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МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Эдийн засгийн 

тогтвортой 

хөгжлийг хангах, 

байгалийн болон 

эдийн засгийн 

эрсдэл даах 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг 

хөгжүүлэх 

 

Малын генетик нөөцийн тухай хууль, Мал, 

амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль 

хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан сум, 

аймгийн салбарын нэгжийн бүтэц, орон 

тооны өөрчлөлтийг ХХААХҮ-ийн сайдтай 

зөвшилцөн, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжийн 

дагуу оновчтой хийх  

  

Сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын Мал эмнэлэг, үржлийн 

тасаг, аймгийн ХХААГ-ын 

одоогийн бүтэц, орон тоо  

Хуулиудыг дагаж гарах Засгийн 

газрын шийдвэр хэрэгжсэн 

байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Эрчимжсэн аж ахуйг  хөгжүүлэх тал дээр 

анхаарч иргэд, аж ахуйн нэгжид 

хөнгөлөлттэй зээл болон мэргэжил арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлэх. Сүүний үхэр, махны үхэр, 

гахай, шувуу, зөгийн бүлийн тоог урьд 

оноос нэмэгдүүлсэн байх  

  2017 оны жилийн эцсийн 

тооллогоор мах, сүүний үхэр 

2270 толгой, махны үхэр 445 

толгой, гахай 735, шувуу 13394, 

зөгийн бүл 1526 байна.  

Өмнөх оны эрчимжсэн мал аж 

ахуйн тоог 10 хувиар 

нэмэгдүүлэх , тайланг 2018 оны 

12-р сарын 25-ны өдрийн дотор 

ирүүлэх 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн 

бэлтгэлийг бүрэн хангуулах, аймаг, сумын 

өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх 

ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулах 

  МАА-н салбарын өвөлжилт, 

хаваржилтийн бэлтгэл хангах, 

шалгах, дүгнэх зааврын дагуу 

2017 оны 10-р сарын25-нд 

бэлтгэл хүлээн авахад 85,8 

хувьтай, ЗГ-ын 186-р тогтоолын 

биелэлт 83,7 хувьтай, төсвийн 

тодотголоор олгосон 15,0 сая 

төгрөгөөр өвс тэжээл хждалдан 

авч 98,0 хувьтай  

Мал аж ахуйн салбарын 

өвөлжилтийн бэлтгэлийг бүрэн 

хангуулах арга хэмжээг авч 

ажилласан байна. 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор инженерийн хийцтэй худаг 

шинээр барих 

  

Тухайн ажил хийгдээгүй  

Орон нутгийн сангаас болон 

хөтөлбөр төслийн хүрээнд 

бэлчээрийн зориулалттай 2 худаг 



дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

шинээр гаргаж шаардлагатай 

худгуудыг сэргээн засварлах 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газраас “Мах, 

сүүний анхдугаар аян”-ыг зарласантай 

холбогдуулан Малын чанар сайжруулах 

ажлын хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Эрүүл 

мэлд зохиомол хээлтүүлгийн ажлыг 

эрчимжүүлэх аян”-ыг зохион байгуулах 

зорилгоор орон нутагт үхэр сүргийг сүү, 

мах, мах-сүүний, хосолмол ашиг шимт 

хээлтүүлэгч малын гүн хөлдөөсөн үрээр 

зохиомлоор хээлтүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх 

  Тухайн ажил хийгдээгүй Эрчимжсэн аж ахуй гэгдэг 

сүүний болон хосолмол ашиг 

шимт үүдрийн малын 2 хувийг 

зохиомол хээлтүүлэгт 

хамруулсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Малын үржүүлэг, технологийн ажил 

үйлчилгээг орон нутагт үр дүнтэй зохион 

байгуулах, мэргэжлийн ажил үйлчилгээний 

нэгжүүдийг сум бүрт Мал үржүүлэг, 

технологийн ажил үйлчилгээний нэгж 

байгуулах 

  Малын үржүүлэг, технологийн 

чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг 5 ААН байна.  

Мал үржүүлэг, технологийн 2 

нэгж шинээр байгуулсан байна.  

  Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил 

үйлчилгээний нэгжид ялган төвлөрүүлэх 

ажлыг аймгийн түвшинд зохион байгуулах 

  

Аймгийн хэмжээний богийн 

хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн 2 

үйлчилгээний нэгжид ялган 

төвлөрүүлсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд ашиглаж буй 

үржлийн малыг  зоо- мал 

эмнэлгийн  үзлэг, ангилалтанд  

бүрэн хамруулж, баталгаатай 

эрүүл хээлтүүлэгчээр иргэдэд 

үйлчлэх  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал зүйч мэргэжлтнийг бэлтгэх, дунд 

мэргэжлийн мал зүйчдэд бакалврын 

боловсрол олгох, давтан сургах ажлыг орон 

нутгийн захиалгаар гүйцэтгэх 

  2010- 2016 онд мал зүйч 

мэргэжлээр 377 мэргэжилтэн 

төгссөн бөгөөд үүний 45 хувь нь 

тодорхой эрхэлсэн ажилгүй 

байна.  

Сум бүрт 1 мэргэжилтэнг орон 

нутгийн захиалгаар бэлтгэсэн 

байна. 

  Үржилд ашиглаж буй хуц ухна, бухыг удам 

зүйн үнэлгээний нэгдсэн программд бүртгэх 

ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

  
Тусгайлан бэлтгэсэн программд 

баяжилт хийсэн байна.  

Бог малын хээлтүүлэгчийг 

үржлийн үнэт чанараар 

шалгаруулан үнэлсэн байна.   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Үржилд ашиглаж буй хээлтүүлэгч болон 

цөм сүргийн малыг дахин давтагдашгүй 

хувийн дугаараар ялган тэмдэгжүүлж 

“Малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан”-д 

оруулах ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулах  

  Малын бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн санд 40,8 мянган мал 

бүртгэгдсэнээс 33,2 мянган 

үхэр, 5,7 мянган хонь, 1,8 

мянган ямаа бүртгэгдсэн байна.  

Бог малын хээлтүүлэгчийг 100 

хувь, бод малын хээлтүүлэгчийг 

50 хувь хүртэл ээмэглэж, бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн санд 

оруулах ажлыг зохион 

байгуулсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгч хоршоодыг 

биржийн арилжаанд оруулах талаар Хөдөө 

аж ахуйн биржтэй хамтарч ажиллах 

  ХАА-н үйлдвэрлэл эрхлэгч 

хоршоодыг биржийн арилжаанд 

оруулах ажил хангалтгүй 

хийгдэж байна.  

2-оос доошгүй хоршоодыг 

биржийн арилжаанд оруулах 

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

 Бог малын мялзан өвчний тандалт   Тандалтаар халдвар илрээгүй Халдвар гарсан тохиолдолд эрт 

илрүүлсэн байх  



дүнгийн гэрээ 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Шлүхий өвчний тандалт   Тандалтаар халдвар илрээгүй Халдвар гарсан тохиолдолд эрт 

илрүүлсэн байх  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал, амьтны архаг халдварт, зооноз өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх 8 нэр төрлийн 

вакцинжуулалтад бод 61.0 мянга, бог 91.0, 

амьтан 2.0 мянган толгойг тус тус 

хамруулах  

  Аймгийн захиалгын дагуу жил 

бүр тогтмолхийдэг, жилээс 

жилд орон нутгийн төсөв буурч 

байгаа. 

Мал, амьтны архаг халдварт, 

зооноз өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх 8 нэр төрлийн 

вакцинжуулалтад бод 61.0 мянга, 

бог 91.0, амьтан 2.0 мянган 

толгойг тус тус хамруулах  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

вакцинжуулалтад охион тугал 7.26 мянга, 

охин хурга 40.3 мянга, охин ишиг 20.4 

мянга, нийт 68.0 мянган толгой төл мал 

хамруулах 

  

Онгөрсөн онд охин тугал, хурга, 

ишгийг хүйс харгалзахгүй 

вакцинжуулж байсан. 

Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх вакцинжуулалтад 

охион тугал 7.26 мянга, охин 

хурга 40.3 мянга, охин ишиг 20.4 

мянга, нийт 68.0 мянган толгой 

төл мал хамруулах 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Буур, бух, хуц, ухна нийлсэн нийт 1837 

толгой хээлтүүлэгч малд бруцеллёз өвчний 

шинжилгээг хийж эерэг буюу өвчтэй гарсан 

хээлтүүлэгчийг засах, хөнгөлөх аргаар 

үржлээс хасч, халдвар дамжуулах эрсдлийг 

бууруулах 

  Улсын төсвөөр нэгдсэн тандалт 

хийж байгаагүй, орон нутгийн 

төсвөөр тодорхой тооны малд 

хийсэн 

Буур, бух, хуц, ухна нийлсэн 

нийт 1837 толгой хээлтүүлэгч 

малд бруцеллёз өвчний 

шинжилгээг хийж эерэг буюу 

өвчтэй гарсан хээлтүүлэгчийг 

засах, хөнгөлөх аргаар үржлээс 

хасч, халдвар дамжуулах 

эрсдлийг бууруулах 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Засгийн газрын 2017 оны 248 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор тухай 

аймагтаа малын гоц халдварт өвчнөөс эрүүл 

тусгаарлагдсан бүс байгуулах бэлчээр, 

тэжээлийн газрыг шийдвэрлэх, холбогдох 

байгууллагатай хамтарч ажиллах 

  

Тогтоолын дагуу холбогдох арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, 

оролцогч байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мэргэжил арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлэх, 

судалгааны ажил эхэлсэн.   

Аймгийн хэмжээнд экспортын 

зориулалттай ма мах бэлтгэх 

хорио цээрийн бүс 1-ийг бий 

болгосон байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал, амьтны өвчний тандалт шинжилгээний 

ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнд тавих дотоод 

хяналтыг сайжруулах 

  Үйл ажиллагаа хэвшээгүй Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр 

дүнг сайжруулах, хэрэгжилтэд тавих 

дотоодын хяналтыг сайжруулах 

  Үйл ажиллагаа тогтмол биш Хэвшсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал эмнэлгийн графикт болон өдөр тутмын 

мэдээний программ хангамжийг ашиглан, 

мэдээ мэдээллийг цахимаар хугацаанд нь 

бүрэн мэдээлж хэвшүүлэх 

  Үйл ажиллагаа тогтмол биш Хэвшсэн байна.  



 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Орон нутгийн түвшинд мал, амьтны гоц 

халдварт өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийн 

судалгааг хийх, түүнд үндэслэн эрсдлийг 

бууруулах 

  Судалгаа сайн хийгдээгүй Өвчний эрсдэл буурсан байна. 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Орон нутгийн мал эмнэлэг, үржлийн 

үйлчилгээний нэгжийн болон тасгийн 

малын эмч нарыг мэргэшүүлэх, гоц халдварт 

өвчний давтан сургалтад хамруулах 

  Сургалтад бүрэн хамруулаагүй  Сургалтад хамруулах хүний тоо 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай, малын 

генетик нөөцийн тухай хуулийг сурталчлах 

  Хууль шинээр батлагдсан Сурталчилсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын хөрөнгө 

салгах бэлтгэл хангах 

  Мал эмнэлгийн газар шинээр 

байгуулах болсон 

Бэлтгэл хангаж ажилласан байх  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймаг, сумдын мал эмнэлгийн төрийн 

албанд ажиллах мэргэжилтнүүдийн 

судалгааг гаргах 

  Судалгаа гаргаагүй Судалгааг гаргасан байна. 

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

“Эдийн засгийн 

тогтвортой 

хөгжлийг хангах, 

байгалийн болон 

эдийн засгийн 

эрсдэл даах 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг 

хөгжүүлэх  

Тариалангийн тухай хуулийг сурталчлан 

таниулах 

  Сурталчилгаа сайн хийгдэхгүй 

байна.  

Сурталчилсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан 

орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох 

аргачлалыг сумын түвшинд танилцуулах, 

энэ чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, 

хэрэгжилтэд хяналт тавих, мэдээллийн сан 

үүсгэх 

  Мэдээллийн сан байхгүй  Мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Тариалангийн газрын хөрсний төлөв байдал, 

чнарын үзүүлэлтийг тогтоох хөрсний 

агрохими, агрофизикийн шинжилгээг 

хийлгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, 

шинжилгээний дүнгээр мэдээллийн сан 

үүсгэх 

  Мэдээллийн сан байхгүй  Мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнг 

түшиглэн байгуулсан анхдагч үрийн аж 

ахуйд техникийн шинэчлэл хийх, элит үр 

үржүүлгийн талбайг нэмэгдүүлэх 

  

ТЭДС-д анхдагч үрийн ажахуйн 

техник нийлүүлэгдсэн. 400 га 

талбайд элит үр үржүүлж байна. 

Элит үр 250 тонн үйлдвэрлэгдсэн 

байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

Техникээр үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн 

нэгж, хоршоо, бүлгийг дэмжих, хүнсний 

ногооны техникийг хөнгөлөлттэй зээлээр 

  
Хүнсний ногооны техник 

лизингээр олгогдсон байна.  

Хүнсний ногооны техникийн 

хангамжийг 5 хувиар 

нэмэгдүүлнэ  



дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

олгох 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Жимс жимсгэнэ” 

хөтөлбөрийн хүрээнд “Жимс жимсгэнэ” дэд 

хөтөлбөр батлуулж хэрэгжүүлэх 

  

 

“Жимс жимсгэнэ” дэд 

хөтөлбөрийг боловсруулж 

батлуулсан байна. Жимс 

жимсгэний талбайн хэмжээг 10 

хувиар нэмэгдүүлнэ. 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Жимс жимсгэнэ” 

хөтөлбөр, 278 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн зохих 

санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт 

тусгуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

  Буудай 14191,6 га-д тарьж, 

10381 тонн, тэжээл 90 га-гаас 

1740 тн, тосны ургамал 4944 га-

гаас 610 тонн, хүнсний ногоо 

1473 га-гаас 12238 тн хурааж, 

13861 га –д уринш бэлтгэсэн. 

2017 оны түвшингээс буудай 2 

хувь, тэжээл,тос 1 хувь, төмс 3 

хувь, хүнсний ногоо 5 хувь, 

жимс жимсгэний 10 хувийн 

өсөлтөөр үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

“Эдийн засгийн 

тогтвортой 

хөгжлийг хангах, 

байгалийн болон 

эдийн засгийн 

эрсдэл даах 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг 

хөгжүүлэх  

Аймгийн хүн амын өсөлт, хэрэгцээнд 

үндэслэн буудай, төмс, хүнсний ногоо, жимс 

жимсгэнэ тариалах газрыг судалж, 

тариалалт ургацыг нэмэгдүүлэхэд орон 

нутгийн холбогдох байгууллагатай хамтарч 

ажиллаж шийдвэрлүүлэх 

  Орон нутагт төмс, хүнсний 

ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах 

газар олгогпохгүй байгаагаас 

үйлдвэрлэл өсөхгүй байна.   

Төмс, хүнсний ногоо, жимс 

жимсгэнэ тариалах хуулийн 

этгээд, иргэнд газар шинээр 

олгожүйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэхэд ахиц гарсан 

байна.   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнд батлагдсан гарал үүслийн 

гэрчилгээ олголтод хяналт тавьж тайлагнах 

  2015 онд журам батлагдсан ба 

хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

Хүнсний эрүүлахуй, аюулгүй 

байдлыг хангаж, зах зээлд 

борлуулагдаж буй дотоодын 

ургацын мэдээ нь бодлого 

төлөвлөлтөд нөлөөлсөн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Үр тариа, төмс хүсний ногоо, жимс 

жимсгэнийн техник, усалгааны тоног 

төхөөрөмж, нийлэг хальсан хүлэмж, үр, 

суулгац, бордоо, ургамал хамгааллын бодис 

захиалгаар нийлүүлэхэд олон нийтэд 

мэдээлж хамтарч ажиллах 

  Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ 

хөтөлбөр батлагдсантай 

холбоотой нийлүүлэгдэх үр 

бордоо, техник, төхөөрөмжүүд 

нийлүүлэгдэх болсон.  

Захилага хэрэгцээнд тулгуурлан 

сайдын тушаалаар батлагдсан 

хуваариар техник, усалгааны 

тоног төхөөрөмж, үр суулгац, 

бордоо, ургамал хамгааллын 

бодис нийлүүлэгдсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Газар тариалангийн холбогдолтой графикт 

болон цаг үеийн яаралтай мэдээ, тайланг 

маягт зааврын дагуу хугацаанд нь ирүүлэхэд 

онцгойлон анхаарах 

  Цаг үеийн яаралтай үед утас 

холбогддоггүй, мэргэжилтэн 

нарын утас солигддог, үүнийг 

анхаарах  

Мэдээ, мэдээлэл, тайлан 

хугацаандаа үнэн зөв, гаргагдаж 

УИХ, ЗГ, яамдуудад тайлагнасан 

байх  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Урьд жилүүдийн өр авлагыг барагдуулах 

арга хэмжээ авах 

  Техник хүлэмж, усалгааны 

тоног төхөөрөмж, үр, бордоо, 

ургамал хамгааллын 

бэлдмэлийн өр авлага тухайн 

жилдээ гэрээний дагуу 

барагдуулдаггүй орхидог 

Өр авлагыг өмнөх оныхоос 20 

хувиар бууруулсан байна. 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

Орон суманд АХБ-наас хэрэгжүүлж буй 

хоршооллын хэлбэрээр ногооны аж ахуй 

    



даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг 

сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх 

ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл, 

хоршоо, худалдаа, 

үйлчилгээний 

салбарын татвар, 

эрх зүй, 

бизнесийн таатай 

орчинг бүрдүүлж, 

нэмүү өртөг 

шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн 

дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүнд 

эзлэх хэмжээг 

нэмэгдүүлэх  

Арьс шир, ноос ноолуурын үнийн мэдээлэл 

ирүүлэх 

  Хангалтгүй Түүхий эдийн үнийн мэдээлэлтэй 

олсон байх 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

21 аймгийн үйлдвэржилтийн өнөөгийн 

байдал, суурь судалгааны үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадал, ашиглалтын хувь тодорхой 

болгох 

  Одоогоор үйлдвэрлэлийн 

мэдээлэл ирүүлэгч аймгууд 

суурь судалгаанд шинэчлэл 

хийх шаардлагатай.  

Орон нутгийн үйлдвэрүүдийн 

хүчин чадлыг бүрэн 

тодорхойлсон, мэдээ мэдээллийг 

үнэн бодит болгосон байна   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Түүхий эд бэлтгэлийн /ноос ноолуур, арьс 

шир/сургалт семинар зохион байгуулах 

  Аймгуудад арь шир, ноос 

ноолуур төслийн хүрээнд 

сургалт явуулсан  

Малчдыг чадавхжуулна,  түүхий 

эдийн үнэ цэнэ өснө.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймаг, орон нутгийн онцлогтой хоол, 

ундааг бий болгох, сурталчлан таниулах, 

хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 

ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах 

  “Үндэсний болон орон нутгийн 

онцлогтой хоол, нудааг 

хөгжүүлэх нь” сэдэвт бүсийн 

аварга тогооч шалгаруулах ажил 

мэргэжлийн уралдаан, сургалт, 

спортын арга хэмжээ зохион 

байгуулагдсан.  

Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн 

онцлогтой хоол ундааг 

сурталчлах ажлыг 2-оос доошгүй 

удаа хийсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Цэцэрлэг, сургуулийн хүнсний хангамжийн 

үйл ажиллагааг сайжруулах, оновчтой 

зохион байгуулах чиглэлээр холбогдох 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч 

ажиллаж үр дүнг тайлагнах 

  Аймгуудын ХХААГ-ын 

мэргэжилтнүүдийн оролцоо 

хангалтгүй, ЗДТГ, БСГ-тай 

хамтарч ажиллах шаардлагатай  

Холбогдох байгууллагатай 

хамтран 2-оос доошгүй ажил 

зохион байгуулсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Явуулын ахуйн үйлчилгээг сумдын түвшинд 

зохион байгуулан ажиллаж, үр дүнг 

тайлагнах 

  Ахуйн үйлчилгээний 

хөтөлбөрийн хүрээнд  2012- 

2014 онд сумдад явуулын ахуйн 

үйлчилгээг зохион байгуулж 

байсан. 

Явуулын үйлчилгээг 2 удаа 

зохион байгуулсан байх  

ХҮНСНИЙ САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Хүн амын эрүүл, 

аюулгүй хүнсний 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг нутаг 

дэвсгэртээ зохион байгуулах 

  “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг 

зохион байгуулах арга 

хэмжээний төлөвлөгөө 

батлагдсан  

2018 онд хийгдэх ажлууд бүрэн 

хийгдсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн ХАА-н 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал 

үүслийг баталгаажуулж гэрчилгээ олгох, 

мэдээллийн сан үүсгэх 

  Мэдээллийн сан байхгүй  Мэдээллийн сан үүсгэсэн байх 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Стратегийн хүнсний улирлын нөөц 

бүрдүүлэх судалгаа тооцоолол хийх   

  Судалгаа тооцоолол муу 

хийгддэг 

Судалгаа тооцоолол хийгдсэн 

байна.  



 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Сав, баглаа боодол хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

баталж, 2018 оны төсөвт санхүүжилтийг 

тусгах 

  Төлөвлөгөө байхгүй Төлөвлөгөө батлагдсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Хэрэглэгчийн мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх зорилгоор орон нутгийн хэвлэл, 

мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 

“Хүнсний аюулгүй байдал” мэдээллийн цаг , 

булан ажиллуулах  

  Салбарын сурталчилгаа сайн 

хийгдэхгүй байна. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

“Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг зохион 

байгуулах арга хэмжээний 4 дүгээр зорилт 

33 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

орон нутгийн нөөцийг ашиглах, сүүг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах “Монгол хуурай 

сүү” төслийг хамтран хэрэгжүүлэх 

   Шарын гол суманд хуурай 

сүүний бага оврын үйлдвэр 

байгуулагдсан байна.   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Хүн амын эрүүл, 

аюулгүй хүнсний 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх 

Хүнсний тухай хуулийн 6.1, 6.2 дахь 

заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Стратегийн 

хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх журмын 

төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг тухай 

бүр мэдээ, мэдээллээр хангаж хамтарч 

ажиллах 

  Стратегийн хүнс-мах, сүү, 

гурилаар тогтвортой хангах, 

улирлын нөөц бүрдүүлэх, 

зарцуулах талаар журам 

байхгүй байна.  

Журмыг боловсруулж аймаг, 

орон нутагт сургалт зохион 

байгуулсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Хүнсэнд бэлтгэх малын тоо хэмжээг малын 

төрөл тус бүрээр 2018 оны 2 дугаар улиралд 

багтаан урьдчилсан байдлаар тооцон гаргаж 

ирүүлэх 

  2017 онд аймгийн Засаг дарга, 

ХХААГ№ын дарга нартай 

байгуулсан гэрээнд тусгасан 

боловч биелэлт ирүүлээгүй  

Заасан хугацаанд ирүүлж байх  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Хүнсэнд хэрэгцээлсэн малын тоог 2018 оны 

11-р сарын 30-ны байдлаар гаргаж тайлан 

ирүүлэх, мал төхөөрөх үйлдвэрт болон 

уламжлалт аргаар бэлтгэсэн малын тоогоор 

тооцож гаргах 

  Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 

махны хэмжээ 22,0 мянган тонн 

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 

махны хэмжээ нэмэгдэж, 30,0 

мянган тн хүрэх 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Газар тариалан, мал аж ахуй, зөгийн органик 

хүнс үйлдвэрлэлд шилжих үндсэн зарчим, 

арга технологийн талаар ХАА-н анхан 

шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч-малчид, 

тариаланчдад мэдлэг олгох ажлыг зохион 

байгуулах 

  Оролцооны баталгаажуулалт 

болон органик ХХАА-н олон 

улсын сургалтыг бүх аймгийн 

ХХААГ-ын хүнсний 

мэргэжилтнүүдийг хамруулан  

2016 оны 10, 2017 оны 11 сард 

тус тус зохион байгуулсан.  

Органик хүнс үйлдвэрлэлд 

шилжих үндсэн зарчим, арга 

технологийн талаар ХАА-н 

анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч 

малчин тариаланчдын дунд 

сургалт сурталчилгааг 1-2 удаа 

хийсэн байх   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй зарим аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж, улсын 

байцаагчийн дүгнэлт, санал гаргуулан 

ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх 

  Засгийн газрын 2017 оны 46 

дугаар тогтоолоор даалгасны 

дагуу МХЕГ-тай хамтран 

хяналт шалгалт хийж, 2018 онд 

9 компанийн үйл ажиллагааг 

дахин шалгах саналыг МХЕГ-

ын 2017 оны 10-р сарын 04-ний 

өдрийн 01/3005 тоот албан 

бичгээр ирүүлсэн. 

Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх 

тусгай зөвшөөрөл бүхий ААН-

ийн үйл ажиллагаанд улсын 

байцаагчийн санал дүгнэлт 

гаргуулсан байх /Алтан хүнс 

групп/ 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШООНЫ САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 



 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 

хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

  

Орон нутагт жижиг, дунд 

үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр 

олгож буй хөнгөлөлттэй 

зээлийн  эргэн төлөлтөд хяналт 

тавих, мэдээ тайланг хүргүүлэх, 

Хүн амын тооноос хамааруулан 

эх үүсвэр хуваарилж 

хөнгөлөлттэй зээлийг 

санхүүжүүлсэн байна. 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Төрийн болон орон нутгийн өмчинй 

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 

авахдаа дотоодын үйлдвэрээс чанар, 

стандартын шаардлага хангасан Засгийн 

газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолоор 

баталсан жагсаалтад багтсан бараа, ажил 

үйлчилгээг худалдан авах 

  Аймгийн “Үйлдвэрлэгчдийн 

нэгдсэн зөвлөгөөн” зохион 

байгуулж 2018 онд худалдан 

авах бараа, ажил үйлчилгээний 

танилцуулга мэдээллийг 

үйлдвэрлэгч нарт хүргэх, орон 

нутгийн томоохон аж ахуйн 

нэгжүүдийн худалдан авалтыг 

орон нутагт үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнээс хийлгэх ажлыг 

төр, үйлдвэрлэгчид, мэргэжлийн 

холбоодын уялдаа  холбоог 

сайжруулах замаар шийдвэрлэх, 

мэдээ тайлан гаргаж хүргүүлэх 

Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр дотоодын 

үйлдвэрээс чанар стандартын 

шаардлага хангасан бараа 

худалдан авалтыг нэмэгдүүлсэн 

байх, худалдаж авсан бараа ажил 

үйлчилгээний талаарх мэдээг 

хугацаанд нь ирүүлсэн байх 

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл, 

хоршоо, худалдаа, 

үйлчилгээний 

салбарын татвар, 

эрх зүй, 

бизнесийн таатай 

орчинг бүрдүүлж, 

нэмүү өртөг 

шингэсэн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн 

дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүнд 

эзлэх хэмжээг 

нэмэгдүүлэх 

зорилтын 

хүрээнд: 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн зориулалтаар 

олгож байгаа зээлийн учлдаа холбоог 

сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, 

зээлийн талаархи мэдээ тайланг хагас бүтэн 

жилээр ирүүлэх 

  ЖДҮ, Сум хөгжүүлэх сангаас 

олгож байгаа зээлийн мэдээлэл 

тогтмолжоогүй  

ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх дэд сан 

болон СХСангийн тайланг 

хугацаанд нь ирүүлсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

“Загвар хоршоо” байгуулахад анхаарч 

дэмжлэг үзүүлэх 

  Хоршооны зарчмаар гишүүдийн 

үүсгэл санаачлагаар  

байгуулагдсан  үагвар хоршоод 

байгуулагдаагүй байна.  

Загвар хоршоо байгуулагдах 

суурь тавигдсан байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог 

бүрдүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

  Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоо 

бүрдээгүй байна. Түүхий эдийн 

биржийн байнгын бус оролцогч 

болох хоршоодыг тогтолцоог 

бүрдүүлэхэд оролцуулах 

хэрэгтэй байна. 

Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоо 

бүрдсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

“Монголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг 

зохион байгуулж хэвших, зардлыг орон 

нутгийн төсөвт тусгах 

  Үндэсний үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 

нэмэгдүүлэхэд тал бүртйн 

дэмжлэг туслалцаа 

шаардлагатай байна.  

“Монголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн 

худалдааг зохион байгуулж 

хэвшсэн байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Гарааны бизнес эрхлэгчийг дэмжих 

  Гарааны бизнес эрхлэгчийг 

дэмжих үйл ажиллагаа 

тодорхойгүй байна. 

Гарааны бизнесийг дэмжсэн 

байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Орон нутгийн бүтээгдэхүүний худалдааны 

төв, зам дагуу борлуулалтын цэг 

байгуулахыг дэмжиж ажиллах 

  Орон нутгийн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 

талаар олон төрлийн арга 

хэмжээ авах хэрэгтэй байна.  

Орон нутгийн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын төв, зам дагуу 

борлуулалтын цэг байгуулсан 

байна.  



 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүнийг бий 

болгох  

  Орон нутгийн нөөц, онцлогт 

тулгуурлан хөгжүүлэх 

бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 

тодорхойлоогүй, борлуулалтын 

сүлжээ бий болгоогүй  

Орон нутгийн бренд 

бүтээгдэхүүнийг бий болгож, 

түүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх 

борлуулалтын сүлжээг бий 

болгосон байна.  

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл 

ажиллагааг таниулах, сурталчлах, батлан 

даалтад  хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх 

  Зээлийн батлан даалтын 

үйлчилгээ орон нутагт 

хангалтгүй байна. 

Зээлийн батлан даалтын 

үйлчилгээнд орон нутгийн 

ЖДҮэрхлэгчдийг хамруулсан 

байна.   

 ХХААХҮСайд, 

ХХААГ-ын 

даргын үр 

дүнгийн гэрээ 

Аймгийн нийт хоршоодод үнэлгээ хийх  

  Хоршоодод 2012 онд үнэлгээ 

хийсэн, хоршоодын хөгжлийг 

үнэлэх үнэлгээний шинэ  

аргачлал боловсруулсан 

Аймгийн нийт хоршоодыг 

хамруулсан байна.  

ТУСГАЙ ЗАХИАЛГАТ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Төрийн болон 

орон нутгийн 

өмчийн тухай 

хууль, түүнтэй 

холбогдон гарсан 

журам, дүрмийн 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

нийлүүлэгдсэн түрээсийн гэрээгээр 

эзэмшүүлж, ашиглуулж байгаа эд хөрөнгийн 

ашиглалтад ХШҮ хийх, дүгнэлт гаргах 

 

  

Эд хөрөнгийн эзэмшилт, 

ашиглалт сайжирсан байна.  

 Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг 

зохион байгуулах  
 

  Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн 

байдал хангагдсан байна.  

 2016- 2017 онуудад актлах, устгах, 

бүртгэлээс хасахаар холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлсэн саналыг 

шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах 

 

  

Шийдвэр гарсан, үр дүнд хүрсэн 

байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Төрийн болон 

орон нутгийн өмч 

хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах 

тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний 

биелэлтийг хангах 
 

  

Төлөвлөгөөний биелэлт 

хангагдаж тайланг холбогдох 

газарт хүргүүлсэн байх /жилд 2 

удаа/  

 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Аймгийн эдийн 

засаг, нийгмийг 

хөгжүүлэх 2018 

оны зорилтыг 

хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд 

байгууллагын 

албан хаагчдыг 

чадавхжуулахад 

анхааран 

тодорхой ажил 

зохион байгуулж 

үр дүнг 

тайлагнах 

Байгууллагын төрийн албан хаагчдын 

сургалтын хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 

  
Төлөвлөгөөний биелэлт 90-ээс 

дээш хувиар хангагдсан байх  

 Туршлага судлах аялалыг зохион байгуулах, 

бусад газар, албадын үйл ажиллагаатай 

танилцах  

 

  Ажлын туршлагаас суралцан 

алба тус бүр 1 үр дүнтэй ажлыг 

нэвтрүүлсэн байх   

 

Хөрш орнуудын мэргэжлийн 

байгууллагатай харилцаа холбоо тогтоох, 

ажилтнуудыг дадлагажуулах,сургах 

боломжийг эрэлхийлэх 

 

  

Хамтран ажиллах нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлсэн байх  



 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн орц, 

гарцны асуудлыг 

стандартын дагуу 

шийдвэрлэх 

Холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

  

Стандартын шаардлага, 

нөхцлийг хангасан орчинг 

бүрдүүлсэн байх  

 
Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

2018 оныг 

“Ахмадын жил” 

болгон 

зарласантай 

холбогдуулан 

ахмадуудад 

чиглэсэн бүтээлч 

ажлыг санаачлан 

зохион байгуулах 

Аймгийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 

ажиллах, байгууллагын ахмадуудтай 

хамтран ажиллах арга хэлбэрийг 

тодорхойлох, уулзалт ярилцлага зохион 

байгуулж ажиллах,  

 

  

2-оос доошгүй бүтээлч ажил 

хийгдсэн байх  

 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж 

байсан харьяалалгүй  ахмадыг байгууллагын 

харьяалалд авах 

 

  

1 ахмад 

 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Мал аж ахуй, 

газар тариалан, 

хөнгөн, хүнс, 

худалдаа 

үйлчилгээ, жижиг 

дунд 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэлээр үйл 

ажиллагаа 

явуулж буй 

иргэн, аж ахуйн 

нэгж, 

байгууллагуудын 

мэдээллийн 

цахим сантай 

болох, 

байгууллагын 

цахим сайтад 

байршуулах 

Хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч, 

аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн цахим сайтыг 

эрхлэх хэрэглэгчийн эрх авах боломжийг 

судалж шийдвэрлэх  

 

  Газрын хэмжээнд 1 эрх авсан, 

мэдээллийг үйл ажиллагаандаа 

ашиглах нөхцлийг бүрдүүлсэн 

байна.  

 Хүнсний болон хүнсний бус чиглэлээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчдийн судалгааг гаргах, 

холбогдох яамны мэдээллийн санд 

бүртгүүлэх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах 

 

  
Мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг 

хэрэгжүүлэх, бүртгэл хөтлөлтийг 

70-аас доошгүй хувьд хүргэсэн 

байна.  

 

Бүртгэлийн цахим сайтуудыг байгууллагын 

мэдээллийн цахим сайтад холбох ажлыг 

зохион байгуулах боломжийг судалж 

шийдвэрлэх 

 

  

Тодорхой үр дүнд хүрсэн байна.  

 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

Мал аж ахуй, 

газар тариалан, 

хүнсний 

үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд 

зохистой дадал 

нэвтрүүлэх 

ажлыг холбогдох 

газруудтай 

хамтран зохион 

байгуулж хүрсэн 

үр дүн, үр нөлөөг 

тооцож тайлагнах 

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 

эрчимжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн 

удирдлагын шийдвэр гаргуулах  

 

  Удирдлагын шийдвэр гарсан 

байна. Шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 

хангагдсан байна.  

 Зохистой дадлыг нэвтрүүлэх сургалт, 

зөвлөгөөнийг холбогдох яам, мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулах  
 

  
Сургалт зохион байгуулсан 

байна.  

 
Зохистой дадлыг нэвтрүүлэх чиглэлээр 

салбар тус бүр 1 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг дэмжиж ажиллах, үйл 

ажиллагааг сурталчлах  

 

  
Салбар тус бүрт 1 аж ахуйн нэгж 

зохистой дадлыг жишиг 

болохуйц хэрэгжүүлсэн, үйл 

ажиллагаа нь сурталчлагдсан 

байна.  

 Аймгийн Засаг Аймгийн Аймгийн нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөө    Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан 



дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн 

гэрээ/тусгай 

захиалгат  

бүтээгдэхүүн/ 

хэмжээнд 

согтууруулах 

ундаа худалдах, 

түүгээр үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрөл 

авсан аж ахуйн 

нэгж, 

байгууллагуудын 

үйл ажиллагаанд 

аттестатчилалын 

шалгалт хийх 

ажлыг холбогдох 

газруудтай 

хамтран зохион 

байгуулж, үр дүнг 

тайлагнасан байх 

боловсруулж зохион байгуулах  байх  

ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Байгууллагын 

ажиллагсдын 

ажлын бүтээмж, 

үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх 

Байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа 

тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэнд үзлэг 

хийх, 

 

 

 

Үйл ажиллагааны давхардалгүй, 

үр нөлөөтэй  тогтолцоо 

бүрэлдсэн байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг нийт 

ажилтнуудаар хэлэлцүүлэх 

 

 

 

Хэрэгжүүлэхэд гарч буй 

зөрчлүүд арилсан байх, 

байгууллагын үйл ажиллагааг 

дэмжсэн санал санаачилга 

тусгагдсан байна. 

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Байгууллагын дэргэдэх зөвлөл, ажлын 

хэсгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт 

өгөх, зохион байгуулсан ажлуудыг 

хэлэлцүүлэх 

 

 

 

Үйл ажиллагааны давхардалгүй, 

үр нөлөөтэй  тогтолцоо 

бүрэлдсэн байна. 

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн 

боловсруулах, журамд нийцүүлэх арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

 

 

 Дүрэм журамд нийцсэн байна. 

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний 

хэрэгжилтийн байдалд хагас, бүтэн жилээр 

ХШҮ хийх  

 

 

 
Ажлын бүтээмж үр ашиг 

дээшилсэн байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Эрх зүйн 

мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, 

сургалт 

сурталчилгаа, 

мэдээллийн 

чанар, 

хүртээмжийг 

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны 

төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, 

хэрэгжүүлж ажиллах, тайлагнах 

 

 

 
Ажилтнуудын эрх зүйн мэдлэг 

дээшилсэн байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

Авлига, ашиг сонирхолын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх, жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан, 

 

 

 

Авилгагүй, ашиг сонирхолын 

зөрчилгүй хамт олон болсон 

байна.  



байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

нэмэгдүүлэх   хэрэгжүүлж ажиллах, тайлагнах 

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Мэдээлэл зөвлөмж, хөдөө аж ахуйн 

экстейншний үйлчилгээний чанарыг 

дээшлүүлэх, ажилтны ажиллах нөхцлийг 

хангах  

 

 

 Үр ашиг дээшилсэн байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  
Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн 

ажлын чанар, 

хүртээмжийг 

дээшлүүлэх, 

мэдээллийн 

технологи 

нэвтрүүлэх 

Архивын техник хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн чанарыг сайжруулах 
 

 

 
Холбогдох журамд нийцсэн 

байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн програм 

ашиглах, байгууллагын цаасан суурьтай 

баримтыг цахимжуулах 

 

 

 

Захирамжлалын  болон мэдээлэл 

лавлагааны бичиг баримтыг 

бүрэн цахимжуулсан байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтныг 

анхан шатны мэргэжил олгох сургалтанд 

хамруулах 

 

 

 
Сургалтанд хамрагдсан, ажилд 

ахиц өөрчлөлт гарсан байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Мал эмнэлэг, 

үржлийн тасгийн 

ажлын идэвх 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Тасгуудтай байгуулах гэрээг шинэчлэн 

байгуулах, үйл ажиллагааны үр дүнд улирал 

тутам үнэлгээ дүгнэлт өгөх нөхцлийг 

бүрдүүлэх 

 

 

 
Тасгуудын ажлын үр дүн 

дээшилсэн байх  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан 2 

сумын МЭҮт-ийн үйл ажиллагаанд ХШҮ 

хийх 

 

 

 

Заавар зөвлөмж, арга зүйгээр 

бүрэн хангасан, ажилд нь ахиц 

гарсан байна.  

 

Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Төрийн албан 

хаагчийн 

ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн 

баталгааг хангах 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

боловсруулах хэрэгжүүлэх 
 

 

 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

хангагдсан байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Байгууллагын 

галын аюулгүй 

байдлыг 

сайжруулах, 

гамшгийн үеийн 

бэлэнд байдлыг 

хангах 

Мэргэжлийн байгууллагаас заавар зөвлөмж 

авч, Холбогдох дүрэм журмын дагуу арга 

хэмжээ авах  

 

 

 

Галын аюулгүй байдлын 

үзүүлэлт зохих хууль 

тогтоомжид нийцсэн, 

баталгаажуулалт хийлгэсэн 

байна.  

 Аймгийн Засаг 

дарга, ХХААГ-

ын даргатай 

байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээ  

Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 

батлуулах 

 

 

 

Төлөвлөгөөг шинэчилсэн, 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авсан 

байх  



 

 

 

 

 


