
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН  
 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

                                                     /2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар/  

 

         НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО.  

         Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Засгийн газрын  хуралдааны тэмдэглэлийн Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн салбарт хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан  заалтуудын биелэлтийн явцад хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийж, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.  

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

Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн, 

салбарт хэрэгжүүлэхээр хяналтад авсан заалтуудын хэрэгжилтийн тайлан, холбогдох мэдээ, 

мэдээллийг 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргуулан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. Эрх 

зүйн актын биелэлтийн хувийг тогтоохдоо Монгол Улсын 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.  

Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн зүйл, заалтын хэрэгжилтийн  үнэлгээг дараах 

аргачлалаар тооцов. Үүнд: “бүрэн хэрэгжсэн” – 100%, “хэрэгжих шатанд”- 70%, “хэрэгжилт 

хангалтгүй” – 30%,  “хэрэгжээгүй” – 0%, “хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй”  үнэлгээг гаргалаа. 

 

            ГУРАВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН.  

            3.1. 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн үндсэн чиг үүрэгт хамаарах 

Засгийн газрын 11 тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 10 нийт  22 заалтыг хяналтад 

авч журмын заалтуудыг баримтлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

            3.2. Үнэлгээний дундаж дүн хяналтад авсан 22 заалтын 14 (63.6 %) нь бүрэн хэрэгжсэн  буюу 

100 хувийн үнэлгээтэй, 5 (22.7 %) нь хэрэгжих шатанд буюу 70 хувийн үнэлгээтэй, 3 (13.6%) нь 

хэрэгжилт хангалтгүй  буюу 30 хувиар үнэлэгдэж, биелэлтийн  дундаж 83.6 хувь. 

            3.3.Үнэлгээний ажлын үр дүнг хүснэгтээр гаргаж дүгнэв. Үүнд: 

            Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн үнэлгээг 1-р хүснэгтээр, 

хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн заалтыг 2-р хүснэгтээр,  хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 

хяналтаас хасах санал оруулж буй заалтын товчоог 3-р хүснэгтээр, хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтийн анхаарах арга хэмжээг 4-р хүснэгтээр, Хууль, тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтийн 2022 оны эхний хагас жилийн тайланг 5-р хүснэгтээр тус тус үзүүлэв. 

            



           ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

           4.1. ХХААГ-нь  хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хамаарах заалтыг хяналтад авч 

хэрэгжилтийг  журам, аргачлалд заасан хугацаанд тайлагнаж хэвшсэн. 

          4.2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн хэрэгжилт хангагдсан, нэг удаагийн 

шинжтэй (Засгийн газрын тогтоолын 10, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн 4 ) арга хэмжээг 

хяналтаас хасуулах санал хүргүүлж, салбарын технологит ажлын хугацаа болоогүйгээс дутуу 

тайлагнасан 8 арга хэмжээний гүйцэтгэлд анхаарч, эрчимжүүлэхийг харъяа албадад зөвлөмжөөр 

хүргүүлж байна.  

          ТАВ. ЗӨВЛӨМЖ  

          5.1. Мал үржлийн алба, Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний албад хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжих боломжгүй заалтуудыг хяналтаас хасуулах чиглэлд анхаарч ажиллах 

хэрэгтэй байна. 

          5.2  2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын тогтоолын Мал үржлийн албанд 

хамаарах 3 арга хэмжээ, Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албанд хамаарах 4 арга хэмжээ, Захиргаа 

аж ахуйн албанд хамаарах 1 арга хэмжээний  хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр дүнтэй ажлууд зохион 

байгуулахыг Мал үржлийн албаны дарга А.Баярмаа, Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний албаны 

дарга Э.Түвшинзаяа, Захиргаа аж ахуйн албаны дарга Л.Энхчимэг нарт зөвлөмж болгож байна.  

         5.3 Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрээр 2022 оны 10 сарын сарын 20 -ны дотор 

тайлагнана.  

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ 
(2022 оны эхний хагас жилийн  байдлаар) 

                                                                                                                                                   Хүснэгт 1 

Д/д 
 

Шийдвэрийн төрлөөр 

1 
 Бүгд Засгийн газрын 

тогтоол 
Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 

2 
Хяналтанд авсан тогтоол шийдвэрийн 
тоо 

   

3 
Заалтын тоо 
 

   

4 

Ү
н
э
л

гэ
э
 

Биелсэн 100% 14 10 4 

5 
Хэрэгжих шатанд 70% 

5 2 3 

6 Хэрэгжилт хангалтгүй 30% 3 - 3 

7 Хэрэгжээгүй 0% -   

8 
 

Хугацаа болоогүй 
-   

9 
Үнэлгээ 

 
83.6 95.0 70.0 



ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ЗААЛТЫН ТОВЧОО 
                                                                                                                                                     Хүснэгт 2 

Д/д Эрх зүйн баримт бичиг Шийдвэрийн тоо Зүйл, заалтын тоо 

1 Засгийн газрын тогтоол 11 12 

2 Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 10 10 

Нийт 21 22 

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЯНАЛТААС 
ХАСАХ САНАЛ ОРУУЛЖ БУЙ ЗААЛТУУДЫН АГУУЛГА 

                                                                                                                                                    Хүснэгт 3 

Д/д Шийдвэрийн огноо д/д Зүйл заалтын агуулга Хяналтаас 
хасуулах 
шалтгаан 

Үнэлгээ 

1 

Бэлчээр хамгааллын 
ажлыг          эрчимжүүлэх 
тухай 
2019-05-01 
Дугаар 2019_185 

1 

1.2019 оны бэлчээр хамгааллын арга 
хэмжээг нийтийг хамарсан ажил болгон 
зохион байгуулах, цаашид жил бүрийн 5 
дугаар сарын эхний долоо хоног болон                
10 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн 
Баасан, Бямба, Ням гарагийг “Бэлчээр 
хамгаалах өдөр” болгон зарлаж, мэрэгч 
амьтан, шавжны хөнөөлөөс бэлчээрээ 
хамгаалах бүх нийтийн арга хэмжээг 
сум, багийн түвшинд зохион байгуулж 
байхыг аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг 
болгосугай. 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 
тул 
хяналтаас 
хасуулах 

 
 
 
 

 

100% 

2 

Мал аж ахуйн гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний  
экспортыг нэмэгдүүлэх 
талаар авч хэрэгжүүлэх  
зарим арга хэмжээний 
тухай 
2020-01-15 
Дугаар 2020_18 

3 

3. Сумдад малын гаралтай түүхий эдийг 
бэлтгэх, хүлээн авах, стандартын дагуу 
ангилан ялгалт болон чанарын 
хамгаалалт хийж, зориулалтын дагуу 
хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах сүлжээг 
хоршоодод тулгуурлан бий болгох 
талаар холбогдох арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан, 
аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай. 

100% 

3 

Газар тариалангийн 
тогтвортой хөгжлийг          
дэмжих зарим арга 
хэмжээний тухай 
2020-04-15 
Дугаар 2020_138 

4 

4. Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэнийн үйлдвэрлэл хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаргын болон 
газрын доорх усыг ашиглах боломжтой 
байршилд шинээр тариалангийн газар 
эзэмшүүлэх, ашиглаж байгаа 
тариалангийн талбай хоорондын зайд 
тэлэлт хийж өргөтгөх, тариалан эрхлэх 
газарт иргэдэд зөвхөн хүнсний ногоо 
тарих зориулалтаар талбай олгох, 
цаашид зориулалтыг өөрчлөхгүйгээр 
тариалах талбайг нэмэгдүүлэх 
боломжийг судалж, хууль, журмын 
хүрээнд зохион байгуулахыг аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай. 

100% 

4 

Мал аж ахуйн түүхий 
эдийн нөөц ашиглалт,        
эдийн засгийн эргэлтийг 
нэмэгдүүлэх                 

5 

5. үйлдвэрүүдийг чанар, стандартын 
шаардлага хангасан түүхий эдээр 
хангах, малчдын орлого, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор зарим суманд 

 
 
 
 



зарим арга хэмжээний 
тухай 
2020-05-13 
Дугаар 2020_178 

мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг 
бэлтгэх, тээвэрлэх, хадгалах нэгдсэн 
бүтэц бүхий загвар хоршоо байгуулж, 
кластерын тогтолцоог бүсчлэн 
хөгжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан, 
Үндэсний хөгжлийн газар 
(Б.Баярсайхан), аймгийн Засаг дарга 
нарт үүрэг болгосугай. 

100% 

5 
Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2020-2021 
оны    өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл 
хангах                 зарим 
арга хэмжээний тухай 
2020-07-22 
Дугаар 2020_19 

6 

6. Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл ажлыг шуурхай 
зохион байгуулж ажиллах талаар 
дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг 
холбогдох Засгийн газрын гишүүд болон 
албан тушаалтанд үүрэг болгосугай:           
1.1. Улсын хэмжээнд 2020-2021 онд 
өвөлжих болон хэрэгцээлэх малыг 
малын төрөл, сүргийн зохистой 
харьцаанд тулгуурлан аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн хэмжээнд тоог нэгтгэн 
боломжит хэмжээгээр эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах ажлыг хуваарь, 
төлөвлөгөө гаргаж зохион байгуулахыг 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт; 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 
тул 
хяналтаас 
хасуулах 

 

100% 

6 7 

7. Нийслэл, аймгийн төв бусад суурин 
газрын хүн амын 2021 оны өвөл, хаврын 
улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан 
мал, мах бэлтгэж,             20.0 мянган 
тонноос багагүй махны нөөц 
бүрдүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 

 
Бүрэн 
хэрэгжсэн 
тул 
хяналтаас 
хасуулах 

100% 

7 

Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан эдийн 
засгийг дэмжих 
чиглэлээр авах зарим 
арга хэмжээний тухай 
2020-11-18 
Дугаар 2020_183 

9 

9. Хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, савлалт, хүргэлт, түгээлт, 
борлуулалтын үйлчилгээг хэвийн 
явуулах арга хэмжээг Эрүүл мэндийн 
яамнаас баталсан халдвар хамгааллын 
дэглэм, горимыг чанд сахиулсны үндсэн 
дээр авч хэрэгжүүлж, энэ чиглэлийн аж 
ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэхийг Монгол 
Улсын Шадар сайд, Улсын онцгой 
комиссын дарга Я.Содбаатар, Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт тус тус даалгаж, Монголын 
Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн 
танхим (О.Амартүвшин)-д зөвлөсүгэй. 

 
Бүрэн 
хэрэгжсэн 
тул 
хяналтаас 
хасуулах 

100% 

8 

Улсын нөөцөөс өвс, 
тэжээл олгох,            
тэжээл нөхөн бүрдүүлэх 
тухай 
2020-12-16 
Дугаар 2020_212 

10 

10. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан 
өвс, тэжээлийг өөрсдийн зардлаар татан 
авах, хуваарилан олгох, хяналт тавих, 
гүйцэтгэлийн тайланг холбогдох 
баримтын хамт 2021 оны II улиралд 
багтаан Онцгой байдлын ерөнхий газарт 
хүргүүлэхийг холбогдох аймгийн Засаг 
дарга нарт даалгасугай. 

 
Бүрэн 
хэрэгжсэн 
тул 
хяналтаас 
хасуулах 

100% 



9 

Жагсаалт батлах тухай 
2020-12-16 
Дугаар 2020_215 

11 

11. Хүн амын хүнсний хангамжийн 
тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор 
жагсаалтад багтсан хүнсний болон 
бусад бүтээгдэхүүний зохистой нөөцийг 
бүрдүүлэх, хүнсний гол нэрийн 
бүтээгдэхүүний дотоодын 
үйлдвэрлэлийг хэвийн явуулах, түүхий 
эдийн хангамжийн тогтвортой байдлыг 
хангах арга хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, холбогдох бүх шатны 
Засаг дарга нарт тус тус үүрэг 
болгосугай. 

 
Бүрэн 

хэрэгжсэн 
тул 

хяналтаас 
хасуулах 

 
 

100% 

10 12 

12. Жагсаалтад багтсан хүнсний гол 
нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 
халдвар, хамгааллын дэглэмийг чанд 
сахин мөрдөх, шаардлагатай 
тохиолдолд үйлдвэрийн бүсийг 
хамгаалалтад авч, ажилчид түр 
байршин ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
замаар тасалдалгүй үйл ажиллагаа 
явуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
үүрэг болгосугай. 

100% 

Хуралдааны тэмдэглэл 

11  13 

13. Харьяалах нутаг дэвсгэрт отор 
нүүдэл хийх, дамжин өнгөрөх чиглэл, 
хугацааг тогтоож, хяналт тавих;  1.4 
Отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг 
зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих ажлын хэсгийг томилж, 
үүрэгжүүлэх;   
1.5 Отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 
хийх явцад болон зүй бусаар хорогдсон 
мал, амьтны сэг, зэмийг цуглуулах, 
устгах, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх;  

Хэрэгжилт 
хангагдсан, 
нэг 
удаагийн 
шинжтэй 
шийдвэр 
тул хасах 

100% 

12  14 

14. Байгаль, цаг уурын аюултай үзэгдэл 
болох /цасан болон шороон шуурга/ гэх 
мэт гарч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан 
цаг алдалгүй сэрэмжлүүлж байх; 

100% 

13  15 

15.  Хүндэрч болзошгүй сумдад өвс 
тэжээлийн нөөцийг цаг алдалгүй 
хүргүүлэх; 1.8 Хаагдаж болохуйц зам 
даваанд тогтмол пост гарган хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллах; 

100% 

14  17 

17. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-
ын цар тахлын үед хадлан тэжээл 
бэлтгэл, ургац хураалтын ажилд 
оролцож байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдэд 
халдвар хамгааллын урьдчилан 
сэргийлэх горим, дэглэмийг чанд 
мөрдүүлж ажиллахыг Эрүүл мэндийн 
сайд С.Энхболд, аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт 

100% 

 



ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН 
 АНХААРАХ АРГА ХЭМЖЭЭ  

(2022 оны эхний хагас жилийн  байдлаар) 
                                                                                                                                         Хүснэгт 4 

Д/д 
Шийдвэрийн 

огноо 
д/д Зүйл заалтын агуулга 

Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Үнэлгээ 
Хариуцах 

алба 

1 

Мал аж ахуйн 
гаралтай түүхий 
эд, 
бүтээгдэхүүний  
экспортыг 
нэмэгдүүлэх 
талаар авч 
хэрэгжүүлэх  
зарим арга 
хэмжээний тухай 
2020-01-15 
Дугаар 2020_18 

2 

2.Мал аж ахуйн гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
нөөцийг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах, үндэсний 
боловсруулах үйлдвэрийг 
чанартай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнээр бүрэн 
хангаж, хүчин чадлаас 
давсан нөөцийг Хөдөө аж 
ахуйн биржээр дамжуулан 
арилжих, түүхий эдийг 
үнэгүйдэхээс хамгаалах 
бодлого, зохицуулалтын 
арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхийг Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд Ч.Улаан, аймгийн 
Засаг дарга нарт үүрэг 
болгосугай. 

1.Түүхий эд 
бэлтгэн 
нийлүүлэгчдэд 
сургалт зохион 
байгуулах 
 
2.Үндэсний 
үйлдвэрт 
нийлүүлж буй 
түүхий эд 
бүтээгдэхүүний 
нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх 

70% ҮХҮА 

2 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2020-
2021 оны    
өвөлжилт, 
хаваржилтын 
бэлтгэл хангах                 
зарим арга 
хэмжээний тухай 
2020-07-22 
Дугаар 2020_19 

7 

8.    3. Өвөл, хаврын цаг 
агаарын хүндрэл, 
болзошгүй гамшиг 
тохиолдохоос урьдчилан 
сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээг орон нутагт 
шуурхай авч хэрэгжүүлэх 
зорилгоор дараахь ажлыг 
зохион байгуулж ажиллахыг 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт даалгасугай:   
3.1. Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2020-2021 оны 
өвөлжилт, хаваржилтын 
бэлтгэл хангах талаар 
нарийвчилсан төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж, 
хэрэгжилтийг хангуулах, 
биелэлтэд хяналт тавих, 
шаардлагатай арга хэмжээг 
авах;                      
 3.2. Энэ тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан 
аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн аюулгүйн нөөцийн 
өвс, тэжээлийг чанартай, 
заасан хэмжээнд бүрдүүлэх;          
3.3. Малчин, мал бүхий 
иргэн байгалийн хадлан, гар 
тэжээл бэлтгэх ажлыг 
технологит хугацаанд нь 

 
 

70% МҮА 



чанартай гүйцэтгүүлж өвс 
тэжээлийн нөөцийг  
бүрдүүлэхэд анхаарч 
зохион байгуулалтыг ханган 
ажиллах;                 
3.4. Хэнтий, Дорнод, 
Сүхбаатар, Булган, Сэлэнгэ, 
Хөвсгөл аймгийн улсын 
хилийн зурвас газрын 
ойролцоох газарт хадлан 
бэлтгэх талбайг говийн 
бүсийн болон хадлангийн 
нөөц багатай аймгуудад 
олгох, хадлан бэлтгэхэд 
дэмжлэг үзүүлж хамтран 
ажиллах;          
3.5. Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар болон 
хилийн зурвас газарт отроор 
өвөлжиж, хаваржих малчин 
өрх, малын тооны судалгааг 
урьдчилан гаргаж, 
холбогдох төрийн 
байгууллагуудаас 
зөвшөөрөл авч гэрээний 
дагуу отроор өвөлжүүлж, 
хаваржуулах ажлыг зохион 
байгуулах;          
3.6. Архангай, Дорнод, 
Дундговь, Өвөрхангай, 
Өмнөговь, Сүхбаатар, Ховд, 
Хөвсгөл аймгийн орон 
нутгийн тусгай хэрэгцээний 
сумын отрын нөөц нутаг 
тогтоох, отрын бэлчээрийн 
хилийн заагийг 
баталгаажуулж газрын 
нэгдсэн сангийн 
мэдээллийн санд оруулах 
ажлыг зохион байгуулах;         
 3.7. Отроор өвөлжиж, 
хаваржих малчин өрхийн 
судалгаа гаргаж малчдыг 
эрүүл мэндийн даатгалд 
хамруулах ажлыг 
эрчимжүүлэх;           
3.8. Отор нүүдлээр явж 
байгаа малчин өрх тухайн 
нутгийн захиргааны 
байгууллага болон хүн, мал 
эмнэлгийн эрүүл мэндийн 
байгууллагад бүртгүүлэх, 
холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагаас тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх, 
шаардлагатай эд 
материалын хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, уялдаа 



холбоог хангах ажлыг 
зохион байгуулах. 

                                     ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл 

3 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 2021-
2022 оны            

өвөлжилт, 
хаваржилтын 

бэлтгэл хангах   
               

зарим арга 
хэмжээний тухай 

2021-07-28 
Дугаар 2021_221 

16 

16. 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; 

 
1. Нийслэл, 
аймгийн төв 
суурин гарын хүн 
амд мах 
нийлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах  
 
Махны нөөц 
бүрдүүлэх 
 
2. МУЗГ-ын 
тогтоолын дагуу 
аймаг, сумын өвс, 
тэжээлийн 
аюулгүйн нөөц 
бүрдүүлэх, мал 
сүргийн 25-30 
хувийг эдийн 
засгийн эргэлтэд 
оруулах. 

70% МҮА 

4 18 

18.   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;       
 3.2. Аймаг, сумын хэмжээнд 
орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээний отрын нөөц 
бэлчээрийг тогтоож, хил 
заагийг тодорхойлон 
ашиглалт, хамгаалалтыг 

 70% МҮА 



сайжруулан 2021-2022 оны 
өвөл, хаврын улиралд 
өөрийн аймаг, сумдын 
малыг оторлуулах;          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;       
3.4. Хадлангийн талбайг 
оновчтой хуваарилах, 
зохистой ашиглах, говийн  
бүсийн болон хадлангийн 
нөөц багатай аймгуудад 
хадлан бэлтгэх талбайг 
гэрээгээр  ашиглуулах, 
малчин, мал бүхий иргэнээр 
байгалийн хадлан, гар 
тэжээл бэлтгэх ажлыг 
технологит хугацаанд нь 
чанартай гүйцэтгүүлэх, өвс, 
тэжээлийн нөөцийг 
бүрдүүлэх;       3.5. Бог 
малын тохироогоор 
дутагдаж байгаа 
хээлтүүлэгчийг нөхөн 
бүрдүүлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн, малын чанар 
сайжруулахад анхаарах;        
3.6. Малчдыг малын 
гаралтай бүтээгдэхүүн 
боловсруулах, гурил, 
тэжээлийн үйлдвэрүүдтэй 
харилцан бараа, 
бүтээгдэхүүн солилцох 
(бартер), малаа зарж 
борлуулахад нь арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах;     
3.7. Үндэсний боловсруулах 
үйлдвэрт нийлүүлэх арьс 
шир, ноолуурын түүхий 
эдийг бэлтгэх, тээвэрлэх 
ажлын төлөвлөгөө, хуваарь 
гарган хэрэгжилтийг хангах;       
3.8. Отроор нүүдэллэж 
байгаа малчин өрхийг 
тухайн нутгийн захиргааны 
байгууллага болон хүн, мал 
эмнэлгийн байгууллагад 
бүртгүүлэх, холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагын 
тусламж үйлчилгээ үзүүлж 
ажиллах;         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       
3.10. Мал бордох аж ахуйг 
хөгжүүлэх, хүн амын 
хүнсний хэрэгцээнд 
стандартын шаардлага 
хангасан шинэ мах 
нийлүүлж байх арга хэмжээг 
авах; 
       

5 19 

19. 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 өвлийн 
идшээ татан авах нөхцөлийг 
бүрдүүлж, хүн амын хаврын 
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 үзүүлж, хяналт 
тавьж ажиллахыг 
Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар (Т.Гантулга), 
Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газар    
(Б.Бат-Эрдэнэ), Татварын 
ерөнхий газар (Б.Заяабал), 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт; 

 

30% ҮХҮА 

6 

2021 оны 12 
дугаар сарын 8-
ны өдөр 63 
дугаар 
тэмдэглэл 
2021-12-08 
Дугаар 2021_63 

6 

20. Орон нутгийн түвшинд 
өргөн хэрэглээний бараа, 
үйлчилгээний үнийн 
өсөлтийн шалтгааныг 
судалж, холбогдох 
зохицуулалт, арга хэмжээ 
авахад санаачилга гарган 
ажиллахыг бүх аймгийн 
засаг дарга нарт; 

 70% ҮХҮА 

7 
2022 оны 3 
дугаар сарын 2-

21 
21. Мах, хүнсний ногооны 
нийлүүлэлт, борлуулалтад 

 30% ҮХҮА 



ны өдөр 14 
дүгээр 
тэмдэглэл 
2022-03-02 
Дугаар 2022_14 

байнгын хяналт тавьж, 
үндэслэлгүйгээр хэт өндөр 
үнэ тогтоох, зохиомлоор 
хомсдол бий болгох, 
борлуулалтын хэмжээг 
хязгаарлах зэрэг хууль 
тогтоомж зөрчих явдлаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох арга хэмжээ 
авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
З.Мэндсайхан, Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар 
(Б.Баасандорж), Шударга 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн 
төлөө газар (Т.Гантулга), 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт; 
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XIX.6.2. “Шинэ сэргэлтийн 
бодлого”-д тусгагдсан 
Төрийн бүтээмжийг 
сайжруулах шинэчлэлтийг 
хэрэгжүүлэх, төрийн 
байгууллага цахим 
хэлбэрээр үйлчилгээ 
үзүүлэх шаардлагыг 
тогтоох, байгууллага, албан 
тушаалтан иргэнтэй шууд 
харьцах замаар үйлчилгээ 
үзүүлдэг байдлыг халах 
арга хэмжээг үе шаттай авч 
хэрэгжүүлэхийг Засгийн 
газрын гишүүд, бүх шатны 
Засаг дарга, төрийн 
захиргааны болон нутгийн 
захиргааны бүх шатны 
байгууллагад даалгав. 

 30% ЗААА 

 

          

             ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: 

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


