
“Чацаргана” дэд хөтөлбөр 
 

Нэг: Жимс, жимсгэний хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал 
 

Манай оронд 60 гаруй зүйлийн зэрлэг жимс жимсгэнэ ургадаг бөгөөд 

иргэд амьдрал ахуйдаа тохируулан ашиглаж ирсэн түүхэн уламжлалтай. Жимс 

жимсгэний ургамал нь олон төрлийн амин дэмээр баялаг, будагч бодис элбэг 

учир хүнс, эмчилгээ, сувилгаанд өргөн хэрэглэгддэг төдийгүй ус чийг 

арвижуулах, гол нуурын эрэг, хөрсийг элэгдлээс хамгаалах, цэцэг, навч, мөчир 

нь гоѐл, чимэглэлийн ач холбогдолтойгоос гадна төв суурин газрыг 

цэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламжинд танан хэлбэржүүлсэн амьд хашлаганы 

зориулалтаар таригддаг үнэт таримал юм.  

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоогоор насанд хүрсэн хүн 

жилд дунджаар 87.6 кг, өдөрт 240 гр жимс жимсгэнэ хэрэглэх нь зохистой гэж 

үздэг. Манай улсын нэг хүн 1990 онд 12 кг жимс, жимсгэнэ хэрэглэж байсан бол 

2009 онд 8.4 кг болж буурсны зэрэгцээ чанарын баталгаагүй импортын жимс 

хэрэглэж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2010 онд 57.8 га-д жимс, жимсгэнэ тариалж, 7.3 тонн 

ургац хураан авсан нь аймгийн хүн амын хэрэгцээний дөнгөж 0.1 хувийг хангаж, 

үндсэндээ импортын жимсээр энэ хэрэгцээ хангагдаж байна.  
 

Хоёр: Хөтөлбөр боловсруулах шаардлага үндэслэл 
 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 3-р сарын 10-ны өдрийн 60 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Чацаргана” хөтөлбөр болон “Аймгийн хөгжлийн 

цогц бодлого”, “Аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарыг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх 

нэгдсэн бодлого”-ыг үндэслэн орон нутагт дэд хөтөлбөрийг боловсруулсан 

болно.  
 

Гурав: Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим 
 

 3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ногоон эдийн засгийн үзэл баримтлалд 

тулгуурлан дараахь зарчмыг баримтлана.  

3.1 Гарал үүсэл нь тодорхой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтын 

аль ч дамжлагад стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг чанд баримтлах  

3.2 Экспортын баримжаатай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг нэн тэргүүнд дэмжих  

3.3 Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан техник, технологийн 

дэвшил, шинжлэх ухааны ололтыг ашиглах 

3.4 Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын харилцан ойлголцол, 

иж бүрэн түншлэлийг чухалчлах.  

 

Дөрөв: Хөтөлбөрийн зорилго зорилт 
 

4.1 Хөтөлбөрийн зорилго: “Чацаргана” үндэсний хөтөлбөрийг удирдлага 

болгон түүний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, чацарганы үйлдвэрлэлийг аж ахуйн 

болон өрхийн тариалангийн чиглэлээр өөрийн аймгийн онцлогт тохируулан  



хөгжүүлснээр чацарганы талбайг 320 га талбайд хүргэх, цөлжилтөөс сэргийлэх, 

хөрс, байгаль хамгаалах, хүн амыг амин дэм бүхий жимс жимсгэнээр тогтвортой 

хангахад оршино. 

4.2 Хөтөлбөрийн зорилт: 

4.2.1 Чацаргана болон бусад төрлийн жимс, жимсгэнэ тариалах, хураан авах, 

боловсруулах технологийг сурталчилах, дадлагажуулах: 

4.2.2 Чацаргана тариалах болон боловсруулах үйлдвэр байгуулах, суулгац 

үржүүлгийн газрыг байгуулах  үүсэл санаачилгыг бүх талаар дэмжих; 

4.2.3 Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч төрийн болон төрийн бус 

байгуулага, иргэдийн хамтын ажиллагаа, үүрэг оролцоог дээшлүүлэх 

 

Тав: Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
 

5.1 Зорилт I хүрээнд дараах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ 
 

5.1.1 Эрдэм шинжилгээний байгууллага болон хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх 

төвтэй хамтран гарын авлага боловсруулан, сумдын “Агропарк”-аар дамжуулан 

богино хугацааны болон үзүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулна. 

5.1.2 Чацарганы таримлын ач холбогдол түүний зохистой хэрэглээ болон 

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашигт чанарыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр  

дамжуулан сурталчлан таниулж, зөвлөгөө, зөвлөмж, мэдээллийг түгээнэ. 
 

5.2 Зорилт II хүрээнд дараах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ  
 

5.2.1 Жил бүр тогтмол зохион байгуулагддаг хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 

худалдаануудад чацаргана болон жимс жимсгэний төрлөөр номинаци гаргаж 

шагнаж урамшуулна. 

3.2.2 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 

болон бусад хөнгөлөлттэй зээл, төсөл, тусламжинд хамруулах талаар дэмжлэг 

үзүүлнэ. 
 

5.3 Зорилт III хүрээнд дараах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ 
 

5.3.1 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх орон тооны бус Зөвлөл байгуулж, оролцогч 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бүх талаар өрнүүлнэ. 

5.3.2 Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалсан талбай, хураасан ургац, 

боловсруулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг бүртгэлжүүлнэ. 

5.3.3 Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт явуулсан газарт хийгдэх байгаль 

орчны нөхөн сэргээлтийн талбайд чацаргана тариалан орон нутагт нь хүлээлгэн 

өгдөг тогтолцоо бүрдүүлнэ.  

5.3.4 Чацаргана болон бусад төрлийн жимс, жимсгэний мод бутыг төв 

суурингийн цэцэрлэг, ногоон байгууламжинд тариалан цэцэрлэгжүүлэлтэнд 

өргөн ашиглана. 
 

Зургаа: Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат 
 

“Чацаргана” хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар 2016 он хүртэл хэрэгжүүлнэ. 

 



 I үе шат-2010-2012 он 
 

 Хөтөлбөрийг сурталчилах, чацаргана, бусад жимс, жимсгэний аж ахуй 

эрхлэх, хөгжүүлэх эдийн засгийн орчинг сайжруулан тариалсан талбайн 

хэмжээг 150 га-д хүртэл нэмэгдүүлнэ.  
 

II үе шат 2012-2016 он 
 

 Жимс жимсгэнэ тариалах чадавхийг бэхжүүлсний үндсэн дээр чацаргана 

болон жимс жимсгэнэ тариалалтыг 320 хүртэл га-д хүргэн өндөр технологи 

бүхий боловсруулах үйлдвэрийг байгуулж, экологийн цэвэр нэрийн 

бүтээгдэхүүнийг бий болгоно.  
 

Долоо. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт 
 

7.1 Хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг уялдуулан зохион 

байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Зөвлөл ажиллана. 
 

Найм. Хөтөлбөрийн санхүүжилт 
 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг дараахь эх үүсвэрээс 

бүрдүүлнэ.  
 

8.1 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгө 

8.2 Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

8.3 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, Тариалан эрхлэлтийг 

дэмжих сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Шинжлэх ухаан, технологийн 

сангаас олгох хөрөнгө  

8.4 Ойжуулах, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн сан болон уг 

зориулалтаар улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө 

8.5 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд зарцуулж байгаа 

хөрөнгө 

8.6  Бусад эх үүсвэр  
 

Ес. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн 
 

9.1 Хүн амын хоол хүнсний хэрэглээний зохистой харьцаа, чанарт ахиц дэвшил 

гарна. 

9.2 Чацаргана болон бусад жимс жимсгэнэ тариалах талбай 320 га-д хүрч, 

боловсруулах үйлдвэр байгуулагдан, 200-аас доошгүй ажлын байр бий болно. 

9.3 Таримал жимс жимсгэний нэр төрөл нэмэгдэж, аймгийн хүн ам эрүүл, 

аюулгүй, экологийн цэвэр жимс жимсгэний бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээ 

хангамжийн 3.5 хувийг хангана.  

9.4 Байгаль экологийн нөхөн сэргээлт, хот цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн үйл 

ажиллагаа өргөжинө.  

9.5 Таримал жимс, жимсгэний нэр төрөл нэмэгдсэнээр хүн ам аюулгүй, 

экологийн цэвэр жимс жимсгэнийг хүнсэндээ тогтвортой хэрэглэдэг болно.  



 

10. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт 
 

10.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг дараахь шалгуур 

үзүүлэлтээр хэмжинэ.  

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Одоогийн 

түвшин 

Хүрэх түвшин 

I үе 

шат 

II үе 

шат 

1 

Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх зорилгоор 

баталсан эрх зүйн баримт бичиг, 

түүний хэрэгжилт  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

2 Чацаргана тариалсан талбай га 54.2 150 320 

3 Хураан авсан ургац  тн 5.4 45 220 

4 Бэлтгэсэн суулгац  мян.ш 0.5 35.0 80.0 

5 
Дотоодын үйлдвэрлэлийн жимс, 

жимсгэний хангамж  
хувь 0.1 0.8 3.5 

6 Шинээр бий болох ажлын байрны тоо хүн 86 120 200 

7 

Чацарганыг элсний нүүдлээс 

хамгаалах, ойн зурвас байгуулах, 

байгаль нөхөн сэргээх зориулалтаар 

ашигласан байдал 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 
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