
Суурь 

түвшин
Хүрэх түвшин

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Төсвийн тухай хууль

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 100 

хувь хангасан байна.  

1.2.2. Төсвийн тухай болон Шилэн 

дансны тухай хууль, тэдгээртэй 

холбогдон гарсан заавар журмыг 

хэрэгжүүлж ажиллах талаар 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ гаргаж, хэрэгжилтийг нь 

2016 оны хагас, бүтэн жилээр сүүлийн 

сарын 25-ны дотор АЗДТГ-ын Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэх.

Жилдээ

Шилэн данс тухай 

хуулийн хэрэгжилт 

хангагдана. 

100 100

2
Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг 

зохион байгуулах.

Хагас, 

бүтэн 

жил

Тооллого хийсэн тоо 2 2

3

Байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэлээр 

тавих хяналтыг сайжруулах. Эд 

хөрөнгийн коджуулалтыг боловсронгуй 

болгох.

Жилдээ

Эд хөрөнгийн 

картуудыг шинэчлэж, 

коджуулалт 

боловсронгуй болсон 

байна.  

1 арга 

хэмжээ
2 арга хэмжээ

4

Дархан-Уул аймгийн 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газрын Хүний нөөцийн 

хөгжлийн хөтөлбөр /2016-

2025/

Хүний нөөцийн 

хөгжлийн хөтөлбөр 

/2016-2025/-ийг 

хэрэгжилт 10 хувьтай 

биелсэн байна. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, 

тайлагнах.

Хагас, 

бүтэн 

жил

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтээр
10

Салбарын байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаа төлөвлөгөө

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 12-ны 

өдрийн А-85 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

Шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Захиргаа, удирдлагын чиглэлээр

Төсөв

Байгууллагын нэр: Дархан-Уул аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

2016 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр

Д/д Үндэслэл Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа

Байгууллагын эд 

хөрөнгийн ашиглалт, 

хамгаалалтыг 

сайжруулах. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 12.1.
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Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ

Төрөөс ХХАА-н 

талаархи баримтлах 

бодлогын 

хэрэгжилтийг хангах. 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр гарсан 

тогтоол, шийдвэрийг аймгийн хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулах 

Жилдээ

Төрөөс ХХАА-н 

талаархи баримтлах 

бодлогыг аймгийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөтэй болсон 

байна. 

Төлөвлөгөөтэ

й болсон 

байна. 

6
1.2.4. Байгууллагын гадаад орчныг 

тохижуулна.
Жилдээ

2 арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлсэн байна. 
2 арга хэмжээ

7
1.2.3. Албан хаагчдын чийрэгжүүлэлтийн 

танхим байгуулна. 
Жилдээ

Чийрэгжүүлэлтйин 

танхимыг ашиглалт 

сайжирсан байна. 

1 танхим

8 Архивийн тухай хууль
Архивын стандартыг 

хангах

Архивын баримтуудыг стандартын дагуу 

эмхэлж, цэгцлэх. 
Жилдээ

1 арга 

хэмжээ
1 арга хэмжээ

9

500-аас доошгүй 

хэрэглэгчээс 

хэрэглэгчийн 

үнэлгээг авсан байна. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион 

байгуулах. 
Жилдээ Үнэлгээний дундаж 72.4 75

10

ХХААСайдын 2015 

оны А/85 тоот 

тушаалын 

хэрэгжилтийг хангах. 

Байгууллагын тайлангуудад ХШҮ хийж 

удирдлага болон дээд байгууллагад 

танилцуулах.

Жилдээ Үнэлгээний дундаж 92.1 93

11

Байгууллагын санхүү акт, баримтуудад 

шалгалт хийж, зөвлөмж боловсруулж 

танилцуулах.

Хагас, 

бүтэн 

жил

Санхүүгийн шалгалт 

хийсэн тоо
2 2

12
Эм урвалж, химийн бодисын зарцуулалт, 

хадгалалтад дотоод аудит хийх. 

Хагас 

жил

Эм урвалжийн 

хадгалалт, хамгаалалт 

сайжирна. 

1 1

Албан хаагчийн ая 

тухтай ажиллах, 

орчин нөхцлийг 

бүрдүүлэх. 

Аймгийн Засаг дарга 

ХХААГ-ын даргатай 

байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээ

Дотоод аудит хийх 

ажлыг зохион 

байгуулж ямар нэг 

зөрчилгүй ажилласан 

байна.

Монгол Улсын   Засгийн 

газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоолын хавсралт 

аж ахуй нэгж, 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд  дотоод 

хяналт шалгалтыг зохион 

Засгийн газрын 2013 оны 

322 дугаар тогтоолын 

хавсралт Захиргааны 

байгууллагын хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний 

нийтлэг журам
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 Монгол Улсын  Засгийн 

газрын 2009 оны 143 

дугаар тогтоолын ил тод 

байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлт

Ил тод байдлыг 

илтгэх шалгуур 

үзүүлэлтийн 

биелэлтийг 90 дээш 

хувиар хангах.

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлтийн биелэлтийг хангах. Шинээр 

худалдан ажиллагааны байгууллагын 

журам боловсруулж, батлуулах.  

Жилдээ Хэрэгжилтийн хувь 93.6 95

14 Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиуд 

болон холбогдон гарсан журмын 

хэрэгжилтийг ханган ажиллах, 

сайжруулах, сурталчилан таниулах 

чиглэлээр сургалт, хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулах 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Орон нутагтаа 

холбогдох хууль болон 

журмыг сурталчилан 

таниулах, хэрэгжилтийг 

сайжруулах чиглэлээр 

сургалтыг 2-оос 

доошгүй удаа зохион 

байгуулсан байна

4 8

15 Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд 

хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах 2009-2016 онд сум төсвөөс 

зарцуулсан төсөвт өртөг, хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээний тайланг нэгтгэн ирүүлэх 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Дэд хөтөлбөрийг төр, 

хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудтай 

хамтарч хэрэгжүүлсэн 

байна. 

60.0 100.0

16
Ухаалаг хэрэглэгч-

Соѐлтой үйлчилгээ 

нэвтрүүлж 

хэрэглэгчдийг зөв 

мэдээ мэдээллээр 

хангах 

Импортоор орж ирж буй 

бүтээгдэхүүнүүдийн хаяг шошгийг 

монгол тайлбартай болгож хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулах хэрэглэгч бараа 

үйлчилгээ авахдаа анхаарах асуудлыг аж 

ахуйн нэгж бүр сурталчилан таниулах 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Хүнсний 2-4 дэлгүүрт 

хэрэглэгч бараа 

үйлчилгээ авахдаа 

анхаарах асуудлыг  

сурталчилан таниулсан 

байна 

0 2-4

“Хүнсний аюулгүй байдал 

аймгийн дэд хөтөлбөр 

батлах тухай” аймгийн 

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

2012.05.10-ний өдрийн 39 

дугаар тогтоол

Зорилт 1. Эдийн 

засаг, санхүү, 

бизнесийн таатай 

орчин бүрдүүлж 

дотоод, гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр



17 Хүнсний үйлдвэрүүдэд эрүүл ахуйн 

зохистой дадлууд, мал аж ахуй, газар 

талиалан эрхлэгчдэд хөдөө аж ахуйн 

зохистой дадал нэвтрүүлэх, эзэмшүүлэх, 

олон улсын стандартын шаардлагыг 

мөрдүүлэх ажлыг сумын түвшинд зохион 

байгуулах 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Орон нутагтаа эрүүл 

ахуйн болох 

үйлдвэрлэл, хөдөө аж 

ахуйн эзэмшүүлэх 

сургалт, 

сурталчилгааны ажлыг 

зохион байгуулах  

1 3

18 "Намрын ногоон өдрүүд-2016" нэгдсэн 

арга хэмжээний хүрээнд аймгийн 

хэмжээнд хүнсний үзэсгэлэн худалдаанд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамтран зохион 

байгуулах

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

"Намрын ногоон өдрүүд-

2016"  арга хэмжээнд 

сум орон нутгийн 

шилдэг, 

бүтээгдэхүүнийг 

дэмжин оролцуулна. 

60 80

19

2.2.1 Чацаргана 

болон бусад төрлийн

жимс, жимсгэнэ

тариалах, хураан

авах, боловсруулах

технологийг 

сурталчилах, 

дадлагажуулах:

3.1.1 Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх төв,

сумдын “Агропарк”-уудаар дамжуулан

богино хугацааны сургалт зохион

байгуулах 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

“Агропарк”-уудаар 

дамжуулан богино 

хугацааны сургалт 2-оос 

доошгүй сургалтыг 

зохион байгуулна 

6 6

20

3.2.1 Жил бүр уламжлал болгон зохион

байгуулагддаг “Намрын ногоон өдрүүд"

үзэсгэлэн худалдаанд жимс жисмгэнэ

тариалагч иргэдийг өргөнөө хамруулах 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Төмс, хүнсний 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 

өргөнөөр хамруулах 

8 10

21

3.3.3 Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ

тариалсан талбай, хураасан ургац,

боловсруулсан бүтээгдэхүүний тоо

хэмжээг бүртгэлжүүлнэ.

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Сум бүр жимс жимсгэнэ 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 

судалгааг шинэчилсэн 

байна

154.1 га 160 га

“Чацаргана аймгийн дэд 

хөтөлбөр батлах тухай” 

аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 

2011.04.14-ний өдрийн 23 

дугаар тогтоол
2.2.2 Чацаргана 

тариалах болон 

боловсруулах 

үйлдвэр байгуулах, 

хөгжүүлэх 

санаачилгыг бүх 

талаар дэмжих;

Газар тариалангийн салбарын чиглэлээр

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ
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Зорилт-40: 

Усалгаатай 

тариалангийн талбайг 

нэмэгдүүлнэ.

1. Услалтын системийн барилга, 

байгууламжийг сэргээн засварлах, 

шинээр барихад дэмжлэг үзүүлнэ.

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Услалтын системын 

ашиглалт сайжирч, 

талбайн хэмжээ 

нэмэгдсэн байна
1684.6 га 1800 га

23

Зорилт-42: Байгаль 

орчинд ээлтэй аргаар 

ургамал болон 

хөрсний үржил 

шимийг хамгаална.

1. Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлнэ.

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 

технологи нэвтэрсэн 

байна 
0 2

24

1. Төмс, хүнсний ногооны иж бүрэн

механикжсан, автомат тохируулга бүхий

агуулахын аж ахуйг байгуулж ашиглана.
Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

ЖДҮДСан болон Сум 

хөгжүүлэх сангаас 

зоорийн аж ахуйд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна

0 2

25
3. Өвлийн хүлэмж байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ.

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Хүлэмжийн аж ахуйн 

эрхлэгчдийн тоо 

нэмэгдсэн байна.

126 130

26

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, 

чацарганы суулгацын зээлийн эргэн 

төлөлтийг сайжруулах, орон нутгийг 

дэмжих сангаас өвлийн хүлэмж 

байгуулах иргэн аж ахуйн нэгжийг 

дэмжих 

Орон  

нутгийн 

төсөв, 

ТЭДСан  

жилдээ

Жимс жимсгэний 

тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх, суулгацын 

зээлийн эргэн төлөлтийг 

сайруулах, Дуслын 

услалтын технологийг 

нэвтрүүлнэ. Сум орон 

нутгийн сангаас 

хүлэмжийн аж ахуй 

байгуулахад дэмжлэг 

үзүүлэх 

154.1 га 160 га

Дархан-Уул аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө

/2013-2016 он/

Зорилт- 44: Хүлэмж, 

зоорийн аж ахуйг 

хөгжүүлж, хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлд 

чанарын ахиц 

гаргана.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ

Газар тариалангийн 

салбарын үйлдвэрлэл, 

ХАА-н техникийн 

хангамжийн хувийг 

нэмэгдүүлэх
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Бага оврын тракторыг хөнгөлөлттэй 

нөхцлөөр олгох, зээлийн эргэн төлөлтийг 

бүрдүүлэх чиглэлээр ТЭДСантай гэрээ 

байгуулан хамтран ажиллах Орон  

нутгийн 

төсөв, 

ТЭДСан  

жилдээ

Зээлийн эргэн 

төлөлтийн бүрдүүлэх 

ажлыг ТЭДС-тай 

хамтран зохион 

байгуулж, тухайн 

жилийн хуваарьт 

төлбөрийг 80%-иас 

доошгүй хувиар 

төлүүлсэн байна. 

0 80%

28

Төмс хүнсний ногоо тариалан эрхлэгчдэд 

зориулсан 1-3 га талбай услах хүчин 

чадал бүхий намираа иж бүрдлийг 

хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох 

ТЭДСан жилдээ

Намираа усалгааны 

тоног төхөөрөмж 

суурилуулж төмс, 

хүнсний тариалан 

эрхлэгчдийн 

хөдөлмөрийг 

хөнгөвчлөх бүтээмж 

дээшлүүлэх нэгжээс 

авах ургацын хэмжээг 

нэмэгдүүлэх

0 сум бүр 2

29

Тариалалтийн бэлтгэл, уринш 

боловсруулалт, ургац хураалтын болон 

бусад салбартай холбогдсон мэдээллийг 

хугацаанд  нь үнэн зөв бодит гаргаж 

ирүүлэх 

Орон  

нутгийн 

төсөв 

жилдээ

Захиргааны статистик 

мэдээлэл боловсруулах 

журмын дагуу нэгтгэж 

баталгажуулсан байна

7 хоногт

 2 удаа

7 хоногт

 2 удаа

30
Тариалангийн талбайн хяналт, кадастрын 

бүртгэлийн ажлыг хийх 

Улс, 

орон 

нутгийн 

төсөв

жилдээ

Мэдээ авах батлагдсан 

маягтын дагуу нэгтгэсэн 

байна

0 0

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ

Газар тариалангийн 

салбарын үйлдвэрлэл, 

ХАА-н техникийн 

хангамжийн хувийг 

нэмэгдүүлэх

Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр
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Монгол мал үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд: 

3.1.1:Мал аж ахуйн салбар 

дахь хууль тогтоомжийг 

боловсронгуй болгох: 

"Монгол мал" дэд 

хөтөлбөр 

боловсруулан 

батлуулсан байна.

Аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн батлуулах

Орон 

нутгийн 

төсөв

2 дугаар 

улиралд

"Монгол мал" дэд 

хөтөлбөр батлагдсан 

байна.

1 дэд 

хөтөлбөр

32
3.2.1.1.бэлчээрийн монгол 

малыг тухайн орон нутагт 

зохицсон ашиг шимийн 

чиглэлийн үүлдэр, омог, 

хэвшлийн цөм сүргийн 

малаар сайжруулах;

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

Цэвэр, эрлийз малын ашиг шимийг 

тодорхойлох

Орон 

нутгийн 

төсөв

Жилдээ МЭҮТ, МЭҮН

 Тус аймаг 23 

үүлдэр, 

омгийн мал 

үржүүлдэг.

33

3.2.3.3.бог малын 

хээлтүүлэгчийг чиглэлтэй 

өсгөн бойжуулах, гэрээ 

түрээсээр ашиглуулах, 

нийлүүлгийн бус үед 

тусгайлан ялган суурилж 

маллах зэрэг үйлчилгээ 

эрхлэгчдэд төрөөс 

хөрөнгө, санхүүгийн 

дэмжлэг үзүүлэх; 

Орхон, Хонгор 

суманд 

Орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авсан 

хээлтүүлэгчид хяналт тавих

Орон 

нутгийн 

төсөв

Жилдээ
Бух-12 толгой,                   

Хуц-71 толгой 

Хээлтүүлэгч 

ялган 

төвлөрүүлэх 

ажлыг 

үргэлжлүүлэн 

МЭҮТ-тай 

зохион 

байгуулна.

34 3.2.4.3.малын бүртгэл, 

мэдээллийн сан, сүлжээг 

бий болгох чиглэлээр 

сургалт, сурталчилгаа 

явуулахад мэргэжлийн 

чиглэлийн төрийн бус 

байгууллагын оролцоог 

дэмжих;

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

Малчдын захиалгын дагуу мал 

ээмэгжүүлэлтийг зохион байгуулах
Жилдээ

Малчдын зөвлөгөөн 

зохион байгуулсан 

байна.

МЭҮТ -ийн 4 

мэргэжилтэнг 

хамруулна.
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3.2.4.4.мал 

бүртгэлжүүлэхэд 

шаардлагатай техник 

хэрэгсэл, программ 

хангамжийг бий болгож, 

мэдээллийн сүлжээг 

өргөтгөх, 

бүртгэлжүүлэлтийн ажилд 

дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлэх ажлыг олон 

улсын нийтлэг шаардлагад 

нийцүүлэх;

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

МЭҮТ-ийн комьютерт оффлайн, онлайн 

програм суулгах, 
Жилдээ

 Сумдууд малын 

бүртгэл, мэдээллийн 

санд байнга баяжилт  

хийсэн байх. 

МЭҮТ -ийн 4 

мэргэжилтэнг 

мэдээ, 

мэдээллээр 

хангаж 

ажиллана.

36 Дархан-Уул аймгийн 

“Хөдөө аж ахуйн салбарыг 

2021 он хүртэл хөгжүүлэх 

нэгдсэн бодлого”-ын 

хүрээнд: Аймагт үржлийн 

мал бойжуулан худалдах 

зорилго бүхий бүхий бааз 

аж ахуйг байгуулсанаар 

хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн 

зохистой харьцааг 

хангана.

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

МЭҮТ-тай хамтран шилэн сонголт 

явуулан хээлтүүлэгч нийлүүлсэн байна. 

Орон 

нутгийн 

төсөв

Жилдээ

Хээлтүүлэгч малыг 100 

хувь, Нийт хээлтэгч 

малын 30 хувийг үзлэг 

ангилалт хамруулах

Богийн 

хээлтүүлэгчий

г нийт 10-12 

айлд суурилж, 

маллуулсан 

байна.

37
- Гахай, шувуу, зөгийн аж 

ахуйг эрхлэх чиглэлээр 

технологийн сургалтуудыг 

зохион байгуулна.

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

МЭҮТ-тай хамтран зохион байгуулна. 

ТББ 

байгуулл

ага

Жилдээ

30 эрчимжсэн аж ахуй 

эрхлэгчид хамруулсан 

байна.



38 - Зөгийн аж ахуй 

эрхлэгчдэд бэлчээрийг 

эзэмшүүлэх, бэлчээрт 

үндсэн сайжруулалт 

хийхэд нь дэмжлэг 

үзүүлнэ.

Орхон сум МЭҮТ-тай хамтран зохион байгуулна. 

Сумын 

Засаг 

дарын 

тамгын 

газар

Жилдээ
62 иргэн, 4 аж ахуйн 

нэгж 

39
Дархан-Уул аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хүрээнд:  

51.4. Аймгийн тэргүүний 

малчдын бүлэг 

шалгаруулах журмыг 

боловсруулан батлуулж 

ажиллана.

Аймгийн тэргүүний 

хоршооны журмыг 

боловсруулан 

батлуулсан байна. 

Аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн батлуулах

2 дугаар 

улиралд

Аймгийн тэргүүний 

хоршоо шалгаруулах 

журам батлагдсан 

байна.

1 журам

40 48.1. Малчдын хоршоо 

байгуулах санаачлагыг 

дэмжиж, урамшуулалд 

хамрагдах малчдын тоог 

нэмэгдүүлнэ. 

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

МЭҮТ-тай хамтран зохион байгуулна. 
Улсын 

төсөв
Жилдээ

Арьс, ширний 

урамшуулал 2 удаа  

Ноосны урамшуулал 1 

удаа олгосон байна.

41

50.2. Эрчимжсэн мал аж 

ахуй эрхлэгчдийг мал 

хамгаалах сангийн зээлийн 

сангийн дэмжлэгт 

хамруулна. 

Дархан, Орхон, 

Хонгор, Шарын гол 

сум

МЭҮТ-тай хамтран зохион байгуулна. 
Улсын 

төсөв
Жилдээ

2013 оноос хойш 

олгосон зээлийн эргэн 

төлөлтийг хийлгэсэн 

байна. 

12 аж ахуйн 

нэгж гэрээний 

дагуу зээлийн 

эргэн төлөлт 

хийсэн байна. 



42 Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ: 

3.1.3.1.аймаг, сум, баг, аж 

ахуйн нэгжийн захиалгаар 

мал эмнэлэг, үржлийн 

мэргэжилтэй ажилтан 

бэлтгэх, мэргэшүүлэх, 

давтан сургах, тэдгээрийн 

хүрэлцээ, хангамжийг 

сайжруулах;

МУСҮТ-ийн зохион 

байгуулсан сургалтад 

аж ахуйн, иргэдийг 

хамруулсан байна.

 Бод, богийн зохиомол хээлтүүлгийн 

техникч бэлтгэх сургалтад аж ахуйн 

нэгж, иргэд, малчдыг  хамруулах                             

Жилдээ
1-2 хүн хамруулсан 

байна

 МУСҮТ-тэй 

2 техникч 

гэрээ 

байгуулсан 

43 Аймгийн ХХААГ-аас 

сумдын мал эмнэлэг, 

үржлийн тасагтай 

байгуулсан тухайн жилийн 

хамтран ажиллах гэрээ: 

ХХААЯ-ны 

сургалтад 

мэргэжилтэн  

хамруулсан байна.

Бод, богийн ангилагч бэлтгэх сургалтанд 

мэргэжилтэн хамруулах
Жилдээ

1-2 хүн хамруулсан 

байна

Сумдын 

МЭҮТ-ийн 

мэргэжилтэнг 

хамруулсан 

байна. 

44
Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Бэлчээрийн 

менежмент/ Тэргүүлэх 

зорилт 2 хүрээнд: 

Бэлчээрийн менежментийг 

сайжруулах, бэлчээр 

сэргээх иргэдийн 

санаачилгыг дэмжих 

төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх

Судалгаа мэдээллийн 

баазтай болсон байна.

Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 

бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээг 

хийж, бэлчээрийн талбайн зураглал, 

геофизикийн судалгаа, газар зүйн 

мэдээллийн баазтай болох

Жилдээ
4 суманд төлөв байдлын 

үнэлгээ хийгдсэн байна.

45 Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Бэлчээрийн 

менежмент/ Тэргүүлэх 

зорилт 1. 

Бэлчээр ашиглалтын 

төлөвлөгөөтэй болох

- Сум бүрт “Бэлчээр ашиглалтын 

төлөвлөгөө”-г боловсруулан, ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн батлуулж, 

хэрэгжүүлэн ажиллана.

Жилдээ

Сум бүр "Бэлчээр 

ашиглалтын 

төлөвлөгөөтэй болсон 

байна.



46

Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Бэлчээрийн 

менежмент/ Тэргүүлэх 

зорилт 1. 

Бэлчээрийн нэгж 

талбайг малчдын 

бүлэгт гэрээгээр 

ашиглуулах 

системийг нэвтрүүлж 

газрын эрхийг 

баталгаажуулах

- Бэлчээр, хадлангийн талбайг эзэмших, 

ашиглах эрхийг бүртгэлжүүлж, бэлчээр 

ашиглаж ирсэн бүс нутгийн онцлог, 

цаашдын шаардлагыг харгалзан малчдын 

бүлэг, хоршоонд 15-60 жилээр 

ашиглуулах болзол, нөхцөлтэй гэрээг 

байгуулна.

Жилдээ

бэлчээрийг гэрээгээр 

эзэмших малчдыг бүлэг, 

хоршоодын тоо 

нэмэгдсэн байн.

47
Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Бэлчээрийн 

менежмент/ Тэргүүлэх 

зорилт 2. 

Сумдтай хамтран 

зохион байгуулах 

байгуулах

Эрдэм шинжилгээний холбогдох 

байгууллагатай хамтран ажиллах замаар 

бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх 

ажлын үр дүнг дээшлүүлнэ

Жилдээ
Ажил 100 хувь хийгдсэн 

байна.

48

Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Бэлчээрийн 

менежмент/ Тэргүүлэх 

зорилт 3. 

Бэлчээрийн 

зориулалттай 

худгуудын бааз 

мэдээлэлтэй болох

- Улсын төсвийн болон гадаадын 

байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар 

шинээр гаргасан болон сэргээн 

засварласан худаг, уст цэгийн эзэмшил, 

ашиглалтын байдалд байнгын хяналт 

тавих тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Жилдээ
Бүртгэлээр тавих хяналт 

сайжирсан байна. 

49

Хөдөө аж ахуйн нэгдсэн 

бодлого /Малын тэжээл/                                  

Тэргүүлэх зорилт 3. 

Нөөц бүрдүүлэх 

даалгаврыг сумдад 

хүргүүлсэн байх

- Мал бүхий сум, баг, малчин бүр нийт 

малыг 5-аас доошгүй хоног тэжээх 

тэжээлийн нөөц бий болгох бодлого, 

зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ.

Жилдээ

Аймаг орон нутгийн 

өвөлжилтийн бэлтгэл 

бүрэн хангагдсан байна.

50

Монгол мал хөтөлбөр 3.4.

Засгийн газрын 

тогтоолун дагуу нөөц 

бүрдүүлэх

Аймаг, сум бүрт цаг агаарын нөхцөл 

хүндэрсэн үед ашиглах зориулалт бүхий 

өвс, тэжээлийн нөөцийн сан бий болгох. 

Эхний ээлжинд орон нутгийн нөөцийг 

зарцуулах, нөөц хүрэлцэхгүй нөхцөлд 

улсын нөөцийн санг ашиглах;

Жилдээ

Мал аж ахуйн салбарын 

өвөлжилтийн 

бэлтгэлийг 2016 онд 

улсын хэмжээнд бүрэн 

хангуулах арга хэмжээг 

авч ажилласан байна.
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Монгол мал хөтөлбөр 3.4.

Цех болон 

үйлдвэртэй болсон 

байх

Бүрэн найрлагат тэжээлийн үйлдвэр 

болон орон нутгийн түүхий эдэд 

тулгуурласан бага оврын цех байгуулж 

тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх;

Жилдээ

бага оврын цех болон 

үйлдвэр байгуулагдсан 

байна.

51 Монгол мал үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 

онд хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний 

хүрээнд

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

тухайн онд хийгдэх 

ажлыг бүрэн 

хэрэгжүүлэх

2016 онд шинээр гарсан охин хурга, 

ишиг, тугалд бруцеллѐз өвчнөөс 

сэргийлэх тарилга хийх

22,0 сая 9,10 сард Нийт төлийн 90-ээс 

доошгүй хувийг 

хамруулсан байна.

113,0 

мянган 

толгой

115,0 мянган 

толгой

52 Дархан-Уул аймгийн 

“Хөдөө аж ахуйн салбарыг 

2021 он хүртэл хөгжүүлэх 

нэгдсэн бодлого”-ын 

хүрээнд 2014-2016 онд авч 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөө 

Нийтийн хэрэгцээнд 

нийлүүлж байгаа 

малын гаралтай 

бүтээгдэхүүнд 

шинжилгээ хийж, 

баталгаажуулах

Олон улсын худалдааны төв, Буд 

төвүүдэд худалдан борлуулж байгаа 

малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд 

шинжилгээ хийж баталгаажуулах

1,0 сая Жилдээ Баталгаажуулах 

шинжилгээ хийж 

байгууллагын өөрийн 

орлогод 1,5 саяаас 

доошгүй оролого 

төвлөрүүлсэн байна.

1,2 сая 1,5 сая

53 Мал эмнэлгийн 

лабораторийн 

оношлох чадавхийг 

бэхжүүлж, 

шинжилгээний нэр 

төрөлийг 

нэмэгдүүлэх

Экспортонд гаргаж байгаа боловсруулсан 

арьс ширэнд шинжилгээ хийж 

баталгаажуулах, итгэмжлэлийн хүрээг 

нэмэгдүүлэх

0 Жилдээ 500-аас доошгүй 

боловсруулсан арьсны 

дээжинд шинжилгээ 

хийх

20,0 мянган 

ширхэг 

боловсруул

сан арьс

25,0 мянган 

ширхэг 

боловсруулса

н арьс

54 Жил бүрийн мал 

эмнэлгийн арга 

хэмжээнд шаардагдах 

эм бэлдмэлийг 

захиалан авах

Улсын хөрөнгө оруулалтаар авдаг 

вакцин, шинжилгээний оношлуурын 

захиалгыг аймгийн Засаг даргаар 

батлуулан МУ-ын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Мал эмнэлэг үржлийн газарт 

хүргүүлэх

60,0 сая Жилдээ 10-доошгүй вакцин, 40 

гаруй нэр төрлийн 

оношлуур захиалан авах

56,0 сая 60,0 сая

Мал эмнэлгийн чиглэлээр

Аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийг 2016 онд 

хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн 

зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө



55 Дархан-Уул аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 

төлөвлөгөө

/2013-2016 он/

Мал сүргийн эрүүл 

мэндийг хамгаалах 

ажил үйлчилгээг 

дэмжих

Мал, амьтадын халдварт өвчнөөс 

сэргийлэх арга хэмжээний үйлчилгээний 

хөлсийг орон нутгийн төсвөөс 

санхүүжүүлэх

89,4 сая Жилдээ Шаардагдах 

үйлчилгээний хөлсийг 

орон нутгийн төсөвт 

тусган санхүүжүүлнэ

90,1 сая 89,4 сая

56 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

тарилгаанд мал сүргийг хамруулах 

75,0 сая Жилдээ Хадварт өвчнөөс 

сэргийлэх10 нэр 

төрлийн тарилгыг 

товлолын хуацаанд 

хийнэ

265,0 

мянган 

толгой

280,0 мянган 

толгой

57 Паразит өвчнөөс сэргийлэх угаалга, 

боловсруулалт, тулгалтанд мал сүргийг 

хамруулах

0 Жилдээ Товлолын хугацаанд 

бүрэн хэрэгжүүлэх

750,0 

мянган 

толгой

800,0 мянган 

толгой

58 Бруцеллѐз, ям, сүрьеэ, лейкоз өвчний 

шинжилгээ хийх

3,0 сая 7-10 сар Товлолын хугацаанд 

бүрэн хэрэгжүүлэх

15,0 мянган 

толгой 

20,0 мянган 

толгой

59 Малын өвөлжөө, хашаанд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийх

0 Жилдээ Халдваргүйжүүлэлтийг 

бүрэн хийсэн байна.

270,0 

мянган мкв 

280,0 мянган 

мкв

60 МЭҮТ, МЭҮН-үүдтэй гурвалсан гэрээ 

байгуулан хэрэгжилтийг дүгнэн ажиллах

0 Жилдээ 4 МЭҮТасаг , 9 нэгжтэй 

гэрээ байгуулах

9 гэрээ 9 гэрээ

61 Үр дүнгийн гэрээг дүгнэж тасгаас 1, 

нэгжээс 3-ыг шалгаруулж, шагнаж 

урамшуулах

0 Жилдээ Тасгийг 16 үзүүлэлтээр, 

нэгжийг 13 үзүүлэлтээр 

дүгнэх

Нэгж-10 

Тасаг -4

Нэгж-10 Тасаг 

-4

Аймгийн ХХААГ-аас 

сумдын мал эмнэлэг, 

үржлийн тасагтай 

байгуулсан тухайн жилийн 

хамтран ажиллах гэрээ

 Сумдын МЭҮТасаг 

болон нэгжүүдтэй үр 

дүнгийн гэрээ 

байгуулан ажиллах

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

сайдаас ХХААГ-ын 

даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ

Гэрээнд туссан 

зорилтуудыг заалт 

бүрээр хэрэгжүүлэх


