалтанд орсон "Хатан мээж хайрхан" ХХК- нд түрээсийн гэрээгээр 

Хутаг-Өндөр, Хангал, Сэлэнгэ, Бугат, Орхон, Баяннуур, Дашинчилэн сумдад нийлүүлсэн 

263,2 сая төгрөг бүхий улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай сүүний хөргүүртэй контейнерийг 

хүлээлгэн өгч, үйл ажиллагааг тогтмолжуулаад байна.  

Мөн Увс аймгийн төлөөлөгч 45 малчин, фермер, мэргэжилтнүүдийг Хутаг-Өндөр 

сумын "Булганмах маркет" ХХК, Булган сумын "Хатан мээж хайрхан" ХХК, Сэлэнгэ сумын 

фермерийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцуулж, туршлага судлуулав.  

 Сүүний урамшуулал олгох ажлыг сумдад сурталчилан, аж ахуйн нэгжүүдэд саналыг 

хүргүүлэн ажиллаж, Орхон аймагт болсон сургалтанд 4 сумын 6 фермерийг хамруулсан.  

"Хатан мээж" ХХК-ний үйл ажиллагаатай танилцаж, 2 удаагийн мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгч,  ХХААХҮЯ-ны ХҮБХЗГ-ын дарга Чой-Ишийг үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 

танилцуулав. Сайхан суманд айраг хадгалах 30 тн хөргүүртэй 17,0 сая төгрөгийн чингэлэг 

нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлж сумдад хүлээлгэн өгсөн. Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ сумдад жимс, 

хүнсний ногоо хатаах 10,98 сая төгрөг бүхий төхөөрөмжийг тендерээр нийлүүлж, тус 

сумдын ЗДТГ-т хүлээлгэн өгсөн.  

       Үүнээс: 
1-р цэцэрлэг үхрийн мах 70 кг, хонины мах 200 кг Эрдэнэтуяа 

99547528,  

2-р цэцэрлэг 597 кг  үхрийн мах - Туяа 99346443:  

3- цэцэрлэг 200 кг үхрийн мах – Мөнхөө 94968998:  

4-р цэцэрлэг нөөцгүй гэсэн- Ариунаа 99043508 

6-р цэцэрлэг 200 кг үхрийн мах - Баярмаа 95647391 

7-р цэцэрлэг 240 кг үхрийн мах, 50 кг хонины мах – Энх-Ариун 

99566799 

3-р сургууль 840 кг үхрийн мах – Гэрэлтуяа 99093383: 

1-р сургууль 600 кг үхрийн мах – Ганчимэг 99755694 

2-р сургууль нөөцгүй. – Янжмаа 99032087 
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“Булган хангайн хүнсчид” ном, 90 жилийн ойн медалийн захиалгыг гэрээгээр 

нийлүүлэхээр аймгийн Засаг даргын 12 сарын ... өдрийн .... тоот захирамжаар 10,0 сая 

төгрөгийн санхүүжилтыг шийдвэрлүүлэн, 200 ширхэг ном, 300 ширхэг ойн медалийн 

захиалга хийж гэрээ байгуулав.  

Сум хөгжүүлэх сангаас сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах 8 аж ахуйн нэгжид 

40сая.төг, мах,сүүний чиглэлийн 7 аж ахуй нэгжид 47сая.төг, мал үржлийн нэгжид 20,0 сая 

төг, мал аж ахуйн чиглэлд 68 сая төгрөгийн дэмжсэн байна. 

Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор жил бүр зохиогддог, “|Цагаан 

сар”, “Алтан намар” арга хэмжээнүүд цар тахлын нөхцлөөс болж хойшлогдсон ч 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагддаг "Намрын ногоон өдрүүд 2020" нэгдсэн арга 

хэмжээнд Булган сумын үйлдвэрлэгч "Тунамал өгөөж" ХХК-ний 7 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнээр оролцож 1,6 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.  

Засаг даргын 2020 оны 08 сарын 13-ны өдрийн А/345 дугаар захирамжын дагуу 

Сайхан сумын “Өрөм нуур"- нд "Айрагны өдөрлөг" зохион байгуулав. "Айрагны өдөрлөг" 

арга хэмжээнд ХХААГ-ын мэргэжилтнүүд айрагны эдлэл хэрэглэл үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулж нийт 9 сумын 20 гаруй нэр төрлийн эд хэрэглэлийн үзэсгэлэн гаргаж, 100 

гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүнээр оролцсон. 

Үзэсгэлэнгийн үеэр айраг, адууны эдлэл хэрэглэлээс сайхан эдлэл хэрэглэлийг 

шалгаруулж, 1,2 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан.  

Шалгаруулалтанд: 

• 1-р байр– Сайхан сумын мужаан Г.Жанчивдоржийн урласан “Гуралсан хөхүүр “ 

• 2-р байр  - Булган сумын дархан М.Ганболдын бүтээл 45 лан мөнгө орсон “Батноров 

хийцийн мөнгөн эмээл, суман ташуур”  

• 3-р байр– Дашинчилэн сумын малчин Х.Дашдоржийн хийсэн “Суран эдлэлийн багц” 

• Тусгай байр -Хишиг-Өндөр сумын малчин Мөнх-Ундрахын “Адууны тамга” 

• Тусгай байр- Булган сумын сийлбэрчин Батбэхийн хар модны ураар хийсэн “Модон 

эдлэл”-ийг тус тус шалгаруулсан.  

Мөн айраг адууны эдлэл хэрэглэлийн үзэсгэлэнд оролцогчдоос өөрийн урласан 

бүтээлүүдээр нь дуудлага худалдаа зохион байгуулж, 12 урчуудын бүтээлийг сурталчилан, 

дуудлага худалдааг явууллаа. Булган сумын Хар модны ураар хийсэн 5 хос сав, Сөнгийн 

модон хувин, суран эдлэлүүд анхны үнээс нь 5,000 - 50,000 төгрөгөөр нэмж 

худалдаалагдсан байна.  

Сумын мэргэжилтнүүд хавар 7 хоног бүр, намар өдөр худалдааны цэгүүдийн бараа 

бүтээгдэхүүний татан авалттай танилцаж заавар зөвлөгөө өгч, хүнсний хангамжыг 

тогтвортой барьж ажиллаж байна. Үүний зэрэгцээ үйлдвэрлэл, үйлчилгээний цэгүүдэд 

эрүүл ахуйн шаардлага хангуулан байнгын заавар зөвлөгөө өгч, мэргэжилтний жилийн 

ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион байгуулж ирсэн.  

7 хоног бүр цаг үеийн мэдээлэл ирүүлж, байнгын бэлэн байдалтай ажилласан. Мөн 

сумдаас хийсэн ажлуудын тайланг тухай бүр ирүүлэн ажилласан.  
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Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/32 дугаар захирамжаар “Эрүүл мэнд – Залуусын 

манлайлал” аяныг жил бүрийн 10 сард “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд шинэлэг хандлагыг 

нэвтрүүлэх нь” нэрэмжит сарын аяныг зохион байгуулж ирсэн.  

Нийгмийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2020 оны 10 сарын 08 өдрийн 02/459-Ц 

албан тоотын дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын баталсан ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу зохион байгууллаа. Эрүүл зөв хооллолт, Өглөөний цай хөдөлгөөнийг сурталчилан 6 

сараас хойш онлайнаар мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна. 

Ковид цар тахлын хугацаанд сумдын хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан 

мэргэжилтнүүдэд заавар зөвлөгөө өгч ажилласны дээр тэд орон нутагт хоол үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд хяналт хийж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.  

 

Үүний зэрэгцээ шаардлагатай гарын авлага 

материалыг хэвлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, сургууль, 

цэцэрлэгүүдэд тараан сурталчилж байна.  

  

Хоол үйлдвэрлэлд шинэ орц норм, шинэ технологи 

нэвтрүүлэх үе шатыг сурталчилан орчин үеийн шинэ 

технолгитой гөл нийлэн ажиллахад дөхөм болж Органик 

хүнсний тухай, Баяжуулсан хүнс, давсны хэрэглээ, Хуванцар 

савны талаархи шинэ мэдээ, мэдээллийг онлайнаар татаж, гарын авлага материалыг 

хэвлүүлэн тарааж ажилласан.  
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Зөв хоололт, хоол үйлдвэрлэл тавигдах эрүүл ахуйн сурталчилгааны шторк,  

гарын авлагууд 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд “Монгол хоолыг сурталчилах” ажлын  

хүрээнд бренд хоолны бичлэгүүдийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 

Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Худалдаа, нийтийн хоолны 

хэлтсээс 8-н төрлийн “Үндэсний хоол” видео бичлэгийг онлайнаар ирүүлснийг СD 

бичлэгээр хувилан сумдад болон сургууль, цэцэрлэг, хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээний заалан дахь сурталчилгааны ТВ-үүдээр цацан 

иргэдэд сурталчилж байна.      

 

 

“Ерөнхий боловсролын хоол үйлвэрлэл үйлчилгээний тухай” хууль 2019 онд шинээр 

батлагдан 2020 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлээд байгаа. Уг хуулийг 

сурталчилах хүрээнд хуулийн танилцуулга 5 төрлийн гарын авлагыг сумдад болон Булган 

сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогоонд хүргүүлж шинэ хуулийн талаар 

мэдээлэл хүргүүлж ажиллав. 

Мөн сургуулийн ойр орчимд хүүхдэд хэрэглүүлэх, худалдаалагдахыг хориглосон 

бүтээгдэхүүний жагсаалт, Эрүүл мэндийн сайдын тушаалыг хэвлэн тарааж өглөө.   

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд шинэлэг чиг хандлагыг нэвтрүүлсэн үйлчилгээний 

цэг болж, Булган, Хутаг-Өндөр сумын хөдөлмөрчид, залуучуудад зориулсан тохь тухтай 

орчныг бүрдүүлээд байна.  

 

ТАВ: ЦААШИД АНХААРАХ АРГА ХЭМЖЭЭ. 

 

1. Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэжгүүлэх дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлуулах ажлыг 

эрчимжүүлэх  

2. ЖДҮДС, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн зориулалт, чанар, эргэн төлөлтөнд хяналт 

тавих, чанаргүй зээлийг бууруулах  

3. Хоршоог дэмжих, идэвхижүүлэх чиглэлээр бодитой хөрөнгө оруулалт, аян зохион 

байгуулах 

4. Орон нутгийн малчдад чиглэсэн цогц сургалтын хөтөлбөр боловсруулан зохион 

байгуулахад анхаарч ажиллах /тэжээл бэлтгэл, бэлчээрийн менежмент, малын 

эрүүл мэнд хамгаалах, хоршоо бүлгээр ажиллах гэх мэт/ 

5. Төрийн болон Төрийн бус, ОУ-ын байгууллагын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд 

анхаарч ажиллах, хөрөнгө оруулалтыг татах 
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6. Сумдын ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, сургалт, туршлага судлах 

арга хэмжээнд хамруулах   

7. Хүн амын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж амжиргааг дээшлүүлэх зорилго бүхий “Шинэ 

хөдөө-Булган” хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон техник тоног төхөөрөмжийн 

ашиглалтыг сайжруулах 

8. Төмс, хүнсний ногооны тариалалт болон ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, аймгийн хүн 

амын хангамж хэрэгцээг  хангах   

9. Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх мэдлэг 

олгох сургалтанд иргэдийг өргөнөөр хамруулах, идэвхижүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах                    /Бренд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн арга технологи, жимс 

жимсгэнэ, хүнсний ногоог боловсруулах гэх мэт/  

10. Тэжэээлийн ургамалын тариалалтыг нэмэгдүүлэх,таримлын нэр төрлийг олшруулж, 

зөв сэлгээг мөрдөхөд анхаарах 

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар. 

 

 


