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1. НИЙТ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын  чиглэлээр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 “Хүнсний 
аюулгүй 
байдал” 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд 
 

Арга хэмжээ: 1.1.1 Стратегийн хүнс- мах, сүү, гурилаар тогтвортой 
хангах, улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах талаар  аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах 
Тоо:   100 дээш тн махыг 2 дээш ААНэгж нөөцлөх 
Чанар:   Төв суурингийн хүн амын хаврын махны хэрэгцээг хангасан 
байна.  
Хугацаа:  11 сард 

Стратегийн хүнсний нөөц 
бүрдүүлэхэд зоорь, агуулах 
бүхий хүнсний сүлжээнд 
хамаарах аж ахуйн 
нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсан 
байх 

5,8 ХГТХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.1.2 “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг нутаг дэвсгэртээ 
зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 
Тоо: 1 
Чанар:  хүн амын мах, сүүний хэрэгцээг тогтвортой хангах  бололцоотой 
болно. 
Хугацаа:  3 сард  

Төлөвлөгөөг орон нутгийн 
онцлогт тохируулан баталж 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байх, 
явц үр дүнгийн тайланг 
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх 

3,4 ХГТХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.1.3 “Сав баглаа боодол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,  “Хөх 
сав, канистергүй аймаг,  сум” хөдөлгөөнийг тухайн орон нутагтаа өрнүүлэх 
Тоо: 1 
Чанар: Хүнсний сав, баглаа боодлын талаар зөвлөмж, уриалга гаргаж, 
мэдээлэл өгсөнөөр иргэдийн   энэ талын мэдлэг сайжирна. 
  
Хугацаа: Жилдээ 

“Сав баглаа боодол 
хөтөлбөрийг аймгийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн 
байх, хуванцар савны эрүүл 
мэндийн нөлөөлөл, зохистой 
хэрэглээний талаарх мэдлэг 
бүхий хэрэглэгчдийн тоо 
нэмэгдсэн байх 

3,4 ХГТХэлтэс  
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Арга хэмжээ: 1.1.4 Орон нутгийн  төсвийн хөрөнгөөр сургууль, цэцэрлэг, 
дотуур байр, эмнэлэг болон төрийн бусад байгууллагын хэрэгцээнд 
дотоодын хүнсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд давуу эрхтэйгээр худалдан авах  ажлыг зохион 
байгуулах 
Тоо:    Төрийн байгууллагууд, Сургууль, цэцэрлэгийн 30-50%-ийг хувийг 
дотоодын үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах 
Чанар: Хүнсний сүлжээ бүхий дэлгүүр, цехүүд хадгалалт, тээвэрлэлтийн 
стандартыг бүрэн хангагдана. 
Хугацаа: Жилдээ 

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур 
байр, эмнэлэг болон төрийн 
бусад байгууллагын 
хэрэгцээний хүнсний 30-50%-
ийг хувийг дотоодын 
үйлдвэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүнээр хангасан 
байна 

5,8 ХГТХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.1.5  Орон нутаг дахь хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл, 
мэдээллийн цахим санг бий болгох ажлыг эхлүүлэх 
Тоо: 15 сум 
Чанар:    Нэгдсэн мэдээллийн сантай болно.  
Хугацаа:  2,3-р  сард 

Хүнсний үйлдвэрүүдийн 
хүчин чадал, ашиглалт, 
хөдөө аж ахуйн гаралтай 
хүнсний түүхий эдийн 
нөөцийн  судалгааг сум тус 
бүрээр гаргаж нэгтгэсэн байх 

2,3 ХГТХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.1.6 Органик хүнсний тухай хуулийг сурталчлах, Органик 
хүнс үйлдвэрлэлд шилжих үндсэн зарчим, арга технологийн талаар ХАА-н 
анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч-малчид, тариаланчдад мэдлэг олгох 
ажлыг зохион байгуулах 
Тоо: 1-2 удаа 
Чанар: Хүн амын сүүний  зохистой хэрэглээ, хангамж сайжирна.  
Хугацаа: 2,10 сард 

Органик хүнс үйлдвэрлэлд 
шилжих үндсэн зарчим, арга 
технологийн талаар ХАА-н 
анхан шатны үйлдвэрлэл 
эрхлэгч-малчид, 
тариаланчдын дунд сургалт, 
сурталчилгааг хийсэн байх 

5,8 ХГТХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.1.7 Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаа хэтэрсэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, улсын 
байцаагчийн дүгнэлт, санал гаргуулан, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэх 
Тоо:  4 удаа 
Чанар:  Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. 
Хугацаа:  Улирал бүр 

Согтууруулах ундаа 
үйлдвэрлэх тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа 
хэтэрсэн аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагаанд улсын 
байцаагчийн дүгнэлт, санал 
гаргуулсан байх 

3,4 ХГТХэлтэс  

Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр 

 
 
 
 
 
 
 

Арга хэмжээ: 1.2.1 Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр шинээр гарсан 
хууль, тогтоомж, шийдвэрийг мал бүхий иргэдэд сурталчлах. 
Тоо: 1 доошгүй удаа  15 суманд  
Чанар: Бүх   сумдын малчид  шинээр гарсан хууль тогтоомжийн талаар 
мэдлэгтэй болно. 
Хугацаа:   Жилдээ  

 15 суманд Мал аж ахуйн 
салбарын чиглэлээр шинээр 
гарсан хууль, тогтоомж, 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
талаар сургалт, 
сурталчилгаа хийгдсэн 
байна.    

5,8 МААХэлтэс  
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1.2“Монгол мал” 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Арга хэмжээ: 1.2.2 Мал аж ахуйн салбарын  өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
бүрэн хангуулах 
Тоо:   сар, улирал бүр 
Чанар: МАА-н салбарын чиглэлээр шинээр гарсан хууль, тогтоомжийн 
талаар малчид, иргэд мэдээлэлтэй болж, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 
төлөвлөгөө, албан даалгаварын биелэлт хангагдана. 
Хугацаа:   2,3 дугаар улиралд  

Мал аж ахуйн салбарын 
2017-2018  оны өвөлжилтийн  
бэлтгэл бүрэн хангасан 
байна. 

11,6 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.3 Шинээр баталгаажсан үүлдэр, омгийн малын үржлийн 
ажлын стратегийг боловсруулж батлуулах, генийн санд үрийг хадгалуулах 
Тоо:   3 үүлдрийн малд , 4 удаа  
Чанар: Үүлдрийг  баталгаажуулж,  үржлийн ажлыг мэргэжлийн түвшинд 
хийнэ. 
Хугацаа:    3,4 10,11 сард  

Барга үүлдрийн болон 
Буриад омгийн хонины 5-10 
жилийн хугацаанд явуулах 
үржлийн ажлын бүдүүвч, 
төлөвлөгөөг ХХААХҮСайдын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж батлуулсан 
байна.        /улс, аймаг, сум, 
зохион бүтээгчийн түвшинд/ 

5,8 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.4 Төрийн болон орон нутгийн өмчит цөм сүргийн аж 
ахуйн өмчлөлийн асуудлыг холбогдох газруудтай хамтран шийдвэрлэх, 
санал тусгах 
Тоо:    1 
Чанар:   цөм сүргийн аж ахуйн өмчлөлийн асуудлыг шийдвэрлэж, үйл 
ажиллагааг жигдрүүлсэн байх. 
Хугацаа:   1 сард 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит цөм сүргийн үржлийн 
аж ахуйн үйл ажиллагаа 
жигдэрсэн байна. 

3,4 МЭХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.5 Малыг бүртгэлжүүлэх мэдээлийн нэдсэн санд оруулах 
ажлын үр дүнгээр сумын Засаг дарга, бүртгэл мэдээлэл хариуцсан 
ажилтны  ажлыг дүгнэх 
Тоо:  15 сум 
Чанар:    Мал сүргийг бүртгэлжүүлэх ажил эрчимжсэн байх.   
Хугацаа:  6,8 сард 

2016 онд ээмэгжүүлэлтэнд 
хамруулж, мэдээллийн санд 
оруулаагүй байгаа малын 
мэдээллийг бүртгэл 
мэдээллийн санд нэгдсэн 
санд оруулж орлого, зарлага 
шилжилт хөдөлгөөний 
бүртгэл хийсэн байна. 

5,8 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.6  Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалахтай 
холбогдсон төрийн бодлого, хууль, тогтоомж, хөтөлбөр, төслийн 
хэрэгжилтийг 
хангах, ажлыг орон нутагт зохион байгуулах. 
Тоо:  1 
Чанар: Аймгийн түвшинд мал эмнэлгийн тогтолцоо, удирдлага, зохион 
байгуулалт нь олон улсын жишигт нийцсэн байна. 
Хугацаа:  2 сард  

Мал эмнэлгийн бүтэц орон 
тоог шинэчлэн баталж ажлыг 

жигдрүүлсэн байна. 

9,3 МААХэлтэс  
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Арга хэмжээ: 1.2.7  “Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа”, “Сарлагийн 
баяр-2017”, “Аварга адуучин-2017” зэрэг  зохион байгуулах 
Тоо:  3 арга хэмжээ 
Чанар:   Малын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийг нээж малчдыг 
орлогыг нэмэгдүүлэх 
Хугацаа:   5,7, 9 сард  

Уламжлалт 3 төрлийн  арга 
хэмжээг бүрэн зохион 

байгуулсан байна. 

26 сая МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.8 Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж, 
доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх зорилгоор аймаг, сумын бэлчээр 
ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулж  хэрэгжилтийг хангах. 
Тоо:   15 сумын  
Чанар:  бэлчээрийн ашиглалт сайжирч, доройтсон бэлчээрийг нөхөн 
сэргээх боломжийг бүрдүүлнэ. 
Хугацаа:  1,2-р улиралд 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

5,8 МЭХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.9 2010 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр малжуулсан 
хөрөнгийн эргэн төвлөрүүлэлтийн тайлан , мэдээ ирүүлэх 
Тоо:    1 удаа  
Чанар:    Малжуулах төслийг хэрэгжилт, үр дүн тодорхой болж, цаашид 
төслийг илүү үр ашигтай хэрэгжүүлэх бололцоотой болно. 
Хугацаа:   5 сард 

2016 оны  байдлаар 
малжуулах ажлын тайланг 
12 сарын 2017 оны 6-р сарын 
1 ний дотор ирүүлэх 

5,8 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.10 Үржилд ашиглаж байгаа хээлтүүлэгч, цөм сүргийн 
малд үзлэг ангилалт хийж анги, чанарыг тогтоох, Дутагдаж байгаа 
хээлтүүлэгчийг шинээр нөхөн тавих, баталгаажуулах ажлыг зохион 
байгуулах. 
Тоо:  5000 толгойгоос дээш бог мал 
Чанар:    Хээлтүүлэгчийн тохироо бүрдсэн байна. цөм сүргийн анги чанар 
тогтоогдсон байна. 
Хугацаа:    2,3-р улиралд сард 

  Аймгийн хэмжээнд 5000  
толгойгоос дээш бог малд 
үзлэг ангилалт хийсэн байна. 

5,8 МААХэлтэс  
 

 Арга хэмжээ: 1.2.11 Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил 
үйлчилгээний нэгжид  ялган төвлөрүүлсэн сумыг шалгаруулж үр дүнг 
тооцох.  
Тоо:   1 дээш сумыг 
Чанар:   Мал хээлтүүлгийн ажил хугацаанлаа чанартай хийгдэнэ 
Хугацаа:    жилдээ 

Бог малын хээлтүүлэгчийг  
90- 100% хувь мэргэжлийн 
ажил үйлчилгээний нэгжид  
ялган төвлөрүүлсэн сумыг 
шалгаруулж үр дүнг тооцсон 
байна. 

5,8  
МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 1.2.12 Тоо толгой нь цөөрч буй үүлдэр омгийн малыг 
үржүүлж буй иргэн,  ААНэгжийг  дэмжсэн арга хэмээг зохион байгуулах 
Тоо:  2 дээш иргэн, ААНэгжийг дэмжих 
Чанар:    Тоо толгой нь цөөрч буй үүлдэр омгийн малыг үржүүлж буй 
иргэн ААНэгжийн үйл ажиллагаа сайжирна. 
Хугацаа:    Жилдээ 

2 дээш иргэн ААНэгжид 
дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

5,8 МААХэлтэс  
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Арга хэмжээ: 1.2.13 Бод, бог малын ангилагч- шинжээч бэлтгэх 
сургалтанд мэргэжилтнүүдийг хамруулах 
Тоо: 15 дээш  
Чанар:   Сум бүр Бод, бог малын ангилагч- шинжээч мэргэжилтэнтэй 
болно. 
Хугацаа:    2,3-р улиралд 

Сум бүрээс 1 доошгүй 
мэргэжилтнийг сургалтанд 
хамруулсан байна. 

5,8 МААХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.2.14 Үржилд ашиглаж буй буханд үзлэг, ангилалт явуулж 
стандартын шаардлага хангасан бухыг ялган төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 
Тоо:  200 дээш буханд  
Чанар:   Үхэр сүргийн ашиг шимийг сайжруулах, эрүүлжүүлэх боломж 
бүрдэнэ 
Хугацаа:     4,5 сард 

Аймгийн хэмжээнд үржилд 
ашиглаж буй нийт бухны 
анги чанарыг тогтоож, эрүүл 
мэндийн үзлэг, шинжилгээнд 
хамруулж, хяналтанд авсан 
байна. 

5,8  

Газар тариалангийн салбарын чиглэлээр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.Газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх 
зорилтын 
хүрээнд  

Арга хэмжээ: 1.3.1  Аймгийн тариалангийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг 
батлан хэрэгжилтийг хангах, үр тариа, малын тэжээл, тосны ургамал, 
төмс, хүнсний ногоо тариалах 
Тоо:   Тариалах талбай 230,5 га, Хураан авах ургац 2256 тн 
Чанар:   Нэгжийн ургацыг нэмэгдүүлж, авах ургацын хэмжээ 2016 оныхоос 
өссөн байна 
Хугацаа:  5,6-9,10 сард 

 Тариалах талбай 230,5 га 
Малын тэжээл 40 га  
Төмс 248 га 
Хүнсний ногоо 85 га тус тус 
тарих.  Ургацын хэмжээг 
нэмэгдүүлсэн байна. 

11,6 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.2  Дөрвөн улиралын хүлэмж, зоорийн аж ахуйг эрхлэх 
хүсэлтэй иргэн, ААНэгжийг бодлогоор дэмжин хамтран ажиллах. 
Тоо:   5 дээш иргэн, ААНэгж 
Чанар:   Хүлэмжийн тариалалт, ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна. 
Хугацаа: 4,10 сард 

Хүлэмжийг ААхуй эрхлэгч 
иргэн, ААНэгжид дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 

3,4  ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.3 Үр дүнтэй ажиллаж буй агропаркийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд хамтран ажиллах 
Тоо:   2  
Чанар:  Агропаркийн үйл ажиллагаа сайжирна. Шинэ сортыг төрлийг  
нэмэгдүүлнэ. 
Хугацаа: 5 сард 

Үр дүнтэй ажиллаж буй 
агропаркийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд хамтран 
ажиллах 

2,3 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.4  Хөнгөлөлттэй зээлээр олгосон бага оврын трактор, 
техник, тоног төхөөрөмжийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлэх ажлыг ТЭДС-тай 
хамтарч зохион байгуулах 
Тоо:   2-5 иргэн, ААНэгжийг хамруулах 
Чанар:   Техник, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж нэмэгдсэн байна. 
Хугацаа: 6,10 сард  

Хөнгөлөлттэй зээлээр 
олгосон бага оврын трактор, 
техник, тоног төхөөрөмжийн 
эргэн төлөлтийг бүрдүүлэх 
ажлыг ТЭДС-тай хамтарч 
зохион байгуулах 

3,4 ХГТХэлтэс  
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Арга хэмжээ: 1.3.5  Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ажиллаж буй техникийн 
судалгаа, орон нутгийн төсвөөр техникийн шинэчлэл хийсэн мэдээ 
тайланг гаргаж ирүүлэх, 
Тоо:   3 удаа 
Чанар:   Бүх мэдээ тайланг, хугацаанда үнэн зөв гаргна 
Хугацаа: 2,3 –р улиралд 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
ажиллаж буй техникийн 
судалгаа, орон нутгийн 
төсвөөр техникийн шинэчлэл 
хийсэн мэдээ тайланг гаргаж 
ирүүлэх 

3,4 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.6 Зоорийн хангамжийн бүртгэл, ариутгал, 
халдваргүйжилтийг хийж ургац хүлээн авах бэлтгэлийг хангасан дүнг 
улсын ургацын комисст ирүүлэх  
Тоо:   2 дээш зоорийг шинээр байрих 
Чанар:   Зооринд хадгалах ногооны хэмжээ нэмэгдэж, зоорийн чанар 
стандарт хангагдах 
Хугацаа: 11 сард 

Зоорийн хангамжийн 
бүртгэл, ариутгал, 
халдваргүйжилтийг хийж 
ургац хүлээн авах бэлтгэлийг 
хангасан дүнг улсын ургацын 
комисст ирүүлэх 

2,3 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.7  Тариалангийн тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай 
холбогдуулан тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийг тариалангийн 
талбайн хөрсийг шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, 
шинжилгээний дүнд үндэслэн  сайжруулах, тогтвортой хамгаалах арга 
хэмжээ авах зэргээр хуулийн хэрэгжилтэд  хяналт тавьж ажиллах, 
шинжилгээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг ирүүлэх 
Тоо:   15 сумын 50 дээш ногоочдын талбайг хамруулах 
Чанар:   Хөрсний бүтэц тодорхойлогдож,  тариалалтыг технологийн дагуу  
хийх   боломж сайжирна.  Нэгжийн ургацын хэмжээг нэмэгдэнэ. 
Хугацаа: 5,6 сард  

Тариалангийн тухай хууль 
шинэчлэн батлагдсантай 
холбогдуулан тариалан 
эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийг 
тариалангийн талбайн 
хөрсийг шинжилгээнд 
хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах, шинжилгээний 
дүнд үндэслэн  сайжруулах, 
тогтвортой хамгаалах арга 
хэмжээ авах зэргээр хуулийн 
хэрэгжилтэд  хяналт тавьж 
ажиллах,  

3,4 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.8  Ургамал хамгаалалтын арга хэмжээнд ашиглаж буй 
ургамал хамгааллын бодис, бордооны чанар, зохистой хэрэглээ, аюулгүй 
ажиллагааг ханган ажиллах, сургалт, семинар зохион байгуулах 
Тоо:    2 дээш сургалтанд 50 хүн хамруулах 
Чанар:   бордооны чанар, зохистой хэрэглээ, аюулгүй ажиллагааг ханган 
ажиллах талаар ногоочид мэдээлэлтэй болно. 
Хугацаа: 4,7 сард 

Ургамал хамгаалалтын арга 
хэмжээнд ашиглаж буй 
ургамал хамгааллын бодис, 
бордооны чанар, зохистой 
хэрэглээ, аюулгүй 
ажиллагааг ханган ажиллах, 
сургалт, семинар зохион 
байгуулах 

2,3 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.3.9  Улсын төсвийн хөрөнгийн дэмжлэгээр сэргээн 
засварлаж шинээр барьсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн болон аж 
ахуйн нэгжийн өмчлөл эзэмшлийн услалтын системүүдийн ашиглагч, 
эзэмшигчийг тодорхой болгож, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авах. 
Таримлын нэр төрлөөр нь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн мэдээг гаргах. 
Аймгийн хэмжээнд байгаа нийт услалтын системүүдийг албан ёсоор 
бүртгэлжүүлж хувийн хэрэгтэй болгох ажлыг зохион байгуулан хувийг 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн болон аж ахуйн 
нэгжийн өмчлөл эзэмшлийн 
услалтын системүүдийн 
ашиглагч, эзэмшигчийг 
тодорхой болгож, 
ашиглалтыг сайжруулах арга 

5,8 ХГТХэлтэс  
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ирүүлэх. 
Тоо:   13 систем байгаа 
Чанар:   Услалтын системүүдийн хүчин чадал бүрэн тодорхойлогдож, 
ашиглалт сайжирна. 
Хугацаа: 4 сард 

хэмжээ авсан байна. 

Арга хэмжээ: 1.3.10  “Чацаргана” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэж, 
“Жимс жимсгэнэ” дэд хөтөлбөр боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлж 
эхлэх, жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, чацарганы 
суулгацын зээлийг эргэн төвлөрүүлэх 
Тоо:   1 хөтөлбөр батлуулах 
Чанар:  Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
чацарганы суулгацын зээлийг төлж дуусгана. 
Хугацаа: 5,10 сард 

“Чацаргана” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг дүгнэж “Жимс 
жимсгэнэ” дэд хөтөлбөр 
боловсруулж, батлуулсан 
байна.   

3,4 ХГТХэлтэс  
 

Хөнгөн үйлдвэрийн  салбарын  чиглэлээр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4“Монгол 
улсыг 

Арга хэмжээ: 1.4.1 Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдэд сурталчлах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
Тоо:   1-2 удаа 
Чанар:  Хуулийн хүрээнд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл 
бүрдэнэ 
Хугацаа:  2,3 сард 

Сургалт сурталчилгааг 
зохион байгуулсан байх. 

2,3 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.4.2  ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
туссан үйлдвэржилтийн талаар батлагдах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, явц, үр дүнг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 
дотор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлж байх 
Тоо:   1  
Чанар:    Үйлдвэржилтийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. 
Хугацаа: 1 сард 

Арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн 
байна. 

3,4 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.4.3 “Худалдааны тухай” хууль, “Дэмпингийн тухай” 
хуулийн төсөл боловсруулан,  батлуулж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
орон нутагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, зөвлөгөөн, сургалт, семинар 
зохион байгуулах 
Тоо:   1-2 удаа 
Чанар:  Хуульд бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хэрэгжих бололцоотой 
заалтуудыг тусгаж батлуулах   
Хугацаа: 2, сард  

Хэлэлцүүлэг, уулзалт, 
зөвлөгөөн хийгдэж санал, 
зөвлөмжийг ирүүлсэн байна 

3,4 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.4.4 Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж дотоодын худалдан 
авалтыг нэмэгдүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх,  мэдээ 
тайланг ирүүлэх, бусад шаардлагатай судалгаа, тайланг хугацаанд нь 
ирүүлэх 

 Тайлан мэдээ, хугацаандаа 
ХХААХҮЯам, АЗДТГазарт  
бүрэн очсон байна 

3,4 ХГТХэлтэс  
 



8 
 

үйлдвэржүүлэх” 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд 

Тоо:    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр  
Чанар:  Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэнэ 
Хугацаа: Тухай бүр  

Арга хэмжээ: 1.4.5 Сум бүрт түүхий эдийн анхан шатны тордолтын цех, 
агуулахад орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлэх, сургалт арга зүйн 
удирдлагаар хангахад хамтран ажиллах 
Тоо:   15 суманд 2 удаагийн сургалт хийнэ 
Чанар:  Түүхий эдийн чанар, хадгалалт сайжирч зах зээлд борлуулах  үнэ 
өсөх. 
Хугацаа: 3,4 сард 

Дэмжлэг, сургалтад 
хамрагдагсадын  тоо 

2,3 ХГТХэлтэс  
 

Арга хэмжээ: 1.4.6 Үйлдвэрт арьс, шир тушаасан малчинд мөнгөн 
урамшуулал олгох талаархи хууль тогтоомж, журмыг тухайн нутаг 
дэвсгэртээ сурталчлах, малчдыг бүрэн хамруулах, малчдад сургалт 
явуулах ажлыг хамтран зохион байгуулах 
Тоо:   нийт малчин өрхийн 50 дээш хувийн буюу 2500 дээш өрхийг 
хамруулна. 
Чанар:    Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, малчдын орлого нэмэгдэнэ. 
Хугацаа: 2,7 сард 

УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр 
тогтоол, Засгийн газрын 2013 
оны 394 дүгээр тогтоолын 
дагуу үүрэг, даалгаврын  
хэрэгжилтээр, малчдыг 
бүрэн хамруулсан байх 

5,8 ХГТХэлтэс  
 

Жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын чиглэлээр 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. “Хоршоог 
хөгжүүлэх 
нийгмийн 
хэмжээний 
хөтөлбөр-2” –
ийн хүрээнд 

Арга хэмжээ: 1.5.1 Жижиг, дунд үйлдвэрийн зориулалтаар олгож байгаа 
зээлийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, зээлийн  
талаархи мэдээ тайланг хагас, бүтэн жилээр ирүүлэх 
Тоо:   2 удаа 
Чанар:    Зээл  зориуталтын дагуу, үр дүнтэй, бодит төслийг 
санхүүжүүлсэн байна.  
Хугацаа:  6,12 сард  

Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх дэд сан болон 
Сум хөгжүүлэх сангийн 
тайланг хугацаанд нь 
ирүүлсэн байна. 

2,3 ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.5.2 Хоршоолох хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх, орон нутгийн 
хоршоодыг үнэлэх ажиллагаанд оролцох 
Тоо:   5 дээш загвар хоршоог бий болгох 
Чанар:    Хоршоодын  материаллаг бааз, хүний нөөц, чадвар сайжирч, 
цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх боломж бүрдэнэ. 
Хугацаа:  6,8 сард  

Орон нутгийн хоршоодыг 
үнэлж, загвар хоршоо 
байгуулах суурь тавигдсан  
байна. 

5,8 ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.5.3 Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох 
Тоо:    1 дээш 
Чанар:    Хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсч, орон нутгийн  
үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. 
Хугацаа: 5- 9 сард 

Орон нутгийн брэнд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгож, 
түүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх 
борлуулалтын сүлжээг бий 
болгосон байна 

3,4 ХГТХэлтэс 
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Арга хэмжээ: 1.5.4 Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн 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 
Тоо:    Худалдан авалтын тоогоор  
Чанар:    Дотоодын үйлдвэр чанар стандартын шаардлага хангасан бараа 
үйлдвэрлэж,  хөгжих бололцоогоор хангагдана.  
Хугацаа:   Тухай бүр  

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр дотоодын  
үйлдвэрээс чанар 
стандартын шаардлага 
хангасан бараа худалдан 
авалтыг нэмэгдүүлсэн байх. 

5,8 ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.5.5 Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг 
таниулах, сурталчлах, батлан даалтад хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх 
Тоо:   5 дээш  ЖДҮ эрхлэгчдийг 
Чанар:  ЖДҮ эрхлэгчид мэдлэгтэй болж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн 
байна.   
Хугацаа: 3,9 сард  

Зээлийн батлан даалтын 
үйлчилгээнд орон нутгийн 
ЖДҮ эрхлэгчдийг 
хамруулсан байна 

3,4 ХГТХэлтэс 

Бодлого төлөвлөлтийн чиглэлээр 
 
 
 
 
 

1.6 Салбарын 
бодлого 
төлөвлөлтийг 
сайжруулах 
зорилтын 
хүрээнд  

Арга хэмжээ: 1.6.1 Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай, Малын генетик 
нөөцийн тухай хууль батлагдсаны дараа хуулийн хэрэгжилтийг хангах,   
нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний журмуудын өөрчлөлтийн дагуу  
орон нутагт мөрдөх, суртчилах үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
Тоо:   2 хуулийн хүрээнд гарах журмууд 
Чанар:    Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах боломжтой болно. 
Хугацаа: 6 сард 

Хуулийн дагуу бүтэц зохион 
байгуулалтын өөрчлөлт 
хийгдэж чиг үүргийг 
хэрэгжүүлсэн байна. 

2,3 ЗУХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.6.2 “Эрүүл хүнс-эрүүл монгол хүн”  зорилтыг аймгийн 
түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах 
Тоо:   2- дээш арга хэмжээ  
Чанар:    Хүн амыг эрүүл хүнсээр хангах, иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлнэ. 
Хугацаа: 2,9 сард 

“Эрүүл хүнс-эрүүл монгол 
хүн” зорилтыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг зохион 
байгуулсан байна. 

5,8 ЗУХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.6.3 “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх 
инновацийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг аймгийн түвшинд хангах 
Тоо:   1-2 бодит ажлыг зохион байгуулсан байх 
Чанар:     Хөтөлбөр хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ. 
Хугацаа: 3,5 сард  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

2,3 ЗУХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.6.4 Хоршоодын  үйл ажиллагааг дэмжиж, Хөдөө аж ахуйн 
брокерийн сургалтанд хамруулж ажиллах 
Тоо:   2–оос доошгүй 
Чанар:    Хоршоод  ХААБиржээр Түүхий эдээ үнэтэй арилжих боломжтой 
бүрдэнэ. 
Хугацаа: 3 сард  

Хоршооны төлөөлөл 
брокерийн сургалтанд 
хамрагдсан байна. 

3,4 ЗУХэлтэс 
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Арга хэмжээ: 1.6.5 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2017 оны төсвийн 
мэдээллийг “Шилэн дансны тухай” хуульд нийцүүлэн хуульд заасан 
хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллэх 
Тоо:   12 удаа 
Чанар:    Хуулийн хэрэгжилтийг хангагдсан байна. 
Хугацаа: сар бүр  

Хуулийн хугацаанд тухай бүр 
мэдээллийг байршуулж 
ажилласан байна 

2,3  

Арга хэмжээ: 1.6.6 Төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн батлагдсан орон тоо, 
цалингийн санд багтаан ажиллах, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих, өр, 
авлага үүсгэхгүй, санхүүгийн сахилга баттай, санхүүгийн тайлан, мэдээг 
хуулийн хугацаанд өгч ажиллах. 
Тоо:   24 орон тоотой батлагдсан 
Чанар:    Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, өр авлага 
үүсэхгүйбайх нөхцөл бүрдэнэ. 
Хугацаа:  сар бүр 

Санхүүгийн сахилга бат 
зөрчигдөөгүй байна 

3,4 ЗУХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.6.7 Улсын төсвийн хөрөнгө болон төсөл, хөтөлбөрийн 
хүрээнд бий болсон хөрөнгийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг 
үндэслэн бүртгэх, бүртгэлээс хасч хяналт тавьж ажиллах. 
Тоо:   2 удаа тооллого хийнэ. 
Чанар:    Төсвийн өмч, хөрөнгийн бүрэн бүтэнбайдал, ашиглалт 
сайжирна. 
Хугацаа: 6,12 сард  

 Тогтоол, шийдвэрийн дагуу 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
стандартад нийцүүлэн 
бүртгэж ажилласан байна. 

5,8 ЗУХэлтэс 

Арга хэмжээ: 1.6.8 Мал хамгаалах сан, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих 
санд үүссэн өр, авлагыг барагдуулах талаар төлөвлөгөө боловсруулж 
ажиллах.  
Тоо:    МХСанд 3 ААНэгжийн, ТЭДСанд- 2 иргэн, 2 ААНэгжийн зээлийн  
хугацаа хэтэрсэн байгаа  
Чанар:    Дээрх сангуудад  Зээлийн гэрээний дагуу хугацаандаа өр, 
авлагыг барагдуулсан байна. 
Хугацаа: 1,2,3-р улиралд  

Зээлийг гэрээний дагуу 
хугацаанд нь барагдуулсан 
байна. 

5,8 ЗУХэлтэс 

 
2. ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арга хэмжээ: 2.1.1 УИХ-ын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 
2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 
Тоо:   1 
Чанар: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана 
Хугацаа:  улирал бүр 

Төлөвлөгөөний 2017 онд 
төлөвлөгдсөн ажлыг 
хэрэгжүүлсэн байна 

5,8 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 2.1.2 УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан 
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, тус 
хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2021 он хүртэлх үйл ажиллагааны 

Төлөвлөгөөнд тухайн жилд 
хүрэхээр заасан ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэсэн байна. 

3,4 МААХэлтэс  
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2.1 Тусгайлан 
сонгож авсан 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 
зорилтын 
хүрээнд 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
Тоо:  24 заат бүхий 1 төлөвлөгөө 
Чанар:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангагдана 
Хугацаа   жилийн туршид 

Арга хэмжээ: 2.1.3 ХХААГазар, сумын тасгийн бүтэц зохион 
байгуулалтанд экстейншны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг 
тусгаж үйлдвэрлэгчид, малчид, тариаланчдад шинжлэх ухааны ололтыг 
таниулах, мэдээлэх, мэдлэгжүүлэх 
Тоо:   15 мэргэжилтнийг  
Чанар:    Орон нутагт шинжлэх ухааны ололтыг таниулах, мэдээлэх, 
мэдлэг түгээх зорилго бүхий нэгжийг бий болгох эхлэл тавигдана 
Хугацаа: 2,6 сард  

МЭҮТасгийн 
мэргэжилтнүүдийг 
сургалтанд хамруулсан 
байна. 

5,8 МААХэлтэс  

Арга хэмжээ: 2.1.4   Малчид, хоршоод хамгийн бага зардлаар түүхий 
эдээ зах зээлийн үнээр борлуулах боломжийг хангаж, ХАА-н үйлдвэрлэл 
эрхлэгч хоршоодыг биржийн арилжаанд оруулах талаар Хөдөө аж ахуйн 
биржтэй хамтран ажиллах 
Тоо:  5-аас доошгүй хоршоодыг 
Чанар:     Малчдын  бэлтгэсэн малын гаралтай түүхий эдийг  зах зээлийн  
өндөр үнээр борлуулах боломж бүрдэнэ 
 Хугацаа  5,6,7 сард 

биржийн арилжаанд оруулах 
нөхцлийг бүрдүүлж, 
туршилтын арилжаа хийсэн  
байна. 

3,4 МААХэлтэс 

 Арга хэмжээ: 2.1.5 Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд үзүүлэх хөнгөлттэй 
зээлийн журам шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан Дэд хороог журмын дагуу 
шинээр байгуулан үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, 
санхүүжилтийг оновчтой олгох. 
Тоо:   1 
Чанар:   Зээлийг хууль, журмын дагуу оновчтой олгож, ЖДҮ хөгжих 
бололцоо бий болно 
Хугацаа   5,6 сард 

Дэд хороог Аймгийн Засаг 
даргын захирамжаар 
байгуулж үйл ажиллагааг 
журмын дагуу хэрэгжүүлсэн 
байна 

2,3 ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.6 Зах зээлд борлуулж байгаа малыг бүртгэлжүүлж, 
гарал үүсэл тодорхой бус малыг шилжилт хөдөлгөөнд оруулахгүй байх, 
хяналт тавьж ажиллах 
Тоо:    Тухай бүр 
Чанар:   Гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл мал, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийг хангах нөхцлийг бүрдэнэ  
Хугацаа  Жилийн турш  

Зах зээлд борлуулж байгаа 
малыг бүртгэлжүүлж, гарал 
үүсэл тодорхой бус 
малыг шилжилт хөдөлгөөнд 
оруулаагүй байна. 

5,8  
 МЭХэлтэс  

Арга хэмжээ: 2.1.7 Мал сүргийн гоц халдварт, түгээмэл тархацтай 
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг  цаг 
хугацаанд эпидемиологи судалгааг үндэслэн оновчтой,  шуурхай зохион 
байгуулах, зоонозын халдварт өвчний эрсдэлийг бууруулахад хүн, мал 
эмнэлгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх, эрсдэл 
бүхий өвчнөөс эрүүлжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан 

Орон нутагт гардаг халдварт 
өвчний эпидемиологи 
судалгаанд  тулгуурлан 
батлагдсан төсөвт багтаан 
мал эмнэлгийн арга хэмжээг 
оновчтой зохион 

11,8 МЭХэлтэс 
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батлан мөрдөх, шаардагдах хөрөнгө, материал, эмийн нөөцийг 
бүрдүүлэх, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 
Тоо:  халдварт өвчиинд 585440, лабораторийн шинжилгээ 9500 толгой мал 

хамруулах төлөвлөгөөтөй 

Чанар:  Халдварт өвчний гарал буурна 
Хугацаа  3,6,8 сард  

байгуулалтаар хангах 

Арга хэмжээ: 2.1.8 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн цэвэр 
усны шугам солих 
Тоо:   80 шугам 
Чанар:   МЭАЦ-ийн Лабораторийн цэвэр усны шугам шинэчлэгдэж, үйл 
ажиллагаа хэвийн явуулах бололцоотой болно. 
Хугацаа  5 сард 

Шугам шинэчлэгдсэн байна 18,3  МЭХэлтэс 

 
 
 

Арга хэмжээ: 2.1.9 Малын гоц халдварт бог малын мялзан, хонины цэцэг 
болон шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг тандалт, 
сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах,  
сурталчилах, ард иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх зэргээр хариу арга 
хэмжээний бэлэн байдлыг хангаж ажиллах 
Тоо:    12 удаа  
Чанар:   Гоц халдварт өвчний эрсдэл буурна 
Хугацаа   Сар бүр 
 

Мал сүргээ шүлхий, мялзан, 
цэцэг өвчний 
вакцинжуулалтанд 
хамруулсан байх. 
Оношлогдсон тохиолдолд уг 
өвчинтэй тэмцэх зааврын 
дагуу холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн 
байх 

5,8 МЭХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.10  Малчин хөтөлбөрийн хүрээнд “Малчдын зөвлөгөөн-
2017” арга хэмжээг зохион байгуулах, төлөөр өссөн тэмээнд мөнгөн 
урамшуулал олгох 
Тоо:   1 удаа 
Чанар:   Малчдын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, малчдын хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно.  
Хугацаа   9 сард  

Зөвлөгөөн зохион байгуулж, 
төлөөр өссөн тэмээний 
урамшуулалыг олгосон 
байна. 

180 МААХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.11 Махны чиглэлийн хонины, Сүүний чиглэлийн ямааны  
цөм сүргийн аж ахуйг байгуулах 
Тоо:   3-с доошгүй  
Чанар:   Эрчимжсэн аж ахуйн  хөгжүүлэх боломж сайжирна 
Хугацаа   6,7 сард 

3 доошгүй аж ахуйн нэгж, аж 
ахуйн үйл ажиллагааг 
эрхэлсэн байна. 

3,4 МААХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.12 Бэлчээрийн усны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, сэргээн засварлах, мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг хамтран зохион байгуулах 
Тоо:   15 дээш 
Чанар:   Бэлчээрийн усан хангамж нэмэгдэж, бэлчээрийн даац хэтрэх 
асуудал буурна 

Орон нутгийн болон 
гадаадын төслийн хөрөнгөөр  
инженерийн хийцтэй худаг 
шинээр гаргах, сэргээн 
засварлах, мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар хангах 
ажлыг хамтран зохион 

700 МААХэлтэс 
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Хугацаа  5-9 сард  байгуулсан байна. 

Арга хэмжээ: 2.1.13 Балгасны 100 га-ийн услалтын системийг эдийн 
засгийн эргэлтэнд оруулах санал санаачлагыг бодлогоор дэмжих 
Тоо:   1  
Чанар:   Ашиглалтанд орж, тариалах талбай, ургацын хэмжээ нэмэгдсэн 
байна. 
Хугацаа  5 сард  

Балгасны 100 га-ийн 
услалтын системийг 
ажиллуулах саналыг 
дэмжиж, үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн байна. 

2,3 ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.14 Хөнгөн үйлдвэр, худалдаа,  нийтийн хоол, 
үйлчилгээний  салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль, шийдвэр, нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээний журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, 
Худалдааны төвийн орчмын нийтийн эзэмшлийн талбайг тохижуулах 
Тоо:   1 
Чанар:   Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч,  нийтээр дагаж мөрдөх 
хэм хэмжээ сайжирна 
Хугацаа  6 сард 

Худалдааны төвийн орчмын 
нийтийн эзэмшлийн талбайг 
тохижуулсан байх  

120 сая ХГТХэлтэс 

Арга хэмжээ: 2.1.15 Хүнс, хоол үйлдвэрлэлд эрүүл ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 
Тоо:   2-3 удаагийн 
Чанар:   Хүнс, хоол үйлдвэрлэгчдэд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлын талаархи мэдлэг, мэдээлэлтэй болно 
Хугацаа:  8,9 сард 

Аймаг, орон нутгийн 
хэмжээнд үйл ажиллага 
явуулж буй хүнс, хоол 
үйлдвэрлэгчдэд эрүүл ахуйн 
болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлын талаар 
мэдлэг олгох сургалт зохион 
байгуулсан байх 

3,4  

Арга хэмжээ: 2.1.16 “Ингэний айрагны баяр”, “Говь фестиваль-2017” 
зэрэг үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, аймгийн брэнд 
бүтээгдэхүүнийг улсын болон олон улсын хэмжээнд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулах 
Тоо:   2 доошгүй удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулсан байх 
Чанар:  Аймгийн брэнд  бүтээгдэхүүний төрөл нэмэгдэнэ 
Хугацаа  2,9 сард 

 Орон нутаг, бүсийн 
хэмжээнд түншлэл, 
үзэсгэлэн худалдаа 
хэлбэрээр олон нийтийг 
хамарсан 2 доошгүй 
удаагийн арга хэмжээ зохион 
байгуулсан байх 

13 сая ХГТХэлтэс 

       
66 заалт 

 
 

 
1336,49  

  
4 нэгж        

/Хэлтэс/ 
Нийт 

 
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР



  
 


