
 
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАГДСАН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН  ЗОРИЛТ, АРГА 
            ХЭМЖЭЭНИЙ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 
                                                              /2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар/  

2022.5.30                                                                                                                                       ЧОЙР 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО.  

            Аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан тус салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ 

хийж, үр дүнг үнэлэх, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, 

дараагийн шатны төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.  

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНДЭСЛЭЛ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ.  

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх 

нийтлэг журам” -ыг удирдлага болгон гүйцэтгэв. ГСА-ийн ИТХ-ын 2020 оны 05 дугаар хуралдааны 

тогтоолоор баталсан Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг судлаж, журмын 

дагуу үнэлгээг зорилт арга хэмжээний хүрсэн түвшинг тоо болон чанараар илэрхийлэх боломжгүй 

үед хэрэгжилтийн хувийг тодорхойлох аргачлалаар тооцсон.  

ГУРАВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН.  

           Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хамаарах нийт 

7 зорилтын 26 арга хэмжээнээс Мал үржлийн албан хамаарах 8, Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний 

албанд хамаарах 18 арга хэмжээг хяналтад авч тайлагнав. Мал аж ахуйн болон газар 

тариалангийн гаралтай зарим бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх технологит ажлын хугацаа болоогүйгээс 

хэрэгжилтийн дундаж  50 хувьтай дүгнэгдсэн. 

Үнэлгээ 
Хэрэгжилт гаргах нийт арга хэмжээ 

Нийт МҮА ҮХҮА 

10 
0% 

- - - 

70% 7 2 5 

50% 6 - 6 

30% 7 4 3 

0% - - - 

Үнэлэх боломжгүй 6 3 3 

Хэрэгжилтийн дундаж 50 % 43.3 % 52.8 % 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн чанарын үзүүлэлт: 

Үнэлгээ Нийт арга хэмжээ МҮАлба ҮХҮАлба 

 Тоо Эзлэх хувь Тоо Эзлэх хувь Тоо Эзлэх хувь 

90 -  -  -  

70 7 13.5 2  5  



50 6 11.5 -  6  

30 7 13.4 4  3  

0 -  -  -  

ҮБ-гүй 6 11.6 3  3  

Дүн 26 50.0 9  17  

 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ.  

1. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар ЗДҮАХ-ийн 7 зорилтын 26 арга хэмжээг хяналтад авч 

хэрэгжилтийг гаргав. Мал аж ахуйн болон газар тариалангийн салбарын 6 арга хэмжээ технологит 

ажлын хугацаа болоогүйгээс хэрэгжилтийн тооцох боломжгүй үнэлгээ өгөв. 

Хүн амын хүнсний гол , төрлийн хүнсний хэрэгцээ, хангамжийн хувийг тодорхойлох, газар 

тариалангийн техникийн шинэчилэл, бэлчээрийн зохистой ашиглалт усан хангамж, нэг малаас 

авах ашиг шимийн гарц, бэлчээр хамгаалалт, ашиглалт, тариалалтад ашиглах үрийн чанар, түүнд 

тавих хяналт, “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30 хувийн гүйцэтгэлтэй 

байна. Нийт дундаж үнэлгээ 50 хувьтай дүгнэгдсэн.  

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ.  

1.Аймгийн Засаг даргын 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  

7 зорилтын 26 арга хэмжээнээс Мал үржлийн салбарт хамаарах 7 арга хэмжээ, Үйлдвэр, худалдаа 

үйлчилгээний салбарт хамаарах  6 арга хэмжээний биелэлтийг 2022 оны 10 сарын 20-ны дотор 

гаргаж ирүүлэхийг Мал үржлийн албаны дарга А.Баярмаа, Үйлдвэр, худалдаа үйчилгээний албаны 

дарга Э.Түвшинзаяа нарт зөвлөмжөөр хүргүүлэв. 

а.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Мал үржлийн албанд хамаарах хэрэгжилтийг 
сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээ         

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 
түвшин 

Тайлбар 

Арга 
хэмжээ 

3.3.2 
№08 

Монгол мал II хөтөлбөрийн арга хэмжээний хэрэгжилтийг оновчтой зохион 
байгуулна. 
-Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулна.  
 -Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт-100 хувь 

 

Хэрэгжилтийг 

тооцох хугацаа 
болоогүй 

 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээ 

3.3.2 
№09 

Байгалийн хадлан бэлтгэж, тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, 
тэжээлийн нөөц бүрдүүлнэ. 
-Хадлан бэлтгэсэн салааны тоо-6, иргэний тоо-3 

-Тэжээлийн ургамал тариалсан талбайн хэмжээ-53 га, 
-Хураасан тэжээл-100 тн 

Арга 
хэмжээ 

3.3.4 
№14 

Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, ган, 
зудын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөгөөтэй, үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. 
-Эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. 

-Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт-90 хувь 

 



Арга 

хэмжээ 

3.3.1 

№1 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалтыг сайжруулж, хүнсний гол 

түүхий эд, бүтээгдэхүүн мах, сүүний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

-Саалинд хамруулсан хээлтэгч 3-5 хувиар нэмэгдсэн байна. 

-Аймгийн жишсэн дундаж хүн амын хэрэгцээний боловсруулсан махны 

хэмжээ 8 хувь, сүүний хангамж 5 хувь 

Гахай, тахианы махны хэмжээ 1 хувиар өссөн байна 

 

Гүйцэтгэлийн 
зорилт бүрэн 

биелээгүй 

 

Арга 

хэмжээ 

3.3.2 

№10 

Бэлчээрийг зохистой ашиглах менежментийг сайжруулан, бэлчээрийн 
усан хангамжийг оновчтой төлөвлөж, зохистой ашиглана. 
-Малчдын албан бус бүлэг-12 

-Хөнөөлт мэрэгчдийн тархалтын судалгаа хийх талбайн хэмжээ- 30.0 

мян.га 

-Судалгаанд үндэслэн бэлчээр сайжруулах арга хэмжээ зохион 

байгуулна 

-Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах сургалтын тоо-2  

-Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулахад малчдын оролцоо-20 хувь 

Арга 

хэмжээ 

3.3.3 

№11 

Уламжлалт мал аж ахуйд биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлж, нэг 
малаас авах ашиг шимийн гарцыг нэмэгдүүлнэ. 
-Ноолуурын микроныг 1.0 хувиар багасгана. 

-Ноосны дундаж гарцыг 1.0 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

-Хонины махны дундаж гарцыг 1.8 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

Арга 

хэмжээ 

3.3.4 

№15 

Байгаль цаг уурын эрсдэлийг бууруулах, чадавхаа дээшлүүлэх 
чиглэлээр малчдад нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттай зохион 
байгуулна. 
-Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээний тоо 7-оос доошгүй 

/сургалт 2, аян 2, хэлэлцүүлэг 1, бүлгийн сургалт, мэдээлэл 2/ 

-Хамрагдсан малчин өрхийн тоо-500-аас доошгүй 

-Чадавхаа сайжруулсан малчин өрхийн тоо 300-аас доошгүй 

 

б.Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний албанд 
хамааралтай хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээ    
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 
түвшин 

Тайлбар 

Арга 
хэмжээ 

3.3.1 
№ 5 

Дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нэр, төрөл, хэмжээг нэмэгдүүлэн, 
хангалтыг сайжруулна. 
-Аймгийн хүн амын гол 9 төрлийн хүнсний хэрэгцээний  
хангалтын дундаж -35 хувь 
-Зохион байгуулах нөлөөллийн арга хэмжээний тоо-3 

 
Хэрэгжилтийг 

тооцох хугацаа 
болоогүй 

Арга 
хэмжээ 

3.3.8 
№ 23 

Шинэ хөдөө төслийг хэрэгжүүлнэ. 
-Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилт 100 хувь 

Арга 
хэмжээ 
3.3.10 
№ 26 

Бизнес эрхлэгчдийг олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулан, 
инноваци, дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлнэ. 

- Олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон бизнес эрхлэгчдийн тоо - 5 



Арга 
хэмжээ 

3.3.1 
№4 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн техникийн шинэчлэлийг эрчимжүүлж, 
механикжуулалтын түвшинг нэмэгдүүлнэ. 
-Төмс үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын түвшинг 50 хувь, хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын түвшинг 38 хувьд хүргэнэ. 

Гүйцэтгэлийн 
зорилт бүрэн 

биелээгүй 

 

Арга 
хэмжээ 

3.3.6 
№ 19 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашиглах үр, хөрс, бүтээгдэхүүний 
хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын шатанд чанарын хяналтыг 
хэрэгжүүлнэ. 
-Тариалалтад ашиглах үрийн 60-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ. 

-Эргэлтийн талбайн 30-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ. 

-Нөөцөлсөн бүтээгдэхүүний 80-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ. 

 

Арга 
хэмжээ 

3.3.9 
№ 24 

Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
-Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь 

 

 

 

                                 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: 
                                       ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТ 
                                       ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:                                       С.МӨНХЖАРГАЛ 


