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ХХААГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ    

   2015 ОН 

 

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

 
Төсөв 

(мян.төг.) 

Хариуцах  

нэгжийн нэр 
(Эсхүл менежерийн 

нэр) 

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт 
/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин 

Хүрэх үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлтийн 

хүрэх түвшин 

1 2 3 4 5 

"Нэг. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

1.1. Буудай, төмс, хүнсний ногоо, 

тэжээлийн таримлын тариалах 

талбай, хураан авах ургацыг 2014 

оны суурь түвшингээс бууруулахгүй 

байх, хураан авах ургацыг 

нэмэгдүүлэх технологийн арга 

хэмжээ авах 

-Буудайн тариалалтын чанарыг соёололтоор хүлээн 

авах ажлыг зохион байгуулах 
-Ургацын урьдчилсан балансыг тогтоох 
-Уринш боловсруулалтыг хүлээн авах 
-Хаврын тариалалт, уринш боловсруулалтын, ургац 

хураалтын ажилтай танилцах 
-жилдээ 

Буудай 10500 га/ 13500 тн 

тэжээл 280 га /640 тн, 

рапс 2800 га/1680 тн, 

төмс 700 га /8400 тн, хүнсний 

ногоо 1264 га/ 15189 тн ургац 

хурааж, 13800 га уринш 

боловсруулсан байна. 

600,0 ХГТХэлтэс 

1.2. Хонгор, Орхон сумын ЗДТГ-

тай хамтран “Тариаланчдын 

зөвлөгөөн”ийг зохион байгуулах 

-ХХААЯам, ТЭДСан, УГТСЭШХүрээлэн, 

ХБХэлтэс, УЦУОШТөв, сумдын ЗДТГазар болон 

төрийн бус байгууллагуудтай хамтран төлөвлөгөө 

гаргах 
-Тариаланчдыг өргөнөөр хамруулах 
-4 дүгээр сарын III арав хоногт 

-Зөвлөгөөн зохион 

байгуулагдсан байна 
2000,0 ХГТХэлтэс 

1.3. “Намрын ногоон өдрүүд” 

аймгийн үзэсгэлэн худалдааг  зохион 

байгуулах, улсын хэмжээнд зохион 

байгуулдаг үзэсгэлэн худалдаанд 

оролцох 

-Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 
-Тариаланчдыг өргөнөөр хамруулах 
-10 дугаар сард 

-Үзэсгэлэн худалдаа 

зохион байгуулагдсан 

байна 
2000,0 ХГТХэлтэс 



1.4. Таримал ургамлын үрийн 

шинэ сортыг нутагшуулах, үрийн 

чанар, хангамжийг нэмэгдүүлэх 

-Тариалалтыг үрээр хангах 
-Нутагшсан, сортын үрийг үржүүлэх, мэргэжил, арга 

зүйн удирдлагаар хангах, хангамжийг нэмэгдүүлэх 
-Жилдээ 

100 хувь стандартад 

нийцсэн чанартай үрээр 

тариалалт хийсэн байна 
- ХГТХэлтэс 

1.5. Чацаргана хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлж 

чацаргана, жимс жимсгэний аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг үзүүлж 

тариалалтыг нэмэгдүүлэх 

-Жимс жимсгэнэ тариалсан талбай нэмэгдсэн байна 
-Жилдээ 

-140 га-д хүргэнэ 43000,0 ХГТХэлтэс 

1.6. Тосны ургамлыг нийт 

тариалах талбайн 20 хувиас 

хэтрүүлэхгүйгээр сэлгээнд оруулах 

-Хонгор сумын МЭҮТ-ын мэргэжилтэний үр 

дүнгийн гэрээ болон жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 

тусгуулах 
-Аж ахуйн нэгжийн газар ашиглалтын гэрээнд 

тодорхой заалтыг оруулах 
-Жилдээ 

-Рапс тариалах талбайн 

хэмжээ буурсан байна 
- ХГТХэлтэс 

1.7. Төмс, хүнсний ногооны бага 

оврын тоног төхөөрөмжийн 

хангамжийг нэмэгдүүлэх 

-ХХААЯ-наас хөнгөлөлттэй үнээр олгогдож буй 

техникүүдийн судалгаа, үнийн саналыг төмс, 

хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

сурталчилах 
-Техникийн дэлгэрэнгүй судалгааг шинэчлэх гаргах 
-Жилдээ 

-Бага оврын тоног 

төхөөрөмжийн 

шинэчлэлийг 20 хувьд 

хүргэх 

- ХГТХэлтэс 

“Хоёр.Хүнсний үйлдвэрлэл" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

2.1. Аймаг, сумдын хүн ам болон 

сургууль, цэцэрлэгийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний  хэрэгцээ, хангамж 

тодорхойлох   

-2014-2015 оны хичээлийн жилд хамрагдсан 

сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн тоог Боловсролын 

газраас авч, хэрэгцээг тодорхойлно. 
-2014 оны жилийн эцсийн байдлаар хүн амын тоог 

Статистикийн хэлтсээс авч хэрэглэнэ. 
-СХХэлтсийн экспортолсон болон импортолсон 

бүтээгдэхүүний мэдээллийг 6,12-р сард авч 

хэрэглэнэ. 
-2015 оны 1, 2-р сард гол нэрийн хүнсний 

Хүнсний хэрэгцээ 

хангамжийг тооцон 

гаргасан байна. 

- ХГТХэлтэс 



бүтээгдэхүүний хэрэгцээг тооцон гаргасан байх 
-2014 оны хүнсний хангамжийг статистик мэдээнд 

үндэслэн тооцож, 2015 оны 1-р улиралд ХХААЯ-д 

хүргүүлнэ. 
-2015 оны 6, 12-р сард бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 

мэдээнд үндэслэн  хангамжийг урьдчилсан төлөвөөр 

тодорхойлсон байна. 

2.2. Хүнсний үйлдвэрүүдийн тоо, 

төрөл, хүчин чадлын ашиглалтыг 

салбар тус бүрээр судалгааг 

шинэчлэн гаргаж, өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлох 

-Мэргэжлийн хяналтын газрын бүртгэлийн нэгдсэн 

санд бүртгэгдсэн Хүнсний боловсруулах 

үйлдвэрийн судалгааг авах 
-Салбар бүрээр судалгааг тухай шинэчилж гаргах 
-Жилдээ 

Хүнсний үйлдвэрийн 

өнөөгийн байдлыг 

тодорхойлсон байна. 

- ХГТХэлтэс 

2.3. Гол нэрийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах 

дэд хөтөлбөрт хамрагдсан 

үйлдвэрүүдээс мэдээ авах  

-Үйл ажиллагаа явуулж буй 6 гурилын үйлдвэрээс 

сард 2-4 удаа буудайн үлдэгдэл, гурил үйлдвэрлэлт, 

борлуулалт, үлдэгдлийн мэдээг авах 
-Жилдээ  

Буудай, гурилын үнэ, 

тоо хэмжээ гарсан 

байна. - ХГТХэлтэс 

-Нөөцийн мах нийлүүлэхээр ХХААЯ-тай гэрээ 

байгуулсан аж ахуйн нэгжээс 7 хоног тутамд 

борлуулалтын мэдээ авах 
-Худалдаанд гарч эхэлснээс хойш 8-р сар хүртэл  

Нийлүүлсэн нөөцийн 

махны тоо хэмжээ 

гарсан байна. - ХГТХэлтэс 

2.4. Тус салбарын хууль, эрхзүйн 

чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 

-Сургалтын эрхтэй төрийн бус байгууллагатай 

хамтран 5-аас доошгүй удаа сургалт зохион 

байгуулж, гэрчилгээ олгож, баталгаажуулна. 
- Үйлдвэрийн технологийн ажилчид, хүнсний 

худалдаа эрхлэгч, хоол үйлдвэрлэгчдийг хамруулна. 
-Жилдээ 

Салбарын хууль, дүрэм, 

журмын талаар мэдлэг 

олгосон байна. 
- ХГТХэлтэс 



2.5. Стандарт мөрдүүлэх 

чиглэлээр СХХ-тэй хамтран 

ажиллаж, баталгаажуулалтын 

зөвлөлийн хуралд  оролцох 

-Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн орон тооны бус 

баталгажуулалтын зөвлөлийн гишүүнээр хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулж, тохирлын үнэлгээний 

дүгнэлтийг хэлэлцэн, тохирлын гэрчилгээ олгох, 

эсэх шийдвэрийн гаргах хуралд оролцоно. 
-Салбарын хууль, дүрэм, журам,стандартын 

мэдээлэл олгож, мөрдүүлэх  
-Жилдээ 

Баталгаажуулалтанд 

хамрагдсан 

бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний нэр, 

төрөл, стандартын 

түвшинг тогтоосон 

байна. 

- ХГТХэлтэс 

2.6. “Хүнсний аюулгүй байдал” 

хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх, 

тайлагнах 

-Холбогдох төрийн байгууллагатай холбогдох 

заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, тайлагнах 
-Тайланг 5,11-р сарын 30-д нэгтгэн гаргаж, ХХААЯ-

д хүргэсэн байна.  
-Жилдээ 

Жил бүрийн хүрэх үр 

дүнг хангаж, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг бүрэн 

тайлагнасан байна. 
- ХГТХэлтэс 

2.7. Үзэсгэлэн худалдааг төрийн 

болон төрийн бус байгууллагатай 

хамтран зохион байгуулах 

-Цагаан сар-2015, Дархан түншлэл үзэсгэлэн 

худалдааг хамтран зохион байгуулах бөгөөд хүнс 

үйлдвэрлэгчдийг өргөнөөр хамруулж, хүнсний 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан байна. 
байна. 
-2015 оны 2, 10-р сард 

Бренд, шилдэг 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийг 

тодруулсан байна - ХГТХэлтэс 

2.8. Төвийн бүсийн Аварга тогооч 

шалгаруулах уралдаанд тогооч 

оролцуулах 

-Тогоочдын холбоотой хамтран ажиллаж, бүсийн 

уралдаанд бэлтгэнэ. 
-Уралдаанд оролцоход шаардлагатай материалын 

зардлын тооцоо гаргана.  
-3-р улиралд 

Туршлага судлах, 

нийтийн хоолны 

салбарын ажилчдын 

мэргэжлийн ур чадвар 

дээшилж ажил 

үйлчилгээний чанар 

сайжирна. 

Орон нутгийн 

төсөв /дэмжлэг 

шаардлагатай/ 

ХГТХэлтэс 



2.9. Сүү үйлдвэрлэлийн салбарыг 

дэмжих, сурталчилах аяныг зохион 

байгуулах. 

-Малчин, фермийн аж ахуй,  сүү үйлдвэрлэгч, 

худалдаачид, хэрэглэгчдийг хамруулахаар бэлтгэл 

ханган ажиллах 
-аян зохион байгуулахад шаардагдах тооцоо гаргах 
-2015 оны 3-7-р саруудад 

-Фермерүүд туршлага 

судалж, үйлдвэрлэгчид 

түүхий эдээр хангагдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 
Хэрэглэгчдийн сүүний 

хэрэглээ нэмэгдэнэ. 

Орон нутгийн 

төсөв 

/тодорхой 

хэмжээгээр/ ХГТХэлтэс 

"Гурав. Мал аж ахуйн чиглэлээр зохион байгуулах " гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"Монгол мал"  хөтөлбөрийн 

хүрээнд: 
3.1.Малд бүртгэлээр тавих хяналтыг 

сайжруулахын тулд  

ээмэгжүүлэлт, 

бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг 

зохион байгуулах. 

 
- Аймаг, сумын офлайн, онлайн программд нийт 

12,4 мянган үхэр, 7,7 бог малын бүртгэлийг  шивж  

баяжилт хийсэн байна.   
 

-  Малын үндэсний 

бүртгэл мэдээллийн санд 

нийт 44,7 мянган үхэр, 

12,9 мянган бог  малыг 

бүртгэснээр малчдын 

мэдээллийг програмаас 

хянах  нөхцөл бүрдсэн 

байна. 

 

 

 
- 

МААХ 
Сумдын МЭҮТ 

 

"Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хөгжлийг  дэмжих "  хөтөлбөрийн 

хүрээнд: 

 

3.2.Төрийн болон төрийн бус 

байгууллаагатай хамтран 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

чиглэлээр  сургалт, танилцах 

аялал, ноосны чиглэлээр дадлага,  

сургалтыг хослуулан  зохион 

байгуулах. 

- Мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

буй  хоршооны малчдад  мэдлэг, боловсрол  

олгосон байна. 

100 малчин, хоршоог 

хамруулсан байна. 

 Сургалтын 

зардалд 
800,0 мян.төг 

МААХ 
Чех Улсын “Пин” 

төсөл 
ХААХХ 

 



“Монгол мал”, "Эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хөгжлийг  дэмжих "  

хөтөлбөрийн хүрээнд 
3.3.Төвийн бүсийн шилмэл малын 

үзэсгэлэн хадалдааг аймагтаа 

зохион байгуулна. 
 

 

- Шилмэл омгын болон цэвэр үүлдэр угсааны 

малыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулна. 
-  Дуудлага худалдаа  явагдана.  

Нийт 200 гаруй үржлийн 

мал оролцоно.  

Үзэсгэлэн 

худалдаанд 

2.000.0 мян.төг 

МААХэлтэс 
Мэргэжлийн 

байгууллагууд 

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн 

хүрээнд 
3.4.Бэлчээрийн усан хангамжийн 

ажлыг эрчимжүүлэн худгийн 

тооллого явуулан  судалгааг 

гаргасан байна. 

- Аймаг, орон нутгын бэлчээрийн зориулалттай 

шинээр гаргасан болон шинэчилэн засварласан 

худгуудыг тоолж орон нутгын өмчид бүртгэсэн 

байна.  

Төсвийн бүх худгууд  
Шатахууны 

зардал 
500 мян.төг 

МААХэлтэс 
Орон нутгийн 

өмчийн алба 
Сумдын ЗДТГ 

"Дөрөв. Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ." гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

4.1. Мал, амьтадыг халдварт 

өвчнөөс сэргийлэх тарилганд 

хамруулах 

8 нэр төрлийн халдварт өвчнөөс сэргийлэх 

тарилганд өссөн дүнгээр 230,0 мянган толгой малыг 

хамруулна. 

95-аас дээш хувийг 

хамруулсан байна. 
90,1 сая.төг 

 
МЭХэлтэс 

4.2. “Монгол мал” Үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд бруцеллёз 

өвчнөөс сэргийлэх тарилга хийх 
120,0 мянган толгой төл малыг хамруулна 

Шинээр гарсан төлийн 

90-ээс доошгүй хувийг 

хамруулсан байна. 
25,0 сая.төг 

 
МЭХэлтэс 

4.3. Малын өвөлжөө хашаанд 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх 
270,0 мянган мкв талбай бүхий 1300 өвөлжөө 

хашаанд ариутгал хийнэ. 
Халдварын шинэ голомт 

гараагүй байх. 
5,0 сая.төг 

 
МЭХэлтэс 

4.4. Зарим архаг халдварт өвчний 

шинжилгээ хийх ажлыг зохион 

байгуулах. 

Бруцеллёз, ям, сүрьэе, лейкоз зэрэг өвчний 

шинжилгээнд 35,0 мянган толгой малыг хамруулна. 

Технологийн хугацаанд 

багтаан зааврын дагуу 

бүрэн хийсэн байна. 
12,0 сая.төг  

 
МЭХэлтэс 



4.5. Паразит өвчнөөс сэргийлэх 

угаалга,туулгалт, боловсруулалтанд 

мал, амьтадыг хамруулах 

Угаалга 265,0 мянган толгой, туулгалт 350,0 мянган 

толгой, боловсруулалтад 270,0 мянган толгой малыг 

хамруулсан байна. 

90-ээс доошгүй хувийг 

хамруулсан байна. 
60,0 сая.төг МЭХэлтэс 

4.6. Оношлогоо, шинжилгээний 

лабораторийг итгэмжлэлд хамруулна. 
3-аас доошгүй жилийн хугацаатай итэмжлэл авч,  

итгэжлэлийн хүрээг 75-д хүргэх 
Лаборатори 

итгэмжлэгдсэн байна. 
2,0 сая.төг МЭХэлтэс 

Тав. Дотоод ажил, үйлчилгээ 

5.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 322 дугаар тогтоол “Захиргааны байгууллагын хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ыг мөрдөж ажиллах.  Холбогдох албан 

хаагч нар 
5.2. Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах газрын хэмжээнд мөрдөх журмуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.  

 
ХХААГ 

 


