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1.д. ҮАБЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл 

1 1 Төвлөрлийг 
сааруулах, газар 

хөдлөлтөөс 
урьдчилан 

сэргийлэх тухай 
2018-04-16 

Дугаар 2018_22/07 

3. Эрчимжсэн мал аж ахуй, 
газар тариалангийн бүсэд хүн 
амыг суурьшуулах чиглэлээр 
бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг 
шийдвэрлэх 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 02 
дугаар сарын 24-ний өдрийн “Ажлын 
хэсэг байгуулах тухай” А/112 дугаар  
захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн хурал 
тодорхойгүй хугацаагаар хойшлогдсон 
болно. 

Үнэлэх 
боломжгүй 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.е. Засгийн газрын тогтоол 

2 2 Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 

2021-2022 оны 
өвөлжилт, 

хаваржилтын 
бэлтгэл хангах 

зарим арга 
хэмжээний тухай 

2021-07-28 
Дугаар 2021_221 

 

2. Хөдөө аж ахуйн салбарын 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангах ажлыг шуурхай 
зохион байгуулж дор дурдсан 
арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхийг дараахь албан 
тушаалтанд тус тус 
даалгасугай:  2.1. Улсын хэмжээнд 2021-2022 онд өвөлжих болон хэрэгцээлэх малын тоог малын төрөл, сүргийн зохистой харьцаанд тохируулан аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр нэгтгэн гаргаж, дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр эдийн засгийн эргэлтэд оруулах малын тоог тодорхойлж, экспортлох төлөвлөгөө, хуваарь 
гарган, энэ чиглэлээр хүнсний 
болон хөнгөн үйлдвэрүүдтэй 
холбогдох хууль  
тогтоомжийн хүрээнд хамтран 
ажиллах арга хэмжээ авахыг 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт; 

“Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 
“Хөдөө  аж ахуйн салбарын 2021-2022 
оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 
хангах зарим арга” хэмжээний тухай 221 
дүгээр” Тогтоолын хүрээнд өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай 
Монгол Улсын Шадар сайд, ХХААХҮ-ийн 
Сайдын хамтарсан 01 дүгээр албан 
даалгавар,  Нийслэлийн мал аж ахуйн 
салбарын 2021-2022 оны  өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай 
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 03 
дугаар албан даалгаврыг гаргуулан мал 
аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 дүүрэгт 
хүргүүлж, төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 
чиглэл өгсөн. Нийслэлийн мал аж ахуйн 
салбарын өвөлжилт, хаваржилтын 

100%  



3. Өвөл, хаврын цаг агаарын 
хүндрэл, болзошгүй гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
гамшгийн үед авах хариу арга 
хэмжээний талаар дор 
дурдсан ажлыг шуурхай 
зохион байгуулж ажиллахыг 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт даалгасугай: 
3.1. Хөдөө аж ахуйн салбарын 
2021-2022 оны өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл хангах 
талаар нарийвчилсан 
төлөвлөгөө баталж, биелэлтэд 
хяналт тавих; 

бэлтгэл 97.2 хувьтай хангагдсан. 
 

 3  3.2. Аймаг, сумын хэмжээнд 
орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээний отрын нөөц 
бэлчээрийг тогтоож, хил 
заагийг тодорхойлон 
ашиглалт, хамгаалалтыг 
сайжруулан 2021-2022 оны 
өвөл, хаврын улиралд өөрийн 
аймаг, сумдын малыг 
оторлуулах 

2020-2021 онд отрын тусгай хэрэгцээний 
нутаг болох Хэрлэнбаян-Улаанд өвөлжих 
малын тоо, толгойг тогтоох хуралд 
оролцож, орон нутгийн бэлчээрийн төлөв 
байдал, өвөлжилтийг зохион байгуулах 
ажлын талаар мэдээлэл өгч, 5 хорооны 
15 өрхийн  10 000 мал өвөлжүүлэх эрх 
авсан. Багануур дүүргийн 30 000 толгой 
мал өвөлжиж байна. 

30%  

 4  
 

3.3 Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар болон 
хилийн зурвас газарт отроор 
өвөлжиж, хаваржих малчин 
өрх, малын тооны судалгааг 
урьдчилан гаргаж, төрийн 
холбогдох байгууллагын 
зөвшөөрлийн дагуу отроор 
өвөлжүүлж, хаваржуулах;  
 

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаанд 
отроор өвөлжсөн дүүргийн 35 малчин 
отрын бүсийг гэрээний дагуу  2020 оны 
04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө 
бүрэн чөлөөлсөн болно. 
 

70%  

 5  3.4. Хадлангийн талбайг 
оновчтой хуваарилах, 
зохистой ашиглах, говийн 
бүсийн болон хадлангийн нөөц 
багатай аймгуудад хадлан 

Нийслэлийн хэмжээнд тэжээлийн 
ургамал 579 га талбайд тариалалт хийж, 
350 га талбайгаас 5038 тн ургац хурааж, 
малчдын түвшинд 604 тонн өвс, 15 тонн 
сүрэл, 662 тонн ногоон тэжээл, 155 тонн 

100%  



бэлтгэх талбайг гэрээгээр 
ашиглуулах, малчин, мал 
бүхий иргэнээр байгалийн 
хадлан, гар тэжээл бэлтгэх 
ажлыг технологит хугацаанд 
нь чанартай гүйцэтгүүлэх, өвс, 
тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэх; 

үйлдвэрийн тэжээл, 10 тонн гар тэжээл, 
44 тонн дарш, 55 тонн давс хужир  
бэлтгэсэн мэдээг  ХХААХҮЯ-д  
хүргүүлсэн. 

 6  3.5. Бог малын тохироогоор 
дутагдаж байгаа 
хээлтүүлэгчийг нөхөн 
бүрдүүлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн, малын чанар 
сайжруулахад анхаарах; 
 

Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны жилийн 
эцсийн мал, тэжээвэр амьтны тооллогын 
дүнд хуц-1046, ухна-789 бэлэн 
тоологдсон бөгөөд тохироогоор хуц-
1731, ухна-1486 байхаар байна. Хүнс, 
хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 
мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын генетик нөөцийн 
хэлтэст дутагдалтай байгаа 
хээлтүүлэгчийн тоог хүргүүлж нөхөн 
бүрдүүлэх арга хэмжээг мал үржүүлэг 
технологийн ажил үйлчилгээний нэгжүүд 
гүйцэтгэсэн. Үржлийн шилмэл сүрэг 
хоршоо Хөвсгөл аймгаас өсвөр 140 гаруй 
хээлтүүлэгч авчирч нийлүүлэлт хийсэн. 
 

100% Малын гоц 
халдварт өвчлөл 
ихтэй байгаа учир 
хээлтүүлэгч малын 

шилжилт 
хөдөлгөөн хийхэд 

хүндрэл учир 
байна. 

 7  3.6 Малчдыг малын гаралтай 
бүтээгдэхүүн боловсруулах, 
гурил, тэжээлийн 
үйлдвэрүүдтэй харилцан 
бараа, бүтээгдэхүүн солилцох 
(бартер), малаа зарж 
борлуулахад нь арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах; 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайдын 2021оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн махны нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх тухай А/319 дүгээр 
тушаалын дагуу Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд төвлөрсөн байдлаар 11 дүгээр 
сарын 25-наас 12 дугаар сарын 20-ныг 
дуустал хугацаанд 18 аймгийн малчдын 
мах, сүү, цагаан идээний худалдааг 
зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган 
ажилласан. 

100%  

 8  3.7. Үндэсний боловсруулах 
үйлдвэрт 
нийлүүлэх арьс шир, 
ноолуурын түүхий эдийг 
бэлтгэх, тээвэрлэх ажлын 
төлөвлөгөө, хуваарь гарган 

 Багануур, Налайх, Сонгинохайрхан 
дүүргийн нийт 88 малчин, мал бүхий 
этгээдэд 10137 ширхэг арьс, ширний 
урамшуулалд 36.0 сая төгрөг олгогдох 
байсан боловч санхүүжилт тодорхойгүй 
шалтгааны хойшлогдсон. 2022 оны 01 

70%  



хэрэгжилтийг хангах;  дүгээр улиралд багтаан урамшууллын 
мөнгийг Сангийн яам, ХХААХҮЯ-аас 
шилжүүлэхээр болсон. Багануур, 
Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 
165 малчин, мал бүхий этгээдийн 46.0 тн 
ноосны урамшуулалд 69.1 сая төгрөг 
олгосон. 2021 онд ноосны урамшуулалд 
4 дүүргийн 168 малчин өрхийн 
урамшууллын материал хүлээж авсан. 
Журмын дагуу урамшууллын програмд 
оруулах ажил тодорхойгүй шалтгаанаар 
хойшлогдоод байна.  

 9  3.8. Отроор нүүдэллэж байгаа  
малчин өрхийг 
 тухайн нутгийн захиргааны 
байгууллага болон хүн, мал 
эмнэлгийн байгууллагад 
бүртгүүлэх, холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагын 
тусламж үйлчилгээ үзүүлж 
ажиллах;  
 

2020-2021 онд мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн 6 дүүргийн  Засаг дарга нөөц 
хөрөнгөөсөө  өвс, тэжээл, отроор яваа 
малчдад эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг үзүүлэхэд зориулж 130 сая 
төгрөг зарцуулсан. 

100%  

 10  3.9 Бэлчээр дэх худаг, гар 
худаг болон инженерийн 
хийцтэй худгийг өөрийн 
хөрөнгөөр шинээр гаргасан 
иргэд, малчдын үйл 
ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, 
арга туршлагыг нийтийн 
хүртээл болгох; 
 

2021 оны байдлаар бэлчээр дэх худаг, 
гар худаг болон инженерийн хийцтэй 
худгийг өөрийн хөрөнгөөр шинээр 
гаргасан иргэд, малчид байхгүй болно. 

0%  



 11  3.10 Мал бордох аж ахуйг 
хөгжүүлэх, хүн амын хүнсний 
хэрэгцээнд стандартын 
шаардлага хангасан шинэ мах 
нийлүүлж байх арга хэмжээг 
авах; 3.11 Мал эмнэлгийн урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг 
технологит хугацаанд нь 
чанартай зохион байгуулж, 
мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
бэлэн байдал, шуурхай 
удирдлагаар хангаж ажиллах. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн махны нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх тухай А/319 дүгээр 
тушаалын дагуу Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд төвлөрсөн байдлаар 11 дүгээр 
сарын 25-наас 12 дугаар сарын 20-ны 
өдрийг дуустал хугацаанд 18 аймгийн 
малчдын мах, сүү, цагаан идээний 
худалдааг зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлыг ханган ажилласан. 

100%  

 12   3.11. Мал эмнэлгийн 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг технологит хугацаанд 
нь чанартай зохион байгуулж, 
мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
бэлэн байдал, шуурхай 
удирдлагаар хангаж ажиллах 

Манай байгууллагын чиг үүрэгт 
хамааралгүй  байна. Мал эмнэлгийн 
газрын асуудал байна. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

 

Дундаж: 76% 

1.ж. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 

3 13 2021 оны 6 дугаар 

сарын 23-ны 

өдөр 36 дугаар 

тэмдэглэл 

2021-06-23 

Дугаар 2021_36 

 

XII.11.3 Сургуулийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
чанар, аюулгүй байдлын 
шаардлага хангасан хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
үндэсний үйлдвэрлэлийг 
дэмжих замаар тухайн орон 
нутгаас нийлүүлэх болон хагас 
боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх 
боломжийг судалж, 
шийдвэрлэх чиглэлээр аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт 
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлж ажиллахыг Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд З.Мэндсайханд 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль 
батлагдсантай холбогдуулан 2020 онд 
БШУЯ, Нийслэлийн Боловсролын газарт 
шаардлагатай судалгаа, мэдээллүүдийг 
гарган өгч хамтран ажилласан. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

 

4 14 2021 оны 10 дугаар IX.6 5, Нийслэлийн хүн амыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Үнэлэх  



сарын 27- 
ны өдөр 57 дугаар 

тэмдэглэл 
2021-10-27 

Дугаар 2021_57 
 

хүнсний ногоогоор тогтвортой 
хангах зорилгоор банкны 
барьцаанд битүүмжлэгдсэн, 
ашиглалтгүй байгаа 14.0 
мян.тн багтаамж бүхий 
механикжсан агуулахыг 
ашиглах боломжийг судлан 
үзэж зохих арга хэмжээ авахыг 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч 
Д.Сумъяабазар нарт 

сайд З.Мэндсайхан, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч Д.Сумъяабазар нар банкны 
барьцаанд битүүмжлэгдсэн, ашиглалтгүй 
байгаа 14.0 мян.тн багтаамж бүхий 
механикжсан агуулахыг ашиглах 
боломжийг судлан үзэж байна. 

боломжгүй 

5 15 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 3-ны 

өдөр 58 дугаар 
тэмдэглэл 
2021-11-03 

Дугаар 2021_58 
 

XII.9 1 Төмс, хүнсний ногооны 
дотоодын хэрэгцээг хангах 
зорилгоор "Чингис хаан" 
банкны барьцаанд байгаа 
14,000 (арван дөрвөн мянган) 
тонн багтаамж бүхий 
механикжсан агуулахыг 
холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу судалж нийслэлийн 
өмчлөлд шилжүүлэх талаар 
шаардлагатай арга хэмжээ 
авахыг Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч 
Д.Сумъяабазарт; 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд З.Мэндсайхан, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч Д.Сумъяабазар нар банкны 
барьцаанд битүүмжлэгдсэн, ашиглалтгүй 
байгаа 14.0 мян.тн багтаамж бүхий 
механикжсан агуулахыг ашиглах 
боломжийг судлан үзэж байна. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

 

 16  XII.9. 2 Нийслэлийн хүн амын 
хүнсний хэрэгцээг хангах 
зорилгоор 11-12 дугаар сард 
махны өргөтгөсөн худалдааг 
хүртээмжтэйгээр 30-аас 
доошгүй байршилд зохион 
байгуулах, шуудангийн 
хүргэлтийн үйлчилгээг 
ашиглан айл өрх XIII өвлийн 
идшээ татан авах нөхцөлийг 
бүрдүүлж, хүн амын хаврын 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайдын 2021оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн махны нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх тухай А/319 дүгээр 
тушаалын дагуу Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд төвлөрсөн байдлаар 11 дүгээр 
сарын 25-наас 12 дугаар сарын 20-ныг 
дуустал хугацаанд 18 аймгийн малчдын 
мах, сүү, цагаан идээний худалдааг 
зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган 
ажилласан. Батлагдсан төлөвлөгөөний 

100%  



улирлын хүнсний хэрэгцээнд 
зориулан махны нөөц 
бүрдүүлэх, худалдан 
борлуулах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллахыг Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч 
Д.Сумъяабазар нарт, уг 
ажиллагаанд дэмжлэг үэүүлж, 
хяналт тавьж ажиллахыг 
Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар (ТГантулга), 
Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газар 
(Б.Бат-Эрдэнэ), Татварын 
ерөнхий газар (Б.Заяабал), 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт; 

дагуу зорилтот иргэдэд хүргэхийн тулд 
хуваарийн дагуу албан хаагчид өдөр бүр 
худалдаа, борлуулалтад хяналт тавин 
дундын зуучлалгүйгээр орон нутгийн 
малчдаас иргэдийн гарт шууд 
нийлүүлэхэд анхааран ажилласан. Дээрх 
хугацаанд 18 аймгийн малчид 637.1 тн 
мах нийслэлийн иргэдэд худалдан 
борлуулсан байна. 
“Өвлийн идэш” арга хэмжээ нь Тусгаар 
тогтнолын талбай, Фүүд сити 
худалдааны төв, Тэнгэр худалдааны төв, 
мөн 9 дүүргийн тодорхой заасан 
цэгүүдэд махны худалдааг явуулж 
дууслаа. 21 аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн 
газартай өдөр бүр холбогдон нийлүүлж 
буй махны хэмжээ, борлуулалтад хяналт 
тавин  мэдээг өдөр бүр нэгтгэн ХХААХҮЯ 
болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд хүргүүлэн ажилласан.  

6 17 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 17- 

ны өдөр 60 дугаар 
тэмдэглэл 
2021-11-17 

Дугаар 2021_60 
 

XIII.3.1. Нийслэлийн хүн амын 
хүнсний хэрэгцээг хангах 
зорилгоор зохион байгуулах 
махны өргөтгөсөн худалдаанд 
эрүүл бүсээс гарал үүслийн 
гэрчилгээтэй махыг 
нийслэлийн заасан байршилд 
худалдан борлуулах, айл 
өрхийн идшийг хүлээн авах 
байршлыг тодорхойлох, түгээх 
ажлыг эохион байгуулах, хүн 
амын хаврын улирлын 
хүнсний хэрэгцээнд зориулан 
махны нөөц бүрдүүлэх, 
худалдан борлуулах бэлтгэл 
ажлыг хангахтай холбогдуулан 
худалдаалах цэгүүдийн 
байршил, нийлүүлэлтийн 
хэмжээний график 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайдын 2021оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн махны нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх тухай А/319 дүгээр 
тушаалын дагуу Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд төвлөрсөн байдлаар 11 дүгээр 
сарын 25-наас 12 дугаар сарын 20-ныг 
дуустал хугацаанд 18 аймгийн малчдын 
мах, сүү, цагаан идээний худалдааг 
зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган 
ажилласан. Батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу зорилтот иргэдэд хүргэхийн тулд 
хуваарийн дагуу албан хаагчид өдөр бүр 
худалдаа, борлуулалтад хяналт тавин 
дундын зуучлалгүйгээр орон нутгийн 
малчдаас иргэдийн гарт шууд 
нийлүүлэхэд анхааран ажилласан. Дээрх 
хугацаанд 18 аймгийн малчид 637.1 тн 
мах нийслэлийн иргэдэд худалдан 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



төлөвлөгөөг гаргаж 
борлуулалтад хяналт тавьж 
ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвзрийн сайд 
3 Мэндсайхан, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч 
Д.Сумъяабазар, Татварын 
ерөнхий газар /Б.Заяабал/ 
Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар Т.Гантулга-т 
хийж, өвс, тэжээлийн нөхөн 
бүрдүүлэлтээ шуурхай зохион 
байгуулахыг Баян-Өлгий, 
Баянхонгор, Говь-Алтай, 
Сэлэнгэ, Төв, Увс аймгийн бүх 
шатны Засаг дарга нарт; 

борлуулсан байна. 
“Өвлийн идэш” арга хэмжээ нь Тусгаар 
тогтнолын талбай, Фүүд сити 
худалдааны төв, Тэнгэр худалдааны төв, 
мөн 9 дүүргийн тодорхой заасан нийт 14 
цэгүүдэд махны худалдааг явуулж 
дууслаа. 21 аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн 
газартай өдөр бүр холбогдон нийлүүлж 
буй махны хэмжээ, борлуулалтад хяналт 
тавин  мэдээг өдөр бүр нэгтгэн ХХААХҮЯ 
болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд хүргүүлэн ажилласан. 

 18  XII.2. . Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2021-2022 оны 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангасан дүнгийн 
талаар Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан Засгийн газрын 
гишүүдэд танилцуулав Үүнтэй 
холбогдуулан дараахь арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
дор дурдсан албан 
тушаалтнуудад даалгав:  
XII. 1. Мал, амьтны гоц 

халдварт шүлхий, бог малын 

мялзан, хонины цэцэг, үхрийн 

арьс товруутах өвчин 

оношлогдоод байгаа 

аймгуудын нутаг дэөсгэрт 

өвчнийг бүрэн хяналтад авах, 

устгах, тэмцэх арга хэмжээний 

бэлэн байдлыг эрчимжүүлж, 

мэргэжлийн байгууллагуудад 

Баянзүрх: 
Дүүргийн Засаг даргын “Мал аж ахуйн 
салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл ажил хангах тухай 
“А/647 дугаар захирамжийн хүрээнд 
41 764 550 төгрөгийг Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөөс шийдвэрлэсэн. 
Багануур дүүрэг: 
Дүүргийн  “Мал аж ахуйн салбарын 2021-
2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл ажил хангахад 10 сая  төгрөгийн 
хөрөнгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 
шийдвэрлэсэн байна. 
 3.Багахангай дүүрэг: 
2021-2022 оны өвс тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлэх үйл ажиллагааг Засаг даргын 
тамгын газар, “Баян хайрхан” ХХК-тай 
хамтран 600 боодол буюу 12 тн өвсийг 
дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 
хүрээнд нөөцлөөд байна. 
4.Согинохайрхан дүүрэг: 
Мал аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны 
өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах 

100%  



бүх талын дэмжлэг үзүүлж 

ажиллахыг холбогдох аймгийн 

Засаг дарга нарт; 

2. Өвс, тэжээлийн аюулгүй 
нөөцийг хангалтгүй бэлтгэсэн 
байдалдаа дүгнэлт  
 

ажлын хүрээнд Дүүргийн Засаг даргын 
А/402 захирамжаар өвс, тэжээлийн 
аюулгүй нөөц бүрдүүлэхэд 14.4 сая 
төгрөгөөр 20 тн үйлдвэрийн тэжээл, 7.5 
сая төгрөгөөр өвс, тэжээл хадгалах 
чингэлэг худалдан авч ажиллуулж байна. 
5.Налайх дүүрэг: 
Мал аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын 
хүрээнд дүүргийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөөс 20 сая төгрөгийг шийдвэрлэж 
“Хүдэр ивээлт агро” ХХК-тай гэрээ 
байгуулан 40тн өвс, 10 тн үйлдвэрийн 
тэжээлийг дүүргийн өвс тэжээлийн 
аюулгүйн нөөцөд бэлтгээд байна. 
Нийслэлийн хэмжээнд 92.7 сая төгрөгийн 
өвс ,тэжээл аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн 
байна. 

 19  3. Улсын хэмжээнд мал, 
амьтны гоц халдварт өвчний 
тархалт их байгаатай 
холбогдуулан мал эмнэлгийн 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд бүрэн хамрагдсан 
малыг улсын тусгай 
хэрэгцээний аймаг дундын 
отрын бүс нутаг, хилийн 
зурвас газар, улсын тусгай 
хамгаалалттай газарт отроор 
өвөлжүүлж хаваржуулах 
ажлыг холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулахыг аймаг, 
нийслэлийн бүх шатны Засаг 
дарга нарт;  

Манай байгууллагын чиг үүрэгт 
хамааралгүй заалт байна. Мал 
эмнэлгийн газрын асуудал байна. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

 



 20  4 Отроор өвөлжиж, хаваржих 
малчдад эрүүл мэндийн болон 
төрийн бусад үйлчилгээ 
үзүүлэхэд шаардлагатай 
хөрөнгийг судалж шийдвэрлэх 
талаар холбогдох арга хэмжээ 
авах, отор нүүдэлд хяналт 
тавих штабыг байгуулж 
ажиллахыг аймгийн Засаг 
дарга нарт 

Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-Улаанд 
отроор өвөлжсөн дүүргийн 35 малчин 
отрын бүсийг гэрээний дагуу  2020 оны 4 
дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө бүрэн 
чөлөөлсөн. 2020-2021 онд мал аж ахуй 
эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6  дүүргийн  Засаг 
дарга нөөц хөрөнгөөсөө  өвс, тэжээл, 
отроор яваа малчдад эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд зориулж 
130 сая төгрөг зарцуулсан. 

100%  

Дундаж: 100% 

НИЙТ ДУНДАЖ ХУВЬ: 88.6% 

Биелсэн: 10 
Хэрэгжих шатанд: 3 
Хугацаа болоогүй:1 
Үнэлгээгүй ажил:6 
 

      
  


