
 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

 

 

ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Үйл ажиллагааны стратеги 

ХХААГ-ын үйл ажиллагааны стратеги нь 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл, ЗГ, 

ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах, Хүнс, ХАА-н төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын 

зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 

үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн талаархи бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулж цаг үеэ олсон 

шуурхай мэдээлэл, бүх талаар дэмжлэг 

үзүүлэхэд оршино. 

Байгууллагын түүх 

Тус байгууллага нь аймгийн Засаг даргын 2005 оны 2 дугаар сарын 4-ний 42 

дугаар захирамжаар 5.5 хүний орон тоотой байгуулагдсан ба одоо 8 дэхь жилдээ үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. Анх Дархан сумын ЗДТГ-ын 2 өрөөг түрээслэн үйл 

ажиллагаагаа эхлэн явуулж байсан бөгөөд урд өмнө ямар нэгэн байгууллагын уламжлал 

байгаагүй болно. 

2009 оны 01 дүгээр сараас эхлэн 2008 оны ТУЗГ-ын 67 дугаар тогтоолын дагуу 

тус байгууллага шинэчлэгдэн зохион байгуулагдаж, ХХААЖДҮГазар нэртэйгээр үйл 

ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байгаад 2014 онд ҮХААГ, 2015 онд ХХААГ болж 

өөрчлөгдсөн. 

Тус байгууллага нь Захиргаа удирдлагийн, Хүнс, газар тариалангийн,  Мал 

эмнэлгийн болон Мал аж ахуйн гэсэн 4 хэлтэс 19 ажилтантай. 

Байгууллагын алсын хараа 



Бүсийн хөгжлийн чадавхид түшиглэсэн үйлдвэрлэл, эрчимжсэн хөдөө аж ахуйг 

хөгжүүлж дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, байгалийн болон эдийн 

засгийн эрсдэл даах салбарыг хөгжүүлэх. 

 

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго 

Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц бүс нутгийн болон хөдөөгийн 

хөгжлийг дэмжиж, салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган, үйлдвэрлэл үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх. 

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь үйл ажиллагааныхаа эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор 

дурьдсан зорилтыг хэрэгжүүлнэ. 

1. Төрийн албаны удирдлага, зохицуулалтын үйлчилгээ үзүүлэх. 

2. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, 

3. Хүнсний үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; 

4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах, 

5. Мал аж ахуйн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, 

6. Салбарын бодлого, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ 

хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоодын хяналт, шалгалт, аудит хийх, статистик 

мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах. 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны чиглэл 

1. Удирдлагын орчин үеийн дэвшилтэд арга, барил, туршлагыг нэвтрүүлэх. 

2. Хүнсний үйлдвэрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, 

зохицуулах. 

3. Үйлдвэрлэлийн техник, технологийг шинэчлэн, эрчимжүүлэх, хүнсний 

хангамжийг нэмэгдүүлж, хэрэглээний аюулгүй байдлыг хангах. 

4. Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрыг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх болон 

бэлчээрийн даацыг нэмэгдүүлэх, усжуулах арга хэмжээг өргөжүүлэн, уст цэгийн 

ашиглалт, эзэмшилтийг сайжруулах. 

5. Мал сүргийн бүтэц, сүргийн чанарыг сайжруулж, удмын санг хамгаалахын 

зэрэгцээ мал сүргийг байгалийн гамшгаас сэргийлэх, мал аж ахуйн гаралтай 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. 



БҮТЦИЙН НЭГЖ 

6. Мал, амьтны халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх арга 

хэмжээний үр дүнг дээшлүүлж, өвчний тархалт гаралтыг тогтвортой бууруулах. 

7. Малчдыг хоршоолох хөдөлгөөнийг өрнүүлж ядуурлыг бууруулах, ажлын байр 

бий болгох, үйлчилгээний хүрээг өргөтгөх чиглэлээр хоршоо байгуулахад тал 

бүрийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАА-н гаралтай түүхий эд,  бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шинжилгээ 

Малын зохиомол хээлтүүлгийн салбар 

 Бод,бог малын зохиомол хээлтүүлэг 
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Салбарын чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл, зөвлөлгөө өгөх 

Байгууллагын дотоод бааз суурь 

 

 100mbps хурдтай дотоод сүлжээ, интернетийн холболттой. 

 40 хүний багтаамжтай видео хурал хийх бололцоо бүхий сургалтын заал. 

 

 

 

 Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ариун цэвэр, ийлдэс, нян 

судлалын тасгуудтай мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори. 
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ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА 

Ц.ЭНХЖАРГАЛ ТАНАА 

 

 

“Хэрэглэгчийн үнэлгээ “ явуулсан тухай ажлын тайлан  

 

ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО 

Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц бүс нутгийн болон хөдөөгийн 

хөгжлийг дэмжиж, салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган, үйлдвэрлэл үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх. 

2015 оны 4-р улиралд хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу танай  байгууллагаас 

иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ ард иргэдэд түргэн шуурхай чанар хүртээмжийн 

байдалд “Хэрэглэгчийн үнэлгээг“ иргэдийн дунд энгийн  санамсаргүй түүвэрлэлт санал  

асуулгаар  авч 2015 оны 10 дугаар сарын 15 ны  өдрөөс  эхлэн 11-р сарын 25 ныг  

хүртэл ажлын 24 хоногт багтаан хийж  гүйцэтгэлээ 

 

 

 



Хэрэглэгчийн үнэлгээний гол зорилго нь: 

Төрийн үйлчилгээ нь ард иргэдэд хир түргэн шуурхай, чанартай хүртээмжтэй хүрч 

байгааг эсэх, төрийн албан хаагч нарын ажлын хариуцлага сахилга ёс зүй харилцааны 

байдалд дүн шинжилгээ хийж, тэдний гүйцэтгэж буй  ажил үйлчилгээ нь иргэн таны 

хэрэгцээ шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа талаар иргэдээс  санал  авч, хоорондын 

уяалдаа холбоог сайжруулахад чиглэгдэнэ. 

Удирдах зөвлөлийн хурлаар  санал асуулгыг боловсруулан хэлэлцэж хийх ажлуудыг 

гарган нийт 520 иргэдээс санал асуулга авахаар материалыг бүрдүүлсэн. 

Судалгаанд оролцогчдын хүн ам зүйн судалгаа 

1. Хэрэглэгчийн насны бүтцээр нь авч үзвэл: 
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2. Судалгаанд оролцогчдын оршин суугаа газар 

 

 

Иргэдийн дунд энгийн  санамсаргүй түүвэрлэлт санал  асуулганд эрэгтэй 298  

эмэгтэй- 222  Дархан Хонгор Орхон Шарын гол сумдын малчин тариаланч зөгийчин 

худалдаа эрхлэгч төрийн бус байгууллагын төлөөлөлөөс  санал авч уулзаж харилцан 

ярилцаж нийт 520 хүн оролцлоо. 

Судалгаанд оролцогчид: 

3. Ажил эрхлэлтийн байдал 
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4. Боловсролын түвшин 

Санал асуулга явуулахад төрийн байгууллагын төлөөлөл , гол төлөв хувийн 

хэвшил, малчид, тариаланчид, хүнс үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч, зөгийчид иргэд 

хамрагдсан.  

 

5. Дархан-Уул аймгийн ХХААГазраар хэдэн жил үйлчлүүлж байгаа талаар 

/ 520 иргэд/  оролцсон 
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6. Дархан-Уул аймгийн ХХААГазрын ямар хэлтсээс үйлчилгээ авсан бэ? 

 

 

 

 

7. Үйлчилгээ авахад хэдий хэр хугацаа зарцуулсан бэ? 
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8. ХХААГазрын үйлчилгээний дараах үзүүлэлтүүдийг та хэрхэн үнэлэх вэ?. 

/Та дараах онооноос аль нэгийг дугуйлна уу. Оноо ихсэх тусам сэтгэл ханамжийн 

түвшин нэмэгдэнэ.  

Хавсралт 1 

 Үзүүлэлт Оноо Нийт % 

1 Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал 1 2 3 4 84 

2 Хөнгөн шуурхай үйчилгээтэй 1 2 3 4 60,5 

3 Ажилчдын харилцааны соёл 1 2 3 4 59,8 

4 Ажилчдын мэдлэг ур чадвар 1 2 3 4 70,0 

5 Үйл ажиллагааны ил тод байдал 1 2 3 4 59,4 

6 
Дарамт чирэгдэл учруулдаг 

байдал 
1 2 3 4 12,5 

7 Шударга байдал 1 2 3 4 65.0 
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9. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэдээллийг хаанаас авдаг вэ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мал аж ахуйн хэлтэс 

  Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2013 оны жилийн эцэсийн байдлаар мал бүхий 4 

сум 18 багийн 2,5 мянган өрхөд бүгд 279.1 мянган толгой мал тоологдсон байна. Үүнд: 

185 тэмээ, 12812 адуу, 39240 үхэр, 144924 хонь, 81892 ямаа тус тус тоологдоод байна. 

Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзвэл, мал сүрэг 8763 толгойгоор буюу 3.2 хувиар өссөн 

байна. Төрлөөр нь авч үзвэл тэмээ, ямааны тоо буурч адуу, үхэр, хонь 3 төрлөөр өссөн 

байна. Тэжээвэр амьтны тооллогын дүнд 3040 гахай, 29012 шувуу үүнээс: 14649 тахиа, 

317 туулай, 1 илжиг, 369 зөгийн бүл тус тус тооллогдсон байна. 

Аймгийн хэмжээнд цэвэр, эрлийз болон нутгийн шилмэл омгийн малыг тоолж, 

бүртгэх, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн нарийвчилсан судалгааг гаргах 

ээмэгжүүлэх зэрэг ажлуудыг жил болгон зохион байгуулж байна. 2013 оны жилийн 

эцсийн тооллогоор цэвэр, эрлийз, шилмэл омгийн 98,2 мянган малыг тоолж бүртгэсэн 

нь нийт сүргийн 35 хувийг эзэлж байна. 
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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ 

ХААНААС АВДАГ ВЭ? 



Малын өсөлтөд хэдийгээр механик өсөлт нөлөөлж байгаа боловч аймгийн мал 

аж ахуйн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирч мал сүрэг биологийн тогтвортой 

өсөлтөөр тоо толгой нь нэмэгдэж байна. 

Малын тэжээлийн хангамж сайжирч, нэг хонин толгойд 45-55.6 кг тэжээл нэгж 

тэжээл бэлтгэж байгаа нь улсын болон бүсийн дунджаас 4.5-6.5 дахин илүү байна. 

ҮХААЯ, “Үр үржүүлэгчдийн холбоо”-той хамтран 5 төрлийн 3,8 тн тэжээлийн 

тарималын үрийг иргэд, аж ахуйн нэгжид зуучлан олгосноор аймгийн хэмжээнд 2012 

онд 230 га-д тариалалт хийж 314,6 тн ургац, 2013 онд 250 га талбайд тариалан 198 тн 

ургац буюу га-гаас 7,9 цн ургац тус тус хураан авсан байна. 

            Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 4 суманд жил болгон малд үзлэг, 

ангилалтыг зохион байгуулж байна. Хээлтүүлэгч малын 83,7 хувь буюу 1790 толгой 

малыг хянан баталгаажилтанд хамруулж 266 толгой өсвөр хээлтүүлэгч үржилд 

ашиглахаар шинээр сонгон тавьлаа. Мөн 9735 толгой хээлтэгч малд, Хонгор суманд 

үржүүлж буй 1705 нарийн, нарийвтар ноост хонинд үзлэг, ангилалт хийгээд байна. 

“Хонины ноос, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт” тушаасан хоршооны 

гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох ажлын хүрээнд / 2013 

онд 4 сумын 570 малчин өрхийн 118,1 тн ноосонд 236,1 сая төгрөгийн / урамшуулал 

олгох ажлыг жил бүр зохион байгуулж байна. 

Малын индексжүүлсэн даатгалтай хамтран Дархан сумын малчид оролцсон 

“Малчин таны төлөө” өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт даатгалын чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулж буй 5 даатгалын байгууллага, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, 

Дархан сумын ЗДТГазар болон 120 гаруй малчид хамрагдлаа. МИДаатгалд 2010 онд 

112 малчин, 2011 онд 60 малчин, 2012 онд 104 малчин, 2013 онд 60 малчин тус тус 

даатгуулсан байна. 

2013-2014 онд 4 сумын мал бүхий 16 багийн 2780 өрхөд хонин толгойд 

шилжүүлсэнээр 585,9 мянган толгой мал өвөлжих зохион байгуулалт хийгээд байна. 

Жил болгон өвөлжих, хаваржих малд шаардагдах тэжээлийн хэрэгцээг тооцон сум, багт 

даалгавар болгон хүргүүлсэнээр энэ жил 53,9 мянган тн байгалийн хадлан авсан нь 

өмнөх жилээс 1237 тонноор илүү бэлтгэсэн байна. 

Сумдын нөөцийг авч үзвэл: 2012 онд 4 сум нийлээд 83 тонн өвс бэлтгэсэн бол 

энэ жил 124 тонн буюу 41 тонноор илүү нөөцөлсөн байна. Аймгийн Засаг даргын албан 

даалгавар болон 303 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цаг, агаар 

хүндэрсэн үед мал сүргийг хамгаалах, учирч болзошгүй гамшгаас хамгаалахад туслах 

зорилгоор 8,0 сая төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас гаргаж 61,5 тонн буюу 



3076 боодол өвс бэлтгэж “Улсын нөөцийн газар”-т татан байршуулаад байна. Мөн 6 сая 

төгрөгөнд малын тэжээл, 4 сая төгрөгийн шатахууны санхүүжилтийг шийдвэрлэн аж 

ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан нөөцлөөд байна. 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн өнөөгийн байдал: Манай улсын хотжих үйл явц улам 

гүнзгийрэхийн зэрэгцээ эдгээр хотуудын хүн амыг хүнсээр хангах зорилгоор таримал 

тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломжтой бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг түлхүү 

хөгжүүлэх зорилтын дор тус аймагт эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бааз суурь 

тавигдаж, энэ нь аймгийн эдийн засгийн хөгжилд тодорхой нөлөөлж байсан билээ. 

Дархан-Уул мах, сүүний чиглэлийн 2960 толгой үхэр, мах-ноосны чиглэлийн 10322 

толгой хонь, 436 толгой гахай, 23106 толгой тахиа, 222 толгой туулай, 143 бүл зөгийд 

хүргэж, хүн амын хүнсний бүтээгдхүүний хангамжинд эрчимжсэн мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэл онцгой үүрэг гүйцэтгэж байна. 

 

            Хүн ам ихээр төвлөрөн суурьшсан хот газарт зайлшгүй хэрэгцээтэй байсан 

эрчимжсэн мал аж ахуйн эрхлэгчид зах зээлээ дагаж, эрчимжилтийг ханган ажиллаж 

байгаагаас арвин ашиг шимт цэвэр, эрлийз үүлдрийн малын тоо жилээс жилд өсч 

байна. 

            Хүн амын хүнсний хангамжинд онцгой ач холбогдол бүхий гахай, шувууны аж 

ахуйд өсөлт, төлөрхөг чанар сайтай, гахай 342 толгой, өндөглөх чадвар бүхий тахиа 

22834 толгой хүрч нэмэгдсэн байна. 
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ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ 



Эрчимжсэн технологитой аж ахуйдыг хөгжүүлэх чиглэлээр эхлэлүүд тавигдсан бөгөөд 

одоогоор аймгийн хэмжээнд сүүний үхрийн 27, махны үхрийн 10, махны хонины 11, 

нарийн, нарийвтар ноост хонины 2, зөгийн 7, гахай 8, тахианы 5 нийт 70 гаруй 

фермерүүд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэхэд эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх 

хүчин зүйлүүд болох арвин ашиг шимт үржлийн малын болон тэжээлийн баттай бааз 

суурь, найдвартай цахилгаан хангамж, тээврийн хэрэгслэл ба хөдөлгөөнт 

төхөөрөмжийн хангамж, усан хангамжийг бий болгох, мал аж ахуйг механикжуулан, 

үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх, мал эмнэлэг, үржлийн мэргэжлийн 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх зэрэгт чиглэгдсэн хөрөнгө, санхүү, 

технологийн цогц арга хэмжээг зохион байгуулж, цогцолбор болгон хөгжүүлэх 

шаардлагатай байгаа юм. 

ҮХААЯ-наас жил болгон эрчимжсэн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх төсөл 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд манай аймгийн сүүний үхэр, гахай, 

тахиа, зөгийний аж ахуйнууд 60,0-100,0 хүртлэх төгрөгийн зээлэнд дэмжлэг авч үйл 

ажиллагаагаа өргөтгөж байна. 

11. Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээний өнөөгийн байдал 

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг Мал эмнэлгийн болон Мал аж ахуйн хэлтэс 

мэргэжлийн үндсэн удирдлагаар ханган, хэрэгжилтийг сумдын МЭҮ-ийн тасаг болон 

хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээний үндсэн 

дээр гүйцэтгүүлэн ажиллаж байна. 

Одоогоор аймгийн хэмжээнд 12 мал эмнэлэг, үржлийн анхан шатны нэгж үйл 

ажиллагаагаа албан ёсоор явуулж байгаагаас 2 нэгж нь зөвхөн мал эмнэлгийн эмийн 

сангийн, 10 нэгж нь мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг эрхлэн явуулж байна. Мөн 

малын үржлийн ажил, үйлчилгээ явуулдаг “Мандах он” ХХКомпани үйл ажиллагаагаа 

2012 оноос эхлэн явуулж байна. 

Нэг үйлчилгээний нэгжид дунджаар 23.0 мянган толгой мал, нэг малын эмчид 

дундажаар 13.5 мянган толгой мал ноогдож байгаа нь бусад аймгуудын дунджаас 

доогуур байгаа ба мал эрүүлжүүлэх болон мал үржлийн ажил, үйлчилгээг нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд жигд, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх давуу талтай. 



Мал эмнэлгийн эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо, толгой, 

түүнд шаардагдах эм, био бэлдмэлийн захиалгыг аймгийн бодит хэрэгцээг хангахуйц 

хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлэн улсын хөрөнгө оруулалтаар жил бүр 50.0 гаруй сая 

төгрөгний эм, биобэлдмэлийг авч, энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн МЭҮ-ийн 

үйлчилгээний анхан шатны нэгжүүдэд 90.1 сая төгрөгний санхүүжилтыг олгож байна. 

Сүүлийн жилүүдэд боом, цусан халдварт, дуут хавдар, галзуу, гахайн цусан 

халдварт зэрэг байгалын голомтот халдварт өвчнүүд гараагүй бөгөөд паразит өвчний 

гаралт 40.0 гаруй хувиар буураад байна. 

Мал эмнэлгийн албаны лабораторийн оношлох чадавхийг бэхжүүлэх талаар гадаад 

орнуудаас хэрэгжүүлж байгаа төслүүдэд хамрагдах замаар оношлогоо, шинжилгээний 

лабораторийг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглох ажлыг хэрэгжүүлж эхлээд 

байна. Тухайлбал: Солонгос улсын “Койка” Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 

МЭ-ийн ариун цэврийн лабораторийг, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж 

байгаа “Шувууны томуу болон хүний томуугийн цар тахалтай тэмцэх чадавхийг 

сайжруулах” төслийн санхүүжилтээр вирус судлалын лабораторийг, Европын 

холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Малын эрүүл мэнд ба МАА-н зах 

зээл”төсөлийн санхүүжилтээр нян судлалын лабораторийг тус тус бэхжүүлэхээр 

хамтран ажиллаж эхлээд байна. Эдгээр төслүүдээс одоогийн байдлаар Солонгос улсын 

“Койка” Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын санхүүжилтээр 120,0 сая 

вонны үнэ бүхий 22 нэр төрлийн лабораторийн багж, тоног төхөөрөмжийг хүлээн аваад 

байна. Үүний үр дүнд Мал эмнэлгийн албаны дэргэд ариун цэвэрийн лабораторийг 

шинээр байгуулан ажиллаж байна. Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа 

“Малын эрүүл мэнд ба МАА-н зах зээл” төслөөс 2009 онд 30,0 сая төгрөгний үнэ бүхий 

7 нэр төрлийн багж төхөөрөмж, 2 ш суурин компьютер, 1 ш зөөвөрийн компьютер,олон 

үйлдэлтэй хувилагч машин зэргийг хүлээн авч зориулалтаар нь ашиглаж байна. Энэ 

төслөөс нийтдээ 150,0 сая төгрөгний үнэ бүхий тоног төхөөрөмж авахаар гэрээ 

хийгдсэн болно. Үүний үр дүнд аймгийн мал эмнэлгийн лабораторийн оношлох 

чадавхи дээшилж, төрөлжсөн лабораториуудыг байгуулах нөхцөл бүрдэхийн зэрэгцээ 

малын халдварт өвчнийг орон нутагтаа шуурхай оношлох чадавхитай болж, бүсийн 

түвшинд лавлах лабораторийн хэмжээнд хүрэх бодит нөхцөл бүрдэх болно.2014 оны 

байдлаар тус лабораторид 54 нэр төрлийн оношлогоо, шинжилгээг батлагдсан стандарт 

зааврын дагуу хийж байгаа ба итгэмжлэлд хамрагдсан болно. 



Мал үржлийн ажил, үйлчилгээг мөн үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ хийх замаар 

гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд жил бүр нийт хээлтүүлэгч малыг аттестатчилан, жишигт 

тэнцүүлэх, бог малын хээлтүүлэгчийг тусгаарлан суурилах, малын ашиг шимийн 

түвшинг тогтоох, шилмэл мал шалгаруулах зэрэг ажлуудыг хийж байна. 

Мал үржил, мал маллагааны ажлын технологийн алдаанаас болж жил бүр нийт хээлтэгч 

малын 5.0-14.0 хувь нь хээл хаяж, сувайрч байгаагаас энэ хэмжээний төл авах 

боломжийг алдаж байна. 

Мал аж ахуйг үр өгөөжтэй эрхлэх, мал сүргийн биологийн тогтвортой өсөлтийг 

хангаж, таваарлаг чанарыг нэмэгдүүлэхэд мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, төрөөс энэ салбарт 

зарцуулж буй хөрөнгө оруулалтыг үр ашгийг дээшлүүлэх шаардлага тавигдаж байна. 

11. Мал эмнэлгийн чанар үйлчилгээний хүртээмж  таны сэтгэлд хэр нийцэж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, “Монгол мал” Үндэсний  

хөтөлбөрийн талаарх таны мэдээлэл хэр вэ? 

 

МУЗГ-ын тогтоолын дагуу малчдыг арьс ширний урамшуулалд хамруулах 

ажлыг зохион байгуулаад байна. 2014 оны эхний хагас жилд  4 сумын 90 малчин 

өрхийн 3644 ширхэг хонины нэхий, 1361 ширхэг ямааны арьс, 263 ширхэг үхэр, 42 

ширхэг адууны ширэнд  урамшуулалд хамруулахаар  ҮХААЯ-ны Мал хамгаалах санд 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Сайн  Малын эмч нар 
удаан хойрго 

Малын эмчийн 
мэдлэг, чадвар 

муу 

Огт үйлчлүүлж 
үзээгүй 

250 

168 

29 130 

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЧАНАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ХҮРТЭЭМЖ  ТАНЫ СЭТГЭЛД ХЭР НИЙЦЭЖ БАЙНА. 



материалыг хүргүүлээд байна.  Одоо үргэлжлүүлэн 12 сард арьс ширний 

урамшуулалын материал хүлээн авч МХС-д хүргүүлээд байна.  

“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, ”Монгол мал” Үндэсний 

хөтөлбөрийг орон нутагт  хэрэгжүүлэх Төрийн болон Төрийн бус байгууллагуудын 

хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Цай юу Кофе юу” чөлөөт ярилцлага, 

уулзалтыг зохион байгуулан 2015 онд хамтран ажиллах талаар санал солилцон  ажлын 

төлөвлөгөөгөө нэгтгэн ажилласан байна.  

Энэ онд “Малчинд мэргэжлийн үнэмлэх, 

энгэрийн тэмдэг олгох” журмын дагуу нийт 161 

ширхэг мэргэжлийн үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг 

олгох ажлыг зохион байгууллаа. Энэ ажлын 

хүрээнд өссөн дүнгээр 4 сумын 1136 малчин өрхөд  

тамга, тэмдэг олгоод байна. /хүснэгт/ 

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн 

лабораторийг итгэмжлэвМал эмнэлгийн 

сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн 

техникийн хорооны 2015 оны 05 дугаар сарын 

07-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр MNS 

ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлагыг 

хангасан Тус газрын Мал эмнэлэг, ариун 
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МОНГОЛ МАЛ, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ 

МЭДЭЭЛЭЛ 
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цэврийн лабораторийг итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу сорилт 

гүйцэтгүүлэхээр 3 жилийн хугацаатай Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын 

даргын 2015 оны А/199 тушаалаар итгэмжлэв. Ингэснээр тус лаборатори нь 67 нэр 

төрлийн шинжилгээг албан ёсоор хийх эрхээ 3 жилээр сунгууллаа. Одоогоор 

шүлхийн тандалт шинжилгээг хийж байна 

Хадлангийн 86,8 хувийг бэлтгэсэн байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2015 оны хавар оны эхний төллөх 

152,7 мянган эх мал төллөхөөс 93,1 хувьтай төллөн 142,2 

мянган толгой төл хүлээн авч, 

2015-2016 онд 4 сумын 17 багийн 2517 малтай өрхөд 

/хонин толгойд шилжүүлсэн/-ээр 704,1 мянган толгой мал 

өвөлжиж хаваржихаар зохион байгуулалт хийгээд байна. 

Эдгээр малд шаардагдах өвс, тэжээлийг тооцож үзвэл 67,6 мянган тонн байгалийн 

хадлан бэлтгэхээс 58729,5 тонн өвс бэлтгэсэн нь авбал зохих хадлангийн 86,8 хувийг 

бэлтгэсэн байна. 

 

МУЗГ-ын 2015 оны 292 тогтоолын дагуу Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас 

18,5 сая төгрөг шийдвэрлэн Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын иргэн Баттулгатай 100 

тонн өвс бэлтгэх гэрээ хийсний үндсэн дээр 9 удаагийн татан авалтаар 5000 боодол 

өвсийг Нөөцийн газрын саравчинд байршуулж дуусаад байна. Мөн тогтоолын дагуу 

Дархан сум өвс 40 тн, тэжээл 12 тн, Хонгор сум 100 тн өвс, Орхон сум 20 тн өвс, 

Шарын гол сум 40 тн өвс, 10 тн тэжээл тус тус нөөцөллөө. 

 

 

Үр тариа, төмс хүнсний ногооны хураалт бүрэн дуусаад 

байна. Энэ онд аймгийн хэмжээнд 14457 га-д буудай, 200 

га-д гурвалжин будаа, 4809 га-д тосны ургамал, 528 га-д 

төмс, 935.2 га-д хүнсний ногоо, 132 га талбайд малын 

тэжээлийн ургамлын тариалалт хийсэн байна. Аймгийн 

хэмжээнд нийт нутгаар гангийн нөхцөл байдал үүссэн нь таримал ургамлын ургалтанд 

муугаар нөлөөлж урьдчилсан байдлаар 14.4 мянган га-д үр тариа тариалснаас 3841.5 га 

ургац алдаж 10349.1 га-аас 7552.9 тонн буюу га-аас 7.3 цн улаан буудай, төмс 2100 

тонн, хүнсний ногоо 5618.1 тонн, 672.6 тонн тосны ургамал хураан авахаар тооцоолов. 
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МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ТАЛААР 
САНАЛ  

13. Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний хөлсний талаар санал бодлоо хуваалцана 

уу. 

 

 

14. Эрчимжсэн  мал аж ахуй манай аймагт хөгжиж байна уу?   

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн газар тариалан, 

эрчимжсэн мал аж ахуйг зохистой хослон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой 

хөгжүүлэх замаар олон улсын жишиг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, импортыг 

бууруулахад хөтөлбөрийн зорилго оршино 

2013 онд ҮХААЯ-ны  эрчимжсэн аж ахуйн цогцолбор байгуулах зээлд 5 аж ахуйн нэгж 

 65 сая төгрөг, ЖДҮХС, СХС-ийн зээлээр 37 иргэн, аж ахуйн нэгж 195,3 сая төгрөгний 

дэмжлэг үзүүллээ. 

Аймгийн хэмжээнд  Сүүний 10, Махны 10, Мах, сүүний үхрийн 31, нарийн, нарийвтар 

ноост хонины 2, бүдүүн, бүдүүвтэр ноост хонины 11, гахай 14, тахиа 7, туулай 2, 

зөгийн 7 аж ахуйн нэгж, хоршоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 



 

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн тоо нэмэгдсэн. 

Малын тэжээлийн  ургамал тариалах эзэмшлийн газар хомс байдаг. 

Аж ахуйгаа өргөтгөхөд сум хөгжүүлэх сан, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх 

сангийн зээлд хамрагдаад үр дүнгүй, цогцолбор байгуулах зээлд хамрагдахад барьцаа 

хөрөнгө хүрэлцдэггүй мөн зээлд хамрагдаад зээлийн эргэн төлөлтөө хийдэггүй. 

Гахай, шувуу аж ахуйг үржүүлэхэд олон найрлагат тэжээлийн үйлдвэр аймагт 

байдаггүй. 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих хүрээнд ҮХААЯ-наас зарлагдсан “Сүү сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл” төслийн хүрээнд “Улаан зам” ХХК, “Ган хос эрдэнэ” ХХК, 

“Хос бямба” ХХК тус тус төсөл хэрэгжүүлэн нийт 375 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй 

зээлийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа өргөтгөөд байна. ҮХААЯ-наас зарласан “Зөгийн 

аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх” төсөлд  зөгийн аж ахуй эрхэлдэг 1 хоршоо, 5 иргэнд эргэн 

төлөгдөх нөхцөлтэй 76,8 сая төгрөгийн үнэтэй  зөгийн бүл, үүр хайрцаг олгож, дэмжлэг 

үзүүллээ. Мөн Сүү төслийн хүрээнд “Дархан загвар гоёл” ХХКомпани нь төсөл 

хэрэгжүүлэн 450 сая төгрөгийн дэмжлэг авч Голланд улсын бяслагны үйлдвэр оруулж 

ирэн үйлдвэрлэл явуулж эхлээд байна 
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ЭРЧИМЖСЭН  МАЛ АЖ АХУЙ  



 

 

15.Чацарган хөтөлбөрийн талаарх таны мэдээлэл хэр вэ? Гэхэд 
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ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН 2014 ОН 

 

“Намрын ногоон өдрүүд-2015” арга хэмжээнд аймгааамжилттай оролцлоо. 

Улаанбаатар хотод 10 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан “Намрын ногоон өдрүүд-

2015” арга хэмжээнд манай аймгаас хүнсний салбараас “Монгол алтан тос” ХХК, 

“Дархан хүнс” ХХК, зөгий, жимс жимсгэнэ, төмс, хүнсний ногооны чиглэлээр 3 сумын 

36 үйлдвэрлэгч оролцож бүтээгдэхүүнээ сурталчилан худалдаалд оролцууллаа 

 

15. Хүнсний үйлдвэрлэлийн талаар  танилцуулга 

Хүнсний үйлдвэрлэлд нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлж хүн амын хүнсний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 

бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зорилт тавин ажиллаж байна. 

Хүнсний тухай хууль болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 

тухай хуулийг 2012 онд баталсан бөгөөд эдгээр хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

хүрээнд 2013-2014 онд 29 журам, заавар боловсруулж, 19 журмыг 

батлууланхэрэгжүүлжбайна. 

            Дээрх хуулинд үйлдвэрлэгч, импортлогч нь зах зээлд нийлүүлж буй 

бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлыг хангах, хувь хүн хүнс импортлохыг хориглох, 

шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс эргүүлэн татах, 

бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, ул мөрийг мөшгин тогтоох зэрэг зохицуулалтыг олон 

https://hhaajdug.wordpress.com/2015/10/22/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%bd-%d3%a9%d0%b4%d1%80%d2%af%d2%af%d0%b4-2015-%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b0-%d1%85%d1%8d%d0%bc%d0%b6%d1%8d%d1%8d/


улсын жишгийн дагуу тогтоож, малчны хот, тариан талбайгаас хэрэглэгчийн ширээ 

хүртэлх хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд мөрдөж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүний импортоос хараат байдлыг 

багасгах, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор хүнсний эрэлт, нийлүүлэлтэд 

тулгуурлан тухайн жилд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний (мах, сүү, тарианы 

үр, улаан буудай, гурил, ундны ус) нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох, зөвшөөрөл олгох 

тарифын зохицуулалтыг хийж байна. 

 

Орон нутагт дахь хүнсний үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, 

чанар, аюулгүй байдалд    үнэлгээ өгнө үү. 

/Та дараах онооноос аль нэгийг дугуйлна уу. Оноо ихсэх тусам сэтгэл ханамжийн 

түвшин нэмэгдэнэ. 

Хавсралт 2 

№ Үзүүлэлт Оноо 
Нийт 

% 

1 Гурил 1 2 3 4 85,2 

2 Талх, нарийн боов 1 2 3 4 79,8 

3 Сүүн бүтээгдэхүүн 1 2 3 4 40,5 

4 Хиам, махан бүтээгдэхүүн 1 2 3 4 69,8 

5 
Нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн 

салбар 
1 2 3 4 65,2 
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1% 

2015 ОНЫ ХХААГ-Н ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
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ХАНАМЖ 
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16. Та ХХААГазрын 2015 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хэрэглэгчийн үнэлгээг “ дүгнэж  үзэхэд: 

Аймаг орон нутгаас  авч хэрэгжүүлж буй ажил үйлчилгээ нь иргэндээ хүрсэн 

чанартай  байх,нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах нэг нөхцөл болдог. 

 



Гэвч олон нийтийг идэвхжүүлэх, шийдвэр  гаргах түвшинд иргэдийг оролцуулж 

сургах төр нь иргэниихээ  өмнө ямар хариуцлага хүлээдэг байх нь иргэд төрийнхөө 

өмнө  ямар үүрэг хүлээдэг   байх зэрэг олон асуудлыг тодорхой болгох шаардлага 

байсаар байна. 

Төрөөс иргэнд үзүүлэх нийгмийн төрөл  бүрийн үйлчилгээ  нь хүнийхээ сайн  

сайхан ажиллаж  амьдрах нөхцөл боломжоор хангахад чиглэдэг. Тэр нөхцлөө 

бүрдүүлэхийн  төлөө чанартай  сайн үйлчилгээг  авахын төлөө хүнд суртал шат 

дамжлагагүй, үйлчлүүлэхийн төлөө соёлч шуурхай байдал  шударга байдал төлөвших 

учиртай гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. 

Цаашид анхаарах зүйл  

 Өргөдөл гомдол санал хүсэлтийг заасан хугацаанд түргэн шийдэж  байх 

 Асуудал байгаа газарт удирдлагаууд биечлэн ажиллах  

 Хөдөө сумууд алслагдсан  газарт төрийн  үйлчилгээ хүрэхгүй байна. 

 Дунд тушаалын төрийн  албан хаагчид харилцааны доголдолтой  бусдыг 

үл хүндэтгэсэн байдлаар ханддаг 

 Төрийн үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын тухай мэдээллийг 

тодорхой  болгож мэдээллийн  самбарт   байршуулж , хариуцсан 

ажилтаны нэр утас тодорхой бичих  

 Хэрэглэгчийн боловсролыг сайжруулахад , хууль эрх зүйн мэдлэгийг 

нэмэгдүүлж олон төрлийн сургалт мэдээлэл явуулж  ажлын үр дүнгээ 

улиралаар тайлагнаж мэдээлж байх. 

“ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР” нь нийт үйлчилгээ, үйл ажиллагааны 

асуулгад хамрагдагсдын 79,6% нь  ХАНГАЛТТАЙ гэж дүгнэсэн байна.       
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