
Сургалт 

зохион 

байгуулах 

Нэр Зорилго 
огноо/ 

сараар
Төрөл тоо

1

Элбэг-Дэлбэг цагаан 

сар үзэсгэлэн 

худалдаа-2019

Үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгэээг сурталчилах, туршлага 

солилцуулах

2019.01.25-26 72 2 100

АЗДТГазар, Инвест ко-оп монгол тал хээрийн болон говийн бүс 

төсөлтэй хамтран  Элбэг-Дэлбэг цагаан сар-2019 үзэсгэлэн 

худалдааг 2019 оны 01-р сарын 25-26-ний өдрүүдэд амжилттай 

зохион байгууллаа.  Тус үзэсгэлэн худалдаан 63 иргэн, 5 ААНэгж, 

4 хоршооны төлөөлөл  өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 65 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнээр оролцож 43 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн 

байна. 

100

2
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн 

салбарын зөвлөгөөн 

2019 онд хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний талаар харилцан санал 

солилцох,  Сумдтай гурвалсан 

гэрээ байгуулах

3-р сард 35 2 20

Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  салбарын 

удирдах ажилтан, мэргэжилтний зөвлөгөөнийг   2019 оны 03 

дугаар сарын 25-ны аймгийн Засаг даргын тамгийн газрын хурлын 

зааланд зохион байгуулав.

Зөвлөгөөнд Аймгийн Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын 

хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, Сумдын Засаг дарга, Тамгын газрын 

дарга, мэргэжилтнүүд, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн 

салбарын удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, Жижиг дунд үйлдвэр 

эрхлэгч, ахуйн үйлчилгээний салбарын төлөөлөл нийт 35  хүн 

хамрагдав. 

100

3

Зээлийн батлан 

даалтын  сангаас 

баталгаа гаргуулах 

тухай сургалт 

орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгчдийн 

эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх
3 сард 30 2 30

Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдэд ЗБДаалтын үйл ажиллагааг 

таниулах, сурталчлах сургалтыг 2019 оны 3 сарын 29нд Сүмбэр 

сумтай хамтран зохион байгуулсан. Тус сургалтанд сумын 

үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч 30 иргэн хамрагдсан. 

100

4
Брэндийг хэрхэн бий 

болгох  сургалт 

Орон нутгийн онцлог түүхий эд, 

байгалийн нөөц баялагийг ашиглан 

брэнд бүтээгдэхүүнийг илрүүлэх 

бий болгох талаар үйлдвэрлэгчдийг 

анхан шатны мэдлэгтэй болгох 

3 сард 72 2 140

Брэндийг хэрхэн бий болгох сэдэвт сургалтыг Сүмбэр, Шивээговь, 

Баянтал суманд 2019 оны 03-р сарын 14-өөс 4-р сарын 10 хооронд 

зохион байгуулсан. Уг сургалтанд 72 иргэн,  ААН-ийн төлөөлөл 

хамрагдсан. 

100

ХХААГ-аас 2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хамрагдсан 

хүсний тоо  
Биелэлт  

Тараасан гарын 

авлагын төрөл тоо Биелэлт 

хувь 
№

Сургалтын 



5

Хөдөө аж ахуйн анхан шатны   

үйлдвэрлэл эрхлэгч  нарт  "Хөдөө 

аж ахуйн зохистой дадал"-ын 

талаар анхан шатны мэдлэг олгох

3- сард 15 1 15

Хөдөө аж ахуйн анхан шатны үйлдвэрлэлд  "Хөдөө аж ахуйн 

зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг 2019 оны 05-р сарын 15-ны 

өдөр зохион байгуулсан Уг сургалтанд газар тариалангийн 

үйлдвэрлэл эрхлэгч 15 иргэн хамрагдсан. 

100

6

Хүнсний үйлдвэр эрхлэгч нарт 

үйлдвэрлэлийн, эрүүл ахуйн 

зохистой дадлыг нэвтрүүлэх 

3-сард 45 - -

МХГазартай хамтран зохистой дадлын талаар сургалтын зохион 

байгуулсан. Тус сургалтанд хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхлэгч 45 иргэн, ААН-ийн төлөөлөл оролцож зохистой дадлын 

талаар мэдлэгтэй болсон. 

100

7

2019 оны тариалалтад 

ашиглах үрийн чанар 

баталгаажуулалт 

сэдэвт сургалт 

 Нутагшсан болон туршигдсан, 

гарал үүсэл, технологи нь тодорхой 

үрийг тариалалтад ашигласнаар 

хорио цээрт организмаас 

сэргийлэх, хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангасан бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх

3-р сард 28 0 0

2 суманд зохион байгуулсан сургалтаар 28 иргэнд "Үр сонгох, 

нутагшсан болон туршигдаж буй сортуудын үрийн каталоги, үрийн 

гарал үүсэл шинжилгээ"-ний талаарх мэдээлийг хүргэн талбайн 

карт, гарал үүслийн гэрчилгээний загварыг танилцуулж хөрсний 

шинжилгээ хийх ач холбогдол, хэрхэн хийлгэх талаар арга зүйн 

зөвөлгөө өгсөн.

100

8

Органик хүнс 

үйлдвэрлэлд шилжих 

үндсэн зарчим, арга 

технологийн талаарх 

сургалт 

Органик хүнсний талаарх иргэдийн 

мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх 
3-сард 15 1 15

Хамтын баталгаажуулалтын байгууллага байгуулах  хэлэлцүүлгийг 

газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 15 иргэн, ААН-ийн 

хамруулан зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээр Органик хүнсийг 

харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран баталгаажуулах этгээдэд 

тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журмын 

талаар ойлголт өгсөн. Мөн газар тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхлэгчид нэгдэж хамтын баталгаажуулалтын байгууллага 

байгуулахаар шийдвэрлэсэн.  

100

9

Тариалалтын 

технологи /Сум бүрт 1 

сургалт/

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг 

технологийн дагуу хөгжүүлэх
4-р сард 28 4 67

"Хаврын тариалалтын технологи" сэдэвт сургалтыг 3 суманд 

зохион байгуулж 45 иргэн хамрагдсан бөгөөд тус сургалтаар 108 

гарын авлага, 3 ном олгосон.
100

10

Хуванцар савны  

ангилал тэмдэг 

тэмдэглэгээний 

талаарх сургалт

Хуванцар савны олон улсын 

ангиллын тэмдэглэгээ, эрүүл 

мэндийн нөлөөлөл, зохистой 

хэрэглээний талаарх малчдын 

мэдлэгийг дээшлүүлэх.

3-5-р сард 103 2 79

Сүмбэр сумын 28 өрхийн 75 иргэн, Шивээговь сумын 3 өрхийн 10

иргэн, Баянтал сумын 13 өрхийн 18 иргэн нийт 44 өрхийн 103

иргэнд хуванцар савны олон улсын ангиллын тэмдэглэгээ, эрүүл

мэндийн нөлөөлөл, зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмжүүдийг

өгсөн.

100

Хөдөө аж ахуйн 

зохистой дадал, 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадлыг хөдөө 

аж ахуйн анхан шатны 

үйлдвэрлэл  эрхлэгч, 

хүнсний үйлдвэрлэл 

эрхлэгч нарт 

нэвтрүүлэх сургалт 



11

Давс багатай 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг дэмжье 

аяны хүрээнд "Давс 

багатай 

бүтээгдэхүүний шинэ 

жор боловсруулах 

үйлдвэрлэлдээ 

нэвтрүүлэх сургалт    

Давс багатай бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж зах зээлд 

нийлүүлэгдсэн байна. 

3-5-р сард 45 2 16

МХГазартай хамтран зохистой дадлын талаар сургалтын зохион 

байгуулсан. Тус сургалтанд хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхлэгч 45 иргэн, ААН-ийн төлөөлөл оролцож зохистой дадлын 

талаар мэдлэгтэй болсон. 

100

12

Давс багатай 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг дэмжье 

аяны хүрээнд "Давсны 

тохируулан хэрэглье" 

сэдэвт сургалт 

Давсны хэтрүүлэн хэрэглэхийн хор 

уршигын талаар иргэдэд мэдээлэл 

өгөх

3-5-сард 203 2 79

Тус аяны нээлтийг 2019 оны 01-р сарын 25-ний өдөр зохион 

байгуулсан. Тус арга хэмжээнд ХХААГ, МХГазраас  давсыг хэрхэн 

тохируулж хэрэглэх, давсыг хэтрүүлэн хэрэглэвэл ямар хор 

уршигтай талаарх гарын авлага бэлтгэн 100 гаруй иргэнд, аймгийн 

эрүүл мэндийн газраас хүний биеийн индекс тодорхойлдог 

аппаратаар 30 хүнд үйлчилгээ үзүүлж  давс, сахарын хэмжээг 

тогтоож иргэдэд зөвөлгөө өгсөн. Мөн мэдээллийг малчны хотон 

арга хэмжээний үеэр давсыг хэтрүүлэн хэрэглэхийн хор уршиг, 

давсны зохистой хэрэглээний талаарх мэдээллийг Баянтал, 

Сүмбэр сумын 44 өрхийн 103 иргэнд өгсөн.

100

13
Хоршоог чадавхжуулах 

сургалт 

Хоршооны засаглал, санхүү, 

үйлдвэрлэл, маркетинг, 

гишүүнчлэлийн хүрээнд тулгамдаж 

байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх 

арга замуудын талаар мэдлэг олгох 

3-5- сард 100

14

 Хоршоодын өрсөлдөх 

чадварыг дээшлүүлэх 

сургалт 

 Хөгжиж байгаа хоршоодын 

өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлэх 

4-р сард 

15

"Малын генетик нөөц", 

"Мал амьтны эрүүл 

мэндийн"-ийн тухай 

хуулийн танилцуулга, 

тэдгээртэй 

холбогдуулан гаргасан 

журам, дүрмийн 

талаарх мэдээлэл, 

сургалтыг 400-аас 

доошгүй малчдыг 

хамруулан зохион 

байгуулах

Хууль сурталчлах, хэрэгжүүлэх 3-5 сард 103 1 34

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн сургалтыг малчны хотонд 

очиж 34 өрхөөр 103 иргэнд мэдээлэл хийж хялбаршуулсан гарын 

авлага тараасан. 
100

Аймгийн Хоршоологчдын зөвлөгөөнийг  Баянтал сумын 16 дугаар 

зөрлөгт “Хоршоологчид ярьж байна”  уулзалт хэлэлцүүлэг “Оорцог-

Элгэн” хоршооны байранд зохион байгуулсан. Орон нутагт үйл 

ажиллагаа явуулж буй бүртгэлтэй 7 хоршооны 25 иргэн оролцож,  

хоршоодын нийгмийн хариуцлагыг идэвхижүүлэх, хоршооны хууль 

эрх зүйн орчин, төрийн бодлогыг сурталчлах хоршооны үйл 

ажиллагааг чадавхижуулах хамтын ажиллагаа, хоршооны талаарх 

гишүүдийн мэдлэгийг  нэмэгдүүлэх зорилготойгоор зохион 

байгуулсан арга хэмжээнд ХОХБТХ- дарга Т.Бат-Эрдэнэ, ХХААГ-

ын дарга Н.Даваахүү, сумдын ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд 

оролцож цаашид хамтарч ажиллах ажлын санал, төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллахаар боллоо.

25 - -



16

Бог малын 

хээлтүүлэгчийг эх 

сүргээс бүрэн ялгаж, 

мэргэжлийн 

байгууллагын мэдэлд 

шилжүүлэх

Үржилд тэнцсэн хээлтүүлэгчийг 

ашиглах, малын чанарыг 

сайжруулах

3-5 сард 103 1 34

Бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс нь тусгайлан бүрэн ялгаж 

мэргэжлийн байгууллагын мэдэлд шижүүлэх тухай хуулийн 

заалтыг тайлбарлан, амйгийн хэмжэээнд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа мал үржүүлэг, технологийн нэгжийн талаар мэдээлэл өгч, 

малчдын санал бодлыг сонсон 103 иргэнд  гарын авлага тараасан. 

100

17

Ангилалт хянан 

баталгаажуулалтын ач 

холбогдлыг 

сурталчлах

Мал сүргийг чиглэлтэй үржүүлэх, 

Цөм сүргийн малын тоо толгойг 

нэмэгдүүлэх, мэдээллийн санд 

бүртгэх, хяналтанд авах

3-5 сард 103 1 34

Бог малын ангилалт хянан баталгаажуулалтын талаар хөдөөгийн 

34 өрхийн 103 хүнийг хамруулан мэдээлэл сургалтыг зохион 

байгуулж 34ш гарын авлага тараасан.
100

18

Хөдөөгийн малчдын 

ундны усны чанарыг 

эрх бүхий 

лабораторид 

шинжлүүлэх, үр дүнг 

олон нийтэд 

танилцуулах арга 

хэмжээ 

Хөдөөгийн малчдын эрүүл мэндийг 

дэмжих  
5-8-р сард - - - Хугацаа болоогүй 0

19

Ямааны үүлдэр тус

бүрээр ноолуурын

гарцад хяналтын

хэмжилт хийх, дундаж

гарцыг тогтоох,

зөвлөгөө өгөх

Зах зээлд дотоодоос нийлүүлж буй

ноолуурын чанарыг тодорхойлох,

үйлдвэрлэлийн хэмжээ, цаашид

баримтлах бодлогыг тодорхойлох

3-4 сар 15 3 0
Сонгогдсон 3 өрх тус бүрээс ноолуурын дээж авч МААЭШХ-д 

чанарыг тодорхойлуулахаар хүргүүлээд байна.
70

20

Бэлчээр сайжруулах, 

хамгаалах, даац 

тогтоох, ашиглалтыг 

сайжруулах шаардлага 

сэдвээр сургалт 

зохион байгуулах

Малчдыг ашиглаж буй 

бэлчээрийнхээ даац, багтаамжийг 

зөв тогтоож, ашиглалтын 

менежментийг сайжруулах, 

өвөлжих, хаваржих малын тооцоо 

гаргаж сургах

5,8 сард 133 2 250

 ХХААХҮЯамны сайдын 185  дугаар тушаалын дагуу Бэлчээр 

хамгаалх өдрийг тохиолдуулан  бэлчээр хамгаалах талаар сургалт 

зохион байгуулсан. 
70

21

Статистик мэдээ, 

мэдээллийг гаргах, 

ашиглах талаарх 

сургалт

Статсистик мэдээ мэдээллийг 

бэлтгэх түүнд шаардлагатай 

судалгааг холбогдох журмын дагуу 

боловсруулах талаар анхан шатны 

мэдлэг олгох 

5-8 сард - - - Хугацаа болоогүй 0

22

Хонины ноосны гарцад

хяналтын хэмжилт

хийх, дундаж гарцыг

тогтоох, зөвлөгөө өгөх

Ноос үйлдвэрлэлийн хэмжээг

тооцох, бодлогын суурь судалгааг

бүрдүүлэх

5-6 сар 3 1 3
Гурван сумын ХААТасгийн мэргэжилтнүүдэд ноосны дундаж  гарц 

тогтоох зөвлөгөө өгч. Ноосны аймгийн дундаж 1.3 кг-р тогтоосон.
70
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Үнээний сүүний гарцад

хяналтын хэмжилт

хийх, дундаж гарцыг

тогтоох, зөвлөгөө өгөх

Сүү үйлдвэрлэлийн хэмжээг

тооцох, бодлогын суурь

судалгаатай болох

7-8 сар 3 1 20
Үнээний сүүний гарцад хяналтын хэмжилт хийх заавар зөвлөгөөг 

сумдын мэргэжилтэд өгсөн.
70

24

Төмс, хүнсний ногоо, 

мах, сүү зэрэг 

дотоодын 

үйлдвэрлэлийн 

хүнсний бүтээгдэхүүн, 

түүхий эдийн чанар 

баталгаажуулалт 

сэдэвт сургалт 

нийтийн хэрэгцээнд эрх бүхий 

байгууллагаар баталгаажуулсан 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

7-р сард 15 3 45

Сүмбэр суманд зохион байгуулсан сургалтад өрхийн

тариалан эрхлэгч 7 иргэн, ДЗОУБ-аас бүлгээр ногоо

тариалсан 2 иргэн, ААН байгууллагын 6 нийт 15 иргэн

хамрагдсан  3 төрлийн 45 ш гарын авлага 

100

23
Болзолт уралдаан 

зарлаж үр дүнг үнэлэх

Малчид, хоршоологчдын идэвхийг 

өрнүүлж, МАА болон газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийн 

хөгжилд тодорхой хувь нэмэр 

7, 12 сард - - - Хугацаа болоогүй

25

Хүлэмжийн таримал 

арчлах технологи 

/талбайн сургалт/

Хамгаалагдсан хөрсний 

тариалалтыг дэмжих
7- сард 15 3 45

Сүмбэр суманд зохион байгуулсан сургалтад өрхийн

тариалан эрхлэгч 7 иргэн, ДЗОУБ-аас бүлгээр ногоо

тариалсан 2 иргэн, ААН байгууллагын 6 нийт 15 иргэн

хамрагдсан  3 төрлийн 45 ш гарын авлага 

100

26
Говьсүмбэр-2019 

үзэсгэлэн худалдаа 

Үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгэээг сурталчилах, туршлага 

солилцуулах

2019.08-р 

сарын  

сүүлийн 15 

хоногт

32 12 240

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 9 сарын 04-ний өдрийн А/301 

дүгээр захирамжийн дагуу  Шилмэл мал шилдэг бүтээгдэхүүн 

үзэсгэлэн худалдааг 2019.09.06-2019.09.12-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан Аймгийн бизнес эрхлэгчид, малчдын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг дэмжих, өргөжүүлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг 

сайжруулах, сурталчилах, тэдний ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, 

бизнесийн харилцаа тогтоох, зах зээлийн холбоо тогтоох, Монгол 

мал, Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн, Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

зохион байгууллаа. 

Тус үзэсгэлэн худалдаанд орон нутгийн 32 иргэн, 1 хоршоо 

өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 67 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээгээр оролцож 25,6 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн 

байна 

100

27

Байгалийн нөөц

ашиглан малын тэжээл 

бэлтгэх технологийн

сургалт

бага зардлаар өвөлд бэлтгэх,

туршлага болгох
8-9 сар 3 1 30

 ХХААХҮЯамны сайдын 185  дугаар тушаалын дагуу Бэлчээр 

хамгаалх өдрийг тохиолдуулан  гар тэжээл бэлтгэх талаар сургалт 

зохион байгуулсан. 
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Хагас эрчимжсэн

Үхрийн болон хонины

аж ахуйн туршлага

судлах 2 өдрийн

аялалыг Тайшир өргөө

ХХК-тай хамтран

зохион байгуулах

МАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих,

эрчимжсэн аж ахуйн туршлагыг

нэвтрүүлэх 

8-9 сар - - - Хугацаа болоогүй 0

Хэрэгжих 

шатанд

Хэрэгжилт 

хангалтгүй

Хэрэгжэ

эгүй

70 30

1 27 19 5 3

49 1280

Хувь 

83.3

 ТАЙЛАНГИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

Д/д Арга хэмжээний тоо

Бүрэн хэрэгжсэн

Үүнээс

Хэрэгжи

лтийг 

тооцох 

хугацаа 

болоогү

й

100 0

2019 оны 4-р улирлын байдлаар 24 сургалт, сурталчилгааний ажил зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1244 иргэн, ААН-ийг хамруулан 49 төрлийн 

1280 ш гарын авлага тараасан байна. 

1-р улирал: Нийт дүн 1244


