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ХУРААНГУЙ 

 

Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсын хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 

өнөөгийн нөхцөл байдал, төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн онцлогийг тодруулан харах, 

одоогоор тус салбарт хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд 

харьцуулсан шинжилгээ хийж, уялдаа холбоо, сул талыг гарган, цаашдын үйл ажиллагаанд 

зөвлөмж өгөхөөр зорьсон.  

Судалгааны үр дүнгээс харахад говийн дэд бүсийн хувьд хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн түвшинд улсын дунджаас бага байгаа бөгөөд аймгийн түвшний 

бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа маш сул, гүйцэтгэлийг хэмжих байдал хангалтгүй, 

үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдтэй холбогдож буй байдал тодорхой бус, 

тодорхой бус хэт ерөнхий байдлаар бичигдсэн шинжтэй байна.  

Уг судалгааны үр дүнд үндэслэн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хувьд 

баримтлах бодлогын баримт бичгүүдэд тусгах саналыг ач холбогдлын түвшингээр нь зайлшгүй 

шаардлагатай (***), тусгах нь зүйтэй (**), тусгах боломжтой (*) гэсэн гурван түвшинд 

боловсруулан гаргав. Зайлшгүй тусгах саналуудад аливаа хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгүүдийг боловсруулахдаа шалгуур үзүүлэлтүүдийг нарийн тодорхой хэмжиж болохуйцаар 

тодорхойлж, уг мэдээллийн тасралтгүй, дэлгэрэнгүй санг үүсгэх хэрэгтэй байна.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, АРГА ЗҮЙ, БАРИМТ БИЧГҮҮД 

 

Судалгааны зорилго: Өмнийн говийн дөрвөн аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн болон ХХААХҮ-

ийн салбарын одоо мөрдөгдөж байгаа хууль, бодлогуудын хэрэгжилт, уялдаа холбоо, тулгамдаж 

буй асуудлууд болон шийдвэрлэх боломжуудыг тодорхойлж, нэгдсэн санал, дүгнэлт, зөвлөмж 

боловсруулахад оршино. 

Судалгааны зорилт: ХХААХҮ-ийн салбарын Монгол улсын хэмжээн дэх гол өөрчлөлт, дэд 

салбаруудын (МАА, Газар тариалан, Хүнсний үйлдвэрлэл, Хөнгөн үйлдвэр) өсөлт бууралт, 

өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох; Дорноговь, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Дундговь 

аймгуудын ХХААХҮ-ийн салбарын хувьд бүсчилсэн хөгжлийн болон тухайн дэд салбаруудад 

одоо мөрдөгдөж буй хууль, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, уялдаа холбоо, зорилт 

зэрэгт шинжилгээ хийж, өмнийн говийн 4 аймгийн нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжил 

байршлын нэгдсэн зураглал боловсруулах явдал.  

Дээрх зорилтыг хангах үүднээс дараах чиглэлээр шинжилгээ хийв. Үүнд: 

1. ХХААХҮ-ийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг улсын болон Говийн дэд бүсийн 

хэмжээнд тодорхойлох;  

2. Говийн дэд бүсийн дөрвөн аймгийн хүрээнд боловсруулсан бодлогын баримт бичгүүдэд 

ХХААХҮ-ийн салбарын талаарх бодлого тусгагдсан байдал, бодлого хоорондын уялдаа, 

хэрэгжилт болон эдгээр бодлогын баримт бичгүүдийн залгамж чанарыг харьцуулан 

судлах;  

3. Говийн дэд бүсийн 4 аймгийн хөгжлийн бодлогын голлох баримт бичгүүдээр 

дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээнүүд нь ХХААХҮ-ийн салбартай холбоотой хууль, 

бодлого, хөтөлбөрүүд болон холбогдох бусад хууль, бодлогын баримт бичгүүдтэй 

хэрхэн уялдаж байгааг харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийх;  

4. Говийн 4 аймгийн нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжил, байршлын нэгдсэн 

төлөвлөлт, зураглалыг боловсруулах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон, бодлогын баримт 

бичгүүдэд тусгуулах санал боловсруулах. 

Судалгааны арга зүй: Тус судалгааг гүйцэтгэхдээ ажлын даалгаврын хүрээнд өгөгдсөн 

бодлогын судалгаа боловсруулах арга зүй болох “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах нийтлэг журам”-ын 4-д заасан “Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-д тулгуурлахаас 

гадна баримт бичиг судлах арга, түүхэн ба логик арга, харьцуулалтын арга, хувьчлах арга, 

өсөлтийн хурдыг тооцох геометр дундаж, хүснэгт, график зэрэг аргыг ашиглав. Судалгаанд 

ашиглах өгөгдлийг статистикийн мэдээллийн нэгдсэн систем, төрийн захиргааны 

байгууллагуудаар дамжуулан цуглуулж, дүн шинжилгээ хийв. Судалгааны аргын хувьд 

салбарын онцлог, мэдээллийн олдоцоос хамааран тоон шинжилгээний (quantitative), дүрсэлсэн 

(descriptive) дүр зураглал хэлбэрийг ашиглав.  

Судалгаанд ашиглагдах баримт бичгүүд: Судалгаандаа бид Говийн дэд бүсийн аймгуудад 

хэрэгжүүлж буй аймгуудын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, цогц бодлого, мастер төлөвлөгөө; 

Аймгуудын эдийн засаг, ниймийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл; Аймгийн ЗДТГ-ын харъяа 

агентлагуудын бодлого, дэд хөтөлбөрүүд; Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр зэргийг 

үндэсний болон бүсийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй бодлогын баримт бичгүүд; сумдын Засаг 

даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг ХХААХҮ-ийн салбартай холбоотой хууль эрх зүй, 

бодлогын баримт бичгүүд; эдийн засгийг бүсчилсэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах 

бодлогого; Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалтай харьцуулан судлах болно. 
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БҮЛЭГ 1. ХХААХҮ-ИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ 

БАЙДАЛ 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар нь хэдийгээр хоорондоо нягт уялдаа холбоотой 

боловч маш өргөн хүрээг хамарсан шинж чанартай тул уг салбарыг МАА, Газар тариалан, 

Хүнсний үйлдвэрлэл ба Хөнгөн үйлдвэр гэсэн ерөнхий дөрвөн дэд хэсэгт хуваан авч үзэв.  

Мал аж ахуйн салбар: Монгол улс хангай, хээр, цөлөрхөг хээр, говийн бэлчээр хосолсон 110.4 

сая га бэлчээр, 1.7 сая га хадлангийн талбай бөгөөд нийт 112,1 сая га бэлчээр, хадлангийн 

талбайтай. Бэлчээр, хадлангийн талбай нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын 97 хувийг эзэлдэг 

бөгөөд нийт бэлчээрийн 52,9 сая га-г өвөл, хаврын улиралд 60,3 сая га-г зун намрын улиралд 

ашиглаж байна. Монгол улсын хэмжээнд урьдчилсан дүнгээр 2018 оны жилийн эцэст малын тоо 

66.4 сая толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 250 мянган толгой буюу 0.36 хувиар өсчээ. Говийн дэд 

бүс нь Монгол улсын нийт газар нутгийн 22.7 хувийг хамрах боловч нийт мал сүргийн 13.4 хувь 

нь буюу 9 сая мал ногдож байна. Өөрөөр хэлбэл нэгж талбайд ногдох малын тоо бусад бүстэй 

харьцуулахад бараг хоёр дахин бага гэсэн үг. Сүргийн бүтцийг авч үзвэл Говийн дэд бүст тэмээ 

ба ямаан сүргийн нягтшил бусад бүсүүдтэй харьцуулахад илүү өндөр буюу харгалзан 51.2 ба 

16.8 хувийг эзлэж байгаа бол үхэр сүргийн 4.5 хувь нь тус бүст ногдож байгаа нь үхэр адгуулахад 

тохиромж багатай болохыг харуулж байна. Хэрэв богт шилжүүлбэл 2018 оны байдлаар Монгол 

улсын нийт мал сүргийн тоо 111 сая толгой хонин толгойгоор илэрхийлэгдэх бөгөөд нийт мал 

сүргийн 11.7 хувь нь Говийн дэд бүст ногдож байна. Өөрөөр хэлбэл малын тэжээлийн хүрэлцээ, 

хангамж, бэлчээрийн даацын хувьд бусад бүсүүдтэй харьцуулахад хоёр дахин бага ачаалал үүрч 

байна. С.Цэрэндаш1 нарын (2018) тогтоосон 86 сая хонин толгойн бэлчээрийн боломжит 

хэмжээнээс 24.8 сая толгойгоор хэтэрчээ. Одоогийн байдлаар зөвхөн улсын хэмжээнд Дорнод, 

Өмнөговь, Дорноговь аймагт мал сүргээ нэмж өсгөх бэлчээрийн боломжтой байгаа гэж 

тооцоолсон.  

Зураг 1. Хонинд толгойд шилжүүлсэн 100 га бэлчээрт ногдох малын тоо, аймгуудаар 

  

Эх сурвалж: ҮСХ 

Бэлчээрийн газраас хот суурингийн дэд бүтэц, ашигт малтмал, газар тариалан зэрэг өөр  

ангилалд шилжиж байгаа нь бэлчээрийн талбайн хэмжээ багасах шалтгаан болоод байна 

(Ш.Сэржхүү 2018). Үүнээс үүдэлтэйгээр 2017 оны байдлаар бэлчээрийн талбайн хэмжээг 1964 

оны бэлчээрийн талбайтай харьцуулахад 9.0 сая га-гаар багасчихаад байна. Ш.Сэржхүү нарын 

(2018) тооцсоноор Монгол улсын өнөөгийн нийт бэлчээрийн нөөц, боломжид үндэслэн 

                                                           
1 Ш.Сэржхүү, “Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох”, 2018, ҮСХ 
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тохируулан тооцоолсон мал нь толгойн дүнгээр 51.6 сая толгой гарсан нь 2017 онд тоологдсон 

малаас 22.0 хувь буюу 14.6 сая толгойгоор бага байж зохист түвшиндээ очихоор байна.  

Бэлчээрийн хэмжээ, даац буурч байгаа шалтгаан нь бэлчээрийн хортон шавж, мэрэгчдийн 

тархалт юм. ХХААХҮЯ-ны мэдээгээр 2008-2017 онуудад бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж 

буй үлийн цагаан оготнотой  5,541.2 мянга га, царцаатай 998.1 мянган га талбайд тэмцэх арга 

хэмжээг зохион байгуулжээ. Үүний үр дүнд бэлчээрийн ургамал хамгааллын ажлын үр дүнд 

нийт 6.5 сая га талбайгаар бэлчээрийн даац багтаамжийг нэмэгдүүлэн мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийн хэвийн явуулаад эерэг нөлөө үзүүлжээ. Энэ нь нэг га талбайгаар бэлчээрийг 

нэмэгдүүлэхэд ойролцоогоор 2200 төгрөгийн зардал гаргасан гэсэн үг.   

Сүргийн бүтцийг авч үзэхэд 1970 онд нийт сүрэгт эзлэх ямааны хувийн жин 18.6 хувь байсан 

бөгөөд жилийн 48 жилийн хугацаанд уг үзүүлэлт жилд дунджаар 1.6 хувь өсч 2018 он гэхэд 40.8 

хувьд хүрчээ. Өмнийн говийг бүсийг авч үзвэл нийт сүрэгт эзлэх ямааны жин 1970 онд улсын 

хэмжээний үзүүлэлттэй харьцуулахад 8.6 пүнктээр илүү буюу 27.2 хувь байсан бол 2018 он гэхэд 

уг үзүүлэлт улсын хэмжээний үзүүлэлттэй харьцуулахад 10 пунктээр илүү буюу 50.1 хувьд хүрч 

нийт мал сүргийн талаас илүү хувь нь ямаа болоод байна.  

Зураг 2. Нийт мал сүрэгт ямаан сүргийн эзлэх хувь, улсын дундаж ба сонгогдсон аймгуудаар 

 

Эх сурвалж: ҮСХ 

Зураг 2-оос тус бүсийн 4 аймгийн ямаан сүргийн эзлэх хувь улсын дүнгээс илүү бөгөөд өмнөговь 

аймгийн хувьд хамгийн өндөр буюу нийт сүргийн 2/3 –ийг ямаа бүрдүүлснийг харж болно. 

Ямаан сүргийн тоо толгой өсөхөд нөлөөлж буй нэг чухал хүчин зүйл нь ноолуурын үнийн 

өөрчлөлт болохыг Өмнөговь, Говь-Алтай аймгуудын малчдын өгөгдөлд үндэслэн хийсэн 

судалгааны үр дүн харуулж байна2. Судалгааны гол үр дүнгүүдийн нэг нь инфляцийн улмаас 

өрхийн амьдралын өртөг нэмэгдэж байгаатай ижил чиглэлд гэхдээ гурав дахин илүү хурдтайгаар 

ноолуурын урамшууллыг өсгөх болсон нь бэлчээрийн доройтлын үндсэн шалтгаануудын нэг 

болсон гэж харуулсан бөгөөд том хөхтөн амьтадын амьдрах орчинг хумиж байгаа хүчин 

зүйлүүдийн нэг болсон гэж үзжээ. Гэтэл 1970 оноос хойш ямаан сүргийн эзлэх хувийн жин 

тасралтгүй өссөөр 2008 онд оргилдоо (улсын хэмжээнд 46.1 хувь, Говийн дэд бүст 56.4 хувь, 

Өмнөговь аймагт 70.5 хувь) хүрч улмаар алгуур буурсан дүр зураг ажиглагдаж байна (Энэ 

хугацаанд ямааны тоо толгой нэмэгдсээр байгаа). 

 

                                                           
2 Berger et al. 2013. Globalization of the Cashmere Market and the Decline of Large Mammals in Central Asia, 

Conservation Biology, 27 (3)  
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Зураг 3. Өвчнөөр хорогдсон малын нийт малд эзлэх хувь, аймгаар, 2009-2018 

 

Эх сурвалж: ҮСХ 

МАА-н салбарын хувьд малын тоо, бэлчээрийн даацаас гадна малын зүй бус хорогдолын хувь 

Говийн дэд бүсийн хувьд авч үзэх нь малын эрүүл мэндийн тогтолцоо бусад бүсээс хэр зэрэг 

зөрүүтэй байгааг харах боломж олгоно. Өвчнөөр хорогдсон малын нийт сүрэгт эзлэх хувийг 

харвал Дундговь аймаг улсын дунджаас өндөр байгаа бол бусад аймгуудын хувьд улсын 

дунджаас бага байдаг ерөнхий төлөвтэй байна. Зураг 3-аас харахад сүүлийн 10 жилийн 

хугацаанд өвчнөөр хорогдсон малын нийт сүрэгт эзлэх хувь улсын дунджаар буурах төлөвтэй 

байгаа бол Дундговь аймгийн хувьд өсөх хандлагатай, Дорноговь аймгийн хувьд 0.06 хувь 

орчимд хэлбэлзэх хандлагтай байна. Харин Говьсүмбэр, Өмнөговь аймгуудын хувьд улсын 

дунджаас бага бөгөөд буурах хандлагатай байна.    

Зураг 4. Бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар гаргасан уст цэг худгийн тоо 

 
Эх сурвалж: ҮСХ 

Улсын хэмжээнд 2006 оны байдлаар бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар гаргасан уст 

цэг, худгийн тоо 28.3 мянга байсан бол 2018 он гэхэд 48.3 мянга болж 1.7 дахин өсчээ. Мөн 

хугацаанд Говийн дэд бүсэд эсрэгээрээ 1.8 хувиар буурсан дүнтэй байна. Өөрөөр хэлбэл 2006 

онд нийт гаргасан уст цэг, худгийн 42 хувь нь Говийн дэд бүсэд хамаарагдаж байсан бөгөөд энэ 

үзүүлэлт тасралтгүй буурсаар 2018 гэхэд 23 хувьд хүрчээ. Өмнө хэсэгт дурьдсанчлан бэлчээрийн 

нөөцийг нэмэгдүүлж болох гурван аймгийн хоёр нь энэ бүсэд харъяалагдаж байгааг тооцвол 

шинээр уст цэг, худаг гаргах ажлыг эрчимжүүлэх нь үр өгөөжтэй ажил болох боломжтой.     

МАА-н салбар бараг бүхэлдээ байгаль цаг уурын нөхцлөөс бүрэн хамаарах бэлчээрийн аж ахуйн 

шинжтэй тул байгалийн гамшигт үзэгдлээс сэргийлэх нь чухал ач холбогдолтой. ХХААХҮЯ-ны 
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мэдээллээс харахад 1940-2018 он хүртэл нийт 79 жилийн судалгаагаар өнтэй буюу хэвийн жил 

42 (55 хувь) тохиолдсон бол ган, зудтай жил 36 буюу 45 хувь байжээ3.  

Зураг 5. Зудтай жилүүд, 1940 – 2018 он, улаан өнгө – ган, зудтай жилүүд   

 

  Эх сурвалж: ХХААХҮЯ 

Ган, зудтай жилийн давтамж нь ямар нэг тодорхой зүй тогтолгүй бөгөөд урьдчилан тааварлахад 

бэрх байгаа ч ган, зудтай жилүүдийн тасралтгүй үргэлжлэх хугацаа уртсах хандлагатай болж 

байгаа нь ажиглагдаж байна. 2009 – 2018 оны хооронд байгалийн гамшигт үзэгдэлтэй 

холбоотойгоор улсын төсвөөс 81.2 тэрбум төгрөг, бусад олон улсын болон дотоодын 

хандивлагчдын тусламж 58.6 тэрбум төгрөг, нийт 139.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Энэ нь 

ямар үр дүнд хүрсэн талаар тодорхой мэдээлэл олдсонгүй.    

Гамшигт үзэгдэл тохиолдох эрсдэл улам бүр нэмгэдж байгаа тохиолдолд МАА-н салбарыг 

байгалаас хараат бус болгох шаардлага урган гарч байна. Иймээс Монгол улсын Засгийн газраас 

шат дараалсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны жилийн эцсийн 

мал тооллогын дүнгээр улсын хэмжээнд 1727 аж ахуйн нэгжид 74.0 мянган толгой сүүний 

чиглэлийн үхэр, 236 аж ахуйн нэгжид 28.7 мянган толгой махны чиглэлийн  үхэр, 1511 аж ахуйн 

нэгжид 353.1 мянган толгой мах, ноосны хонь, 34 фермд 13.1 мянган толгой гахай, 40 фермд 

766.9 мянган толгой тахиа, 31 ферм, 397 өрхийн 11492 бүл зөгий тоологдлоо. ХХААХҮЯ-ны 

мэдээгээр сүүлийн 11 жилийн хугацаанд сүү ба махны чиглэлийн 2329 үхэр импортлосноос 

Говийн дэд бүсэд дөнгөж 5 үхэр (Замын-Үүд) ногдож байгаа нь туйлаас хангалтгүй юм.   

Хүснэгт 1. Эрчимжсэн МАА-н салбарын зарим үзүүлэлтүүд, улсын дүнгээр 

Эрчимжсэн аж ахуй 2010 2014 2017 

Сүүний үхрийн аж ахуй 649 1554 1727 

21412 59799 74077 

Махны үхрийн аж ахуй 101 351 236 

11307 12705 28788 

Мах, ноосны хонины аж ахуй 128 236 1511 

101681 43388 353165 

Гахайн аж ахуй 190 476 Ферм - 34, Өрх - 915 

15064 32094 28440 

Тахианы аж ахуй 148 405 Ферм - 40, Өрх - 1157 

397468 761973 798439 

Зөгийн аж ахуйн  68 299 Ферм - 31, Өрх - 397 

2255 5876 11492 

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ 

Цэвэр үүдрийн болон эрлийз малын тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байгааг Хүснэгт 

1-ээс харж болно. 2010 оны дүнтэй харьцуулахад сүүний үхрийн аж ахуй 2.7 дахин өсч 1727 

                                                           
3 http://mofa.gov.mn/exp/blog/7/8 
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болсон бөгөөд үхрийн тоо 3.5 дахин өсч, 74 мянгад хүрчээ. Махны үхрийн аж ахуйн хувьд мөн 

хугацаанд 2.4 дахин олон болж үхэр сүргийн тоо толгой  2.6 дахин өсч бараг 29 мянгад хүрээд 

байна. Туслах аж ахуйн хувьд зөгий ба тахианы аж ахуй хүчин чадал нэмэгдэж, гахайных бага 

зэрэг буурчээ. Говийн дэд бүсийн хувьд 2008 оноос хойш гадаадаас импортлон оруулж ирсэн 

өндөр ашиг шимт малын мэдээлэл бүртгүүлсэн ганц тохиолдол байгаа нь Дорноговь аймгийн 

Замын-Үүдэд бүртгэгджээ. Эндээс үзэхэд ХХААХҮЯ-аас баримтлаж буй эрчимжсэн МАА-н 

бодлого Говийн дэд бүсэд үр дүн багатай үйлчилж байгааг харуулж байна. Түүнчлэн эрчимжсэн 

МАА-н салбарыг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж хөгжлийн 

бодлого хөтөлбөрүүдийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн биелэлтийг хянах хэрэгцээ шаардлага урган 

гарч ирж байна.   

Зураг 6. Махны үйлдвэрлэл, төрлөөр, улсын дүнгээр, мянган тонноор 

 

Эх сурвалж: ҮСХ 

Сүүлийн жилүүдэд бэлтгэсэн махны хэмжээ ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байна. Бүтцийн хувьд 

авч үзвэл үхрийн ба адууны махны эзлэх хувийн жин нэмэгдсэн дүнтэй, хонь ба ямааны махны 

хэмжээ өссөн боловч эзлэх хувийн жин нь бага зэрэг буурсан дүнтэй байна. Харин сүүний 

үйлдвэрлэлийн хэмжээг авч үзвэл улсын дүнгээр сүүлийн зургаан жилийн хугацаанд хувиар өсч, 

хүрсэн бөгөөд үнээний сүүний өсөлт хамгийн том нөлөөг үзүүлжээ. Сүүний хоёрдогч том эх 

үүсвэр нь ямаан сүрэг бөгөөд 2018 оны байдлаар 173.6 мянган литр сүүг саасан дүнтэй байна.  

2011- 2017 онуудад нийт 160 мянган тонн ноос бэлтгэгдсэн бөгөөд мөн хугацаанд үндэсний 

үйлдвэрт хонь, тэмээний ноосоо тушаасан 593.7 мянган /давхардсан тоогоор/ малчин, мал бүхий 

хуулийн этгээдэд 158.5 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг олгоод байна. Ноосны урамшуулал 

олгосноор ноосон түүхий эдийн ач холбогдлыг малчид сайтар ойлгосон, тэдний хандлага 

өөрчлөгдөж хяргасан ноосоо ашиглахгүй хаях, норгох шатаах зэрэг үзэгдэл алга болсон, ноос 

бэлтгэлийн чанарт анхаардаг болсоноор ноосон түүхий эдийн ашиглалт нэмэгдсэн ба тэмээний 

тоо толгой 24.8 хувиар  өссөн үзүүлэлт гарсан байна гэж ХХААХҮЯ дүгнэжээ. Тэмээн сүргийн 

өсөлт дан ганц урамшууллаар шийдэгдсэн гэж үзэх нь учир дутагдалтайг анхаарах 

шаардлагатай. Цаашид төрөөс олгох урамшууллыг ноосны чанар, үүлдэрлэг байдлаас хамааран 

ялгавартайгаар олгодог болох нь хамгийн зохистой хувилбар гэж үзэж, судалгааг эхлүүлэх санал 

холбогдох байгууллагуудаас гарч байна. Ингэснээр малчид ноосны чиглэлийн үүлдрийн малыг 

өсгөж үржүүлэх санал санаачлага нэмэгдэж улмаар ноосны чиглэлийн үүлдрийн малын тоо 

25.5 31.1 29.8 29.5 50.8
82.154.8 59.7 57.7 54.9

93.2
92.478.4 67.2 91 91.3

134.6
116.2

44.7 56.3
64 60.5

86.3 86.9

251.4 263.4
299.3 291.7

448.3

401.7

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Адууны Yхрийн

Тэмээний Хонины

Ямааны Мах, нядалгааны жингээр, мян.т
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толгой, нийт мал сүрэгт эзлэх хувь өсөх ба салбарын баримталж буй бодлоготой уялдаж байгаа 

юм.  

Зураг 7. Бэлтгэгдсэн ноос ба олгогдсон урамшууллын хэмжээ, улсын дүнгээр, 2011-2017 

 

Тайлбар: ХХААХҮЯ ба ҮСХ-иы мэдээлэлд үндэслэн тооцов.  

Нийт бэлтгэгдсэн ноосны тооцооллыг хийхдээ ҮСХ нь хонин сүргийн хувьд 7 сар хүртлэх 

хорогдлыг, ямаан сүргийн хувьд оны эхний 2 сарын хорогдлыг, бусад малын хувьд оны эхний 3 

сард хорогдсон малын тоог хасч, үлдэх дүнгээр тооцоолдог бол урамшуулал олгогдсон ноос нь 

ноос угаах үйлдвэрүүдэд тушаагдсанаар бүртгэгдэх тул илүү бодит тоо болно. Урамшуулал 

олгож эхэлснээр тушаагдсан ноосны хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа ч сүүлийн жилүүдийн 

малын огцом өсөлттэй харьцуулахад бага байгаа нь урамшууллын хөтөлбөр сайн ажиллаж 

байгаа эсэхийг нягтлан шалгах үндэслэл болж байна. Тухайлбал урамшуулалд зарцуулсан 

мөнгөн дүн 2013 онд 36,6 тэрбум төгрөг, бүртгэгдсэн ноосны хэмжээ 18.2 мянга байсан бол 2014 

онд олгосон урамшууллын хэмжээ хоёр дахин багассан байхад бүртгэгдсэн ноолуурын хэмжээ 

харьцангуй багаар буюу 8 хувиар буурчээ. Арьс, ширний нийлүүлэлтийн хувьд мөн адил төрөөс 

урамшуулал олгох хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд нийт бэлтгэгдэх боломжтой арьс ширний 

¼ орчим нь дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлэгдэж байна. Нийт бэлтгэгдсэн арьс, 

ширний хэмжээг тооцохдоо хүнсэнд хэрэглэсэн мал дээр зүй бусаар хорогдсон том мал, 

хорогдсон төлөөс ашигласан арьс, ширний хэмжээг тодорхой үржүүлэгч ашиглан нэмж тооцох 

ҮСХ-ны аргачлал нь тойм хэлбэрээр хийгддэг ч тухайн хугацаанд бодитоор нийлүүлэгдэх 

боломжтой арьс, ширний хамгийн их хэмжээг харуулах давуу талтай.  

Хүснэгт 2. Бэлтгэгдсэн арьс шир ба урамшууллын үзүүлэлтүүд 

Он 

Нийт бэлтгэгдсэн 

арьс ширний 

хэмжээ /мян.ш/ 

Урамшуулал ногдуулал 

Нийт дүнд 

эзлэх хувь 

Бодын тоо 

/мян.ш/ 

Богийн тоо 

/мян.ш/ 

Мөнгөн дүн 

/тэрбум төгрөг/ 

2013 9934.1 7% 40.6 700.8 2.7 

2014 9196.1 23% 163.5 1909.1 8.1 

2015 13673.6 18% 168.5 2324.4 9.5 

2016 12601.0 25% 278.2 2846.7 12.7 

Тайлбар: ХХААХҮЯ ба ҮСХ-иы мэдээлэлд үндэслэн тооцов.  

2013 онд нийт арьс ширний дөнгөж 7 хувь нь дотоодын үйлдвэрүүдэд журмын дагуу 

нийлүүлэгдэж урамшуулал авч байсан бол дараагийн жилүүдэд нь огцом нэмэгдэж 25 хувьд 

хүрчээ. Энэ төрлийн урамшууллын хувьд мөнгөн дүнгийн өсөлтийн хувь нь ойролцоо 

16.2 17.5 20.2 22.3 25.8 27.4 30.64.9 14.7 18.2 16.7 16.8 20.6 20.2

9.8

29.4

36.6

18.3 19.3
22.6 22.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нийт бэлтгэгдсэн ноос /мян.тн/ Урамшуулал ногдсон ноос /мян.тн/

Урамшууллын дүн /тэрбум төгрөг/
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хамааралтай байна. Урамшууллын дүн бод ба бог малд өөр өөр байгаа тул нөлөөлөл нь адилгүй 

байна. Энэ хугацаанд бод малын арьс, ширний урамшуулал илүү үр дүнтэй ажиллаж мөн 

хугацаанд 7 дахин өссөн дүнтэй байгаа бол богийн арьс, ширний хувьд 4 дахин нэмэгджээ.  

Газар тариалан: Газар тариалангийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлыг газар тариалангийн 

салбарт төрөөс баримтлаж байгаа бодлогыг газарзүйн байршилтай холбон авч үзлээ. Төрөөс 

газар тариалангийн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд нийт нутаг дэвсгэрийг 5 бүсэд хувааж 

өөр хооронд нь харилцан адилгүй байдлаар бодлого хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. 2018 оны ургац 

хураалтын урьдчилсан дүнгээр  нийтдээ  453.8  мянган тонн үр тариа, 168.8  мянган тонн төмс,  

100.7  мянган тонн хүнсний ногоо, 123.8 мянган тонн тэжээлийн ургамал тус тус  хураан аваад 

байна.  

Хүснэгт 3. Говийн дэд бүсийн газар тариалангийн талбайн үзүүлэлтүүд  

Говийн дэд бүс 
Тариалангийн 

нийт талбай, га 

Ашиглагдаж 

буй талбай, га 

Атаршсан 

талбай, га 

Ашиглалтгүй 

талбайн эзлэх хувь 

Говьсүмбэр 51 51 0 0 

Дорноговь 60 60 0 0 

Дундговь 101 101 0 0 

Өмнөговь 164 164 0 0 

Нийт дүн 376 376 0 0 

Улсын дүн 1269498 740732 548766 51.9 

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ 

Говийн дэд бүсэд тариалангийн талбайг 376 га гэж тооцсон бөгөөд энэ бүсэд байгаль, цаг уур, 

газарзүйн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үр тарианы ургамал тариалахад тохиромжгүй гэж үздэг. 

Ашиглалтгүй атарсан газар бүртгэгдээгүй бөгөөд бүртгэгдсэн бүх талбайд төмс, хүнсний ногоо 

тариалсан гэж бүртгэгджээ.  

Зураг 8. Хураан авсан төмс, хүнсний ногооны хэмжээ, тонноор 

 

Эх сурвалж: ҮСХ 

Газарзүйн онцлогоос шалтгаалан ил талбайн тариалалт эрхлэх нь тохиромжтой биш тул тус бүс 

нутагт усалгаатай, хамгаалалттай тариаланг хөгжүүлэхээр төрөөс баримтлах бодлогод тусгасан. 

ХХААХҮЯ-ны мэдээгээр 2004-2015  онуудад   иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага,  төрийн болон 

орон нутгийн өмчлөлийн 327 услалтын системийг сэргээн засварлаж, шинэчилж, шинээр 

байгуулахад  улсын төсвөөс 37,7 тэрбум төгрөгийн, хувийн хэвшлээс 42,7  тэрбум төгрөгийн   

хөрөнгө оруулалтыг хийсэнээр 54,0 мянган га талбайг усжуулах боломжтой болсон.  Мөн  

гадаадын төсөл хөтөлбөрөөс   343.7 сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж, жижиг услалтын 

системийг засварлаж, усалгааны тоног төхөөрөмж олгосон байна.  Үүний үр дүнд  хуулийн 

53 229.1 56.7 823.227.4 181.6 29.9 474.3140.7 346.5 77.2 719.7

Говьсүмбэр Дорноговь Дундговь Өмнөговь

2007 2012 2017
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этгээдийн өмчлөл, эзэмшилтэй 327 услалтын системийг ашиглалтад оруулж,  усалгаатай 

тариалангийн хэмжээг 54.0  мянган га-д хүргээд байна. Тэдгээрийн 213 услалтын системийн 16,5 

мянган га талбайг бороожуулагч машин, бичил усалгааны  төхөөрөмж ашиглан услаж байна. 

Улмаар усалгааны ажлын механикжуулалтын түвшин  32.2 хувьд хүрээд байна. 

2017 оны байдлаар 1990 онтой харьцуулахад хамгаалалттай газар тариалангаас авах ургацын 

хэмжээ 4.3 дахин нэмэгдэж, 5.1 мянган тонн болж, хүлэмжийн талбайн хэмжээ 8.4 дахин өсч 

75.9 га-д хүрсэн боловч дотоодын лооль, хэмх, чинжүүний хэрэгцээний дөнгөж 1/3 хангах 

хэмжээнд байна. Агуулах зоорийн хувьд 2017 оны байдлаар 1990 онтой харьцуулахад 3.4 дахин 

нэмэгдэж, тухайн хугацаанд тасралтгүй нэмэгдсээр 270 мянган тоннд хүрчээ. Аймгуудын 

түвшинд нарийвчилсэн мэдээлэл ил биш байна. 

Эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлэх, гамшгийн эрсдлийг бууруулахын тулд газар тариалангийн 

салбарт чухлаар авч үзэгдэх нэг зүйл нь тэжээлийн ургамал тариалах явдал юм. Тэжээлийн 

ургамал тариалсан талбай өмнөх нийгмийн үетэй харьцуулахад 5 дахин багассанаар ургац 

хураалт 10 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Малын тэжээл тариалах үйл ажиллагаа тогтмол 

биш, маш хэлбэлзэмтгий байгаагийн шалтгааныг тодруулах хэрэгтэй. Малын тэжээлээр 

дагнасан томоохон 6 аж ахуйн нэгж байгаагаас Улаанбаатар хотод 4, Сэлэнгэ аймагт 1, Дорнод 

аймагт 1 байна. Монгол улсын сүүний үхрийн аж ахуйд 66,9 мянган тн, мах-сүүний үхрийн аж 

ахуйд 7,6 мянган тн, махны үхрийн аж ахуйд 22,5 мянган тн, эрчимжсэн хонины аж ахуйд 23,6 

мянган тн, сүүний чиглэлийн ямааны аж ахуйд 0,2 мянган тн,  гахай, шувууны аж ахуйд 66,9 

мянган тн, нийт эрчимжсэн мал аж ахуйд байгаа мал, амьтанд /187,4 мянган тн тэжээл 

шаардлагатай гэж үзжээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тэжээл тариалалтыг нэмэгдүүлж үр 

тарианы сэлгээнд тэжээлийн тарималыг тариалуулах зорилгоор Тариалан эрхлэлтийг дэмжих 

сангаас тариаланчдад олгодог урамшуулалд малын тэжээл тариалах иргэн, аж ахуйн нэгжид 

тариалалтанд шаардагдах шатахууныг урьчилгаа 50 хувийг төлөөд үлдсэн 50 хувийг ургацаа 

хураан авч борлуулсны дараагаар төлөх нөхцөлтэйгөөр олгох, тэжээлийн тарималын элит үрийг 

/арвай 104 тн, хөх тариа 27 тн, вандуй 10 тн, овъёос 39,98 тн/ зээлээр олгох ажлыг зохион 

байгуулж байна.4 

2017 оны байдлаарх тэжээлийн үйлдвэр, цехийн судалгааны дүнгээс үзвэл Өмнөговь аймагт 3 

бүртгэгдсэнээс бүгд үйл ажиллагаагаа зогсоосон, Дундговь аймагт 2 бүртгэгдсэнээс нэг нь үйл 

ажиллагаагаа зогсоосон, Дорноговь аймагт 4 бүртгэгдсэнээс 1 нь үйл ажиллагаагаа зогсоосон 

дүнтэй байгаа бол Говьсүмбэр аймагт нэг ч бүртгэгдээгүй байна. Нийт тэжээлийн ихэнх хэсгийг 

ойт хээр, өндөр уул, ялангуяа газар тариалангийн бүсэд бэлтгэж байсан. Тэжээл үйлдвэрлэл, 

тариалалтын хувьд оргил үе нь 1987 онд нийт 160,0 гаруй мянган га-д тэжээлийн ургамал 

тариалж 600,0 гаруй мянган тн тэжээлийн ургамал хураан авч байжээ.  

Хүснэгт 4. Жимс, жимсгэний хураасан ургац, мян.кг-аар, улс, аймаг, жилээр 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Улсын дүнд эзлэх хувь 0.3% 1.3% 0.7% 0.9% 0.6% 0.8% 1.0% 1.0% 

Өмнийн говь 4,643 7,635 11,647 10,935 8,392 12,271 14,941 17,269 

  Говьсүмбэр 883 1,785 4,957 0 0 0 870 1,240 

  Дорноговь 0 500 0 0 800 0 0 13 

  Дундговь 320 1,250 1,900 2,245 22 6,224 3,626 1,317 

  Өмнөговь 3,440 4,100 4,790 8,690 7,570 6,047 10,445 14,699 

Эх сурвалж: ҮСХ 

                                                           
4 http://mofa.gov.mn/exp/blog/7/5 

http://mofa.gov.mn/exp/blog/7/5
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Говийн дэд бүс нутгийн сумдад хавар эрт дулаарч намар орой хүйтэрдэг дулааны улирлын 

үргэлжлэх хугацаа харьцангуй урт  учир хүнсний төрөл бүрийн ногоо тариалах, зарим ногооны 

үр үржүүлэх, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, жимс жимсгэнэ тариалах, суулгац үржүүлэхэд 

боломжийн тохиромжтой гэж үздэг. Гэвч сүүлийн жилүүдийн ургацын хэмжээ хангалтгүй 

түвшинд байгаа нь Хүснэгт 5-д илэрхий харагдаж байна. Жимс, жимсгэнэ хамгийн бага 

тариалдаг аймаг нь Дорноговь бол бүс нутагтаа хамгийн их жимс, жимсгэнэ тариалдаг аймаг нь 

Өмнөговь байна. Ерөнхийдөө Говийн дэд бүсэд тариалагдаж байгаа жимс, жимсгэний хураасан 

ургацын хэмжээ алгуур боловч тогтвортой өсөх хандлагатай байна.  

Энэ бүс нутагт дулаан илүү шаарддаг тарвас, амтат гуа, хулуу, чисэнцэр, хэмх, лооль болон 

амтат ба халуун чинжүү зэрэг ногооны үр үржүүлэхэд илүү зохимжтой. Харин манжин, лууван, 

бөөрөнхий байцаа зэрэг ногооны үр үржүүлэхэд тийм ч зохимжтой биш байдаг байна. Энэ 

чиглэлээр судалгаа сургалтын байгууллагууд туршилт судалгаа хийж ийм дүгнэлт хийсэн байна. 

Төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед  Өмнөговийн Булган, Дорноговийн  Мандах сумын Цагаан цав 

зэрэг газарт тариалалт хийж үр үржүүлэх талаар ажиллаж байсан туршлага уламжлал бий. Мөн 

Өмнөговийн Даланзадгад зэрэгт яст болон үрт жимсний тариалалт хийгдэж байсан одоо ч тэр 

үеийн жимст цэцэрлэгийг өнөө хүртэл арчилж жимс авч бас зохих хэмжээгээр суулгац үржүүлж 

байна. Иймд энэ бүс нутагт импорт орлох яст болон үрт талбайн жимс жимсгэнийг (алим, чавга, 

лийр, тоор, интоор, бөөрөлзгөнө, хармаг, гоёо гэх мэт) түлхүү тариалах боломжтой. Энэ бүсэд 

зуны болон 3 улирлын халаалтгүй мөн 4 улирлын халаалттай хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх 

боломжтой. Өмнөговь аймаг энэ чиглэлээр нилээд үр бүтээлтэй ажиллаж байна. Цаашид 

хүлэмжийн аж ахуйг хүнсний ногооны чиглэлээр төдийгүй импорт орлох дулаан илүү шаарддаг 

мод буданд ургадаг болон өвслөг ишт жимсгэнийг өмнөд хөршийн туршлагаар тариалах 

боломжтой. Тухайлбал усан үзэм, жүржийн төрлийн жимс, интоор, бөөрөлзгөнө, гүзээлзгэнэ, 

луун жимс, анар, тоор, лийр гэх зэрэг олон нэр төрлийн жимс жимсгэнэ тариалах боломжийн 

талаар тус салбарын мэргэжилтнүүд судалж байна.  

Хүнсний үйлдвэрлэл: Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарыг сүү, мах, гурил, исгэлт, хоол 

үйлдвэрлэл гэсэн дэд салбаруудаар ангилах нь зохимжтой бөгөөд хүнсний хангамж ба аюулгүй 

байдал зэрэг асуудлууд нь энэ дэд салбарын чухал асуудлуудад тооцогддог. Хүнсний 

үйлдвэрийн салбарын голлох үзүүлэлтүүдийг ҮСХ-ноос гаргасан аж үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний сарын мэдээлэлд үндэслэн тооцов. Ингэхдээ аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

үнийн индексийг ашиглаж 2010 оны зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэн жишив.  

Зураг 9. Хүнсний бүтээгдэхүүн ундаа үйлдвэрлэлийн салбарын бүтцийн өөрчлөлт, нийт 

үйлдвэрлэл, 2010 оны үнээр, их наяд төгрөгөөр 

 

Эх сурвалж: ҮСХ 

8% 11% 12% 16% 13% 9% 8% 13% 18%
18% 12% 11% 18% 20% 20% 18% 17% 16%11% 12% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 11%
56% 58% 57% 48% 49% 54% 56% 49% 42%
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1.4

1.9
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Ундаа үйлдвэрлэл /согтууруулах ундаа ороод/

Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Үр тарианы гурил, цардуул, малын тэжээл үйлдвэрлэл

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Мах, загас, жимс, ногоо, өөх, тос боловсруулалт

Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа үйлдвэрлэл /2010 оны үнээр, их наяд төг/
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2010 оноос 2018 оны хооронд хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа үйлдвэрлэлийн дэд салбар даруй 3 

гаруй дахин өсч 1.9 их наяд төгрөгт хүрээд байна. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд 

төрөөс дэмжлэггүйгээр хамгийн тогтвортой өсч байгаа дэд салбар нь ундаа үйлдвэрлэл бөгөөд 

хэдийгээр хүнсний үйлдвэрлэлийн салбартэзлэх хувийн жин нь буурсан мэт харагдаж байгаа ч 

биет үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь тогтвортой өсөлттэй байна. Сонгогдсон аймгуудын хувьд 

статисткийн мэдээ хомс бөгөөд дэд салбаруудаар задарч гарахгүй байх тохиолдол гарч байна. 

Тухайлбал, Говьсүмбэр аймгийн статистик мэдээлэл нь дэд салбаруудаар задрахгүй байгаа тул 

үлдэх гурван аймгийн мэдээллийг жишив. Аймгуудын статистикийн хэлтэсүүдийн мэдээллээр 

Говийн дэд бүсийн хүнсний бүтээгдэхүүн ундаа үйлдвэрлэлийн улсын дүнд эзлэх хувийг авч 

үзвэл 2016 онд дөнгөж 0.3 хувийг эзлэж байсан бол 2017 онд   хувь болтлоо огцом нэмэгджээ. 

Гэхдээ энэ нь Дорноговь аймгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс шууд хамаарч байгаа бөгөөд 

хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа үйлдвэрлэл бараг 16 дахин нэмэгдсэн шалтгаан нь мах бэлтгэлтэй 

холбоотой бөгөөд мах үйлдвэрлэл 32.4 тэрбум төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мах, махан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэжээ.   

Хүснэгт 5. Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа үйлдвэрлэл 

  2016 2017 

Өмнөговь 551 337 

Дорноговь 2058 33273 

Дундговь 837 880 

Улсын дүнд эзлэх хувь 0.3% 2.8% 

Эх сурвалж: ҮСХ 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын голлох үүүлэлтүүдийн нэг нь нийтийн хоолны салбар бөгөөд 

Хүснэгт 7-д нийтийн хоолны салбарын жилийн орлого зарлагын өөрчлөлт, ажиллагчдын тоо, 

багтаамж буюу суудлын тооны өөрчлөлтийг харуулав. Суудлын тоо 2016 онд 42.0 мянга байснаа 

2017 онд 36.7 мянга болж буураад 2018 гэхэд эргээд өсч 46.2 мянгад хүрсэн байна.  

Хүснэгт 6. Нийтийн хоолны салбарын голлох үзүүлэлтүүд 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Орлого /тэрбум төгрөг/ 201.5 205.5 231.4 298.8 397.2 

Зардал /тэрбум төгрөг/ 193.1 199.5 220.5 273.0 373.6 

Ажиллагчдын тоо /мян.хүн/ 7.7 8.8 9.2 9.2 11.0 

Суудлын тоо /мян.хүн/ 39.4 40.8 42.0 36.7 46.2 

Эх сурвалж: ҮСХ 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбартай холбоотой төрийн бодлого нь хүнсний хангамж хүрэлцээ, 

хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хоол ундны шимт чанар гэсэн үндсэн гурван хэсгээс 

бүрдэнэ. Эдгээр асуудлууд нь өөр хоорондоо харилцан уялдаатай, аль нэгийг нь илүү түвшинд 

онцлон авч үзэх аргагүй хүчин зүйлсүүд боловч тоон мэдээллээр илэрхийлж болох нэг үзүүлэлт 

нь хүнсний хангамж юм.  
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Зураг 10. Хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж 

 

Эх сурвалж: ХХААХҮЯ 

Манай улсын хувьд мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, төмс ба хүнсний 

тосны хангамж нь 100 хувиас дээш байгаа бол хүнсний ногооны хангамжийн 82-88 хувийг, 

жимс, жимсгэний хангамжийн 14-24 хувийг, өндөгний хангамжийн 45-61 хувийг л хангах 

боломжтой байна. Иймээс хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт баримтлах бодлогыг дутуу 

хангамжтай байгаа хэсэг рүү түлхүү чиглүүлэх хэрэгтэй.  

Хөнгөн үйлдвэрийн салбар: Тус дэд салбарын хувьд ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, арьс ширэн 

бүтээгдэхүүн, өёмол бүтээгдэхүүн, модон эдлэл, барилгын материал, сав баглаа боодол, хэвлэх 

цахилгаан хэрэгсэл гэсэн үндсэн дэд салбаруудад хуваагдана. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 

үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүдийг улсын дүнгээр аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дэд салбар 

ангиллаас ялган авч 2010 оны үнээр зэрэгцүүлэн Хүснэгт 8-д харуулав.  

2017 оны байдлаар ноолуур боловсруулах салбарт угаах үйлдвэр 25, самнах (хялгас ялгах) 

үйлдвэр 6, иж бүрэн технологийн дамжлагатай цогцолбор үйлдвэр 8, самнах болон сүлжих 2, 

ээрэх болон сүлжих 1, сүлжихийн дунд үйлдвэр 6, жижиг үйлдвэр 250, нийт 298 үйлдвэр үйл 

ажиллагаа явуулж,  угаасан ноолуурыг Хятад, самнасан ноолуурыг Итали, Англи, нэхмэл 

сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг Америк, Герман, Солонгос, Япон, Белги, Франц зэрэг 20 гаруй оронд 

экспортолж байгаа мэдээтэй байна.  

Хүснэгт 7. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын голлох үзүүлэлтүүд, 2010 оны үнээр, тэрбум 

төгрөгөөр 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нэхмэлийн үйлдвэрлэл 203.6 267.0 227.3 294.7 409.9 396.4 524.5 522.8 711.9 

Хувцас үйлдвэрлэл, үслэг арьс 

боловсруулалт 
7.8 18.2 16.4 34.5 37.7 36.0 45.7 64.9 61.9 

Арьс, шир боловсруулах, ширэн 

эдлэл, гутал үйлдвэрлэл 
7.5 12.7 12.9 15.2 17.1 35.7 13.2 33.3 21.0 

Мод, модон эдлэл үйлдвэрлэл 7.3 14.1 15.6 16.1 7.4 5.3 9.7 16.7 21.0 

Цаас, цаасан бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл 
14.5 15.2 29.8 29.5 28.4 29.9 28.1 28.5 41.9 

Нийтлэх, хэвлэх, дуу бичлэг хийх 

үйл ажиллагаа 
9.7 13.0 14.3 9.9 7.3 9.1 8.9 17.4 24.1 
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Мебель тавилга үйлдвэрлэл, 

боловсруулах үйлдвэрийн бусад 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 

3.9 6.6 6.8 6.6 14.3 11.5 8.9 8.1 9.5 

Тайлбар: ҮСХ-ны мэдээлэл ашиглан тооцов. 

Харин ноолуурын салбарт  12980 тонн ноолуур угаах, 4606 тонн ноолуур самнах, 1280 тонн утас 

ээрэх, 2,8 сая ширхэг сүлжмэл үйлдвэрлэх, 1868 тууш метр нэхмэл эдлэл үйлдвэрлэх хүчин чадал 

суурилагдсан боловч,  угаах 100 хувь, самнах 20 хувь, ээрэх 34 хувь, нэхэх 25 хувь, сүлжих 70 

хувьтай ашиглаж байна. 2017 оны байдлаар 5413 тн угаасан ноолуур, 509 тн самнасан ноолуур, 

915.6 мянган ширхэг сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэсэн нь түүхий эдийн нийт нөөцийн 90 хувийг 

анхан шатны боловсруулалт хийсэн байдлаар, 10 хувийг нэхмэл, сүлжмэл зэрэг эцсийн 

бүтээгдэхүүнээр экспортод гаргажээ. Харин ноос боловсруулах салбарт хивс үйлдвэрлэх 2 

үйлдвэр, 4 нэхэх үйлдвэр, 8 ээрэх үйлдвэр, нэхээсгүй эдлэл үйлдвэрлэх 1 үйлдвэр, 19 угаах 

үйлдвэр, 16 хялгас ялгах үйлдвэр, 56 сүлжих үйлдвэр, эсгий эдлэл үйлдвэрлэх 16 үйлдвэр, 169 

эсгийлэх үйлдвэр, нийт 291 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна.  (ХХААХҮЯ). 

Түүнчлэн тус яамны мэдээгээр сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн салбарт 30 гаруй аж ахуйн 

нэгж үйл ажиллагаа явуулж 1000 гаруй хүнийг ажлын байраар ханган жилдээ 70,0 орчим тэрбум 

төгрөгийн үйлдвэрлэл явуулсан байна. Дотоодын сав баглаа боодлын хэрэгцээний 25 хувийг 

хангаж байна. Түүнчлэн Монгол улсын хэмжээнд  жилд 1,4 сая тн  хоёрдогч түүхий эд гардагаас 

2018 оны байдаар   хог хаягдал дахин боловсруулдаг 16 үйлдвэр 100 гаран бизнес эрхлэгч, ялган 

бэлтгэдэг 206 цэг, түүнд 20 мянган ажилтан ажиллаж байна. 
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БҮЛЭГ 2. САЛБАРТ ХАМААРАХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ БА 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГУУДЫН ХООРОНДЫН УЯЛДАА ХОЛБОО 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар нь нэг яаманд харъяалагдаж, удирдлагын хувьд 

нэгтгэгдэж байгаа ч өөр өөрийн онцлог шинжтэй, нийтлэг байдлаасаа илүү ялгаатай талууд нь 

давамгай байгаа тул салбар тус бүрээр хамаарал бүхий хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, 

эрх зүйн баримт бичиг ба хэрэгжиж буй бодлогуудыг салбар тус бүрээр салган авч үзэж, үндсэн 

гурван түвшинд (үндэсний, бүсийн ба аймгийн) шинжлэв. Ажлын даалгаврын хүрээнд өгөгдсөн 

нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хийхдээ “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах 

нийтлэг журам”-ын 4-д заасан “Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-ний арга зүйд тулгуурлахаас 

гадна тоон шинжилгээ, контент анализ, баримт бичиг судлах, түүхэн ба логик, харьцуулалтын 

аргуудыг ашиглав. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн судалгааг хийх ерөнхий арга зүйн 

бүдүүвчийг Хавсралт 7-гоос харна уу.    

Судалгаандаа бид Говийн дэд бүсийн аймгуудад хэрэгжүүлж буй аймгуудын хөгжлийн бодлого, 

хөтөлбөр, цогц бодлого; аймгуудын эдийн засаг, ниймийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл; аймгийн 

ЗДТГ-ын харъяа агентлагуудын бодлого, дэд хөтөлбөрүүд; аймгийн засаг даргын мөрийн 

хөтөлбөр зэргийг үндэсний болоод бүсийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй бодлогын баримт бичгүүд; 

ХХААХҮ-ийн салбартай холбоотой хууль эрх зүй, бодлогын баримт бичгүүд; эдийн засгийг 

бүсчилсэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого; Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан 

үндэсний хөгжлийн цогц бодлого болон Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 

2030-тай харьцуулан судалсан. Улс, бүс, аймаг, сумын түвшний хөгжлийн баримт бичиг болон 

ХХААХҮ-ийн салбарт хэрэгжиж буй хууль, бодлогын уялдааг гаргахдаа авч үзвэл зохих тус 

салбарт шууд хамаарах хууль ба хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд нийтдээ 123 байна 

(Хавсралт 1 ба Хавсралт 2). 

Хүснэгт 8. Хууль эрхзүй, бодлогын баримт бичгийн товъёо 

Ангилал 
Богино Дунд  Урт 

Нийт 
3 хүртэл жил 3-5 жил 5 ба түүнээс дээш жил  

Холбогдох хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүд 

Улс, бүс нутгийн   

Үндэсний 2 13 12 27 

Бүсийн   - -  1 1 

Аймгийн 

Говьсүмбэр 2 3 1 6 

Дорноговь 2 5 1 8 

Дундговь 1 3 1 5 

Өмнөговь 1 2 3 6 

Нийт 8 26 19 53 

Хамаарах хууль 

Хүнсний үйлдвэрлэл 5 

Мал аж ахуй 7 

Газар тариалан 7 

Хөнгөн үйлдвэрлэл 2 

Нийт 21 

Сумын түвшний бодлогын баримт бичиг нийт 49 үүнээс 2 нь дунд хугацааны, 47 нь богнио хугацааны 

баримт бичгүүд байна.  

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 
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Говийн дэд бүсийн ХХААХҮ-ийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, уг салбарын харилцааг 

зохицуулсан, хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад шууд үндэслэл болох Монгол 

улсын 21 хууль байгаа ба үндэсний, бүсийн, аймгийн түвшний бүрийн түвшний 53 хөтөлбөр, 

бодлогын баримт бичгүүд, сумын түвшний 49 баримт бичгүүд өнөөдрийн байдлаар хүчин 

төгөлдөр үйлчилж байна.   

Орон нутгийн бодлогын баримт бичгүүдэд ХХААХҮ-ийн салбарын асуудлыг тусгайлсан бүлэг 

эсвэл бүлэг доторхи зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл хэлбэрээр оруулсан 

хэлбэртэй. Ерөнхийдөө хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд нь өөр хоорондоо дурдахуйц том 

ялгаатай, өөр өөр хэлбэртэйгээр бичигдсэн байна. Нийтлэг тал нь гэвэл бүх баримт бичгүүдэд 

тухайн салбарт харъяалагдаж байгаа голлох асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд тус салбарын 

үндсэн суурь нөхцлийг өөрчлөх талаар түлхүү тусгасан шинжтэй байна. Тус салбарт хамаарах 

үндэсний болон бүсийн хэмжээний бодлого хөтөлбөрүүдийн хоорондын уялдаа холбоог 

тодруулж, улмаар Говийн дэд бүсийн ХХААХҮ-ийн салбарын харилцааг зохицуулсан хөгжлийн 

бодлого, хөтөлбөрүүдийг үндэсний ба бүсийн түвшний бодлого хөтөлбөрүүдтэй хэрхэн уялдаж 

байгааг харуулахыг зорив. Ингэхдээ хууль, тогтоол, шийдвэр болон бодлогын баримт бичгээр 

боловсруулагдсан ХХААХҮ-ийн салбарын үндсэн чиглэл Говийн дэд бүсийн дөрвөн аймгийн 

хөгжлийн хөтөлбөрүүд, үндсэн чиглэл, засаг даргын 2018 ба 2019 оны үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрүүдэд хэрхэн тусгагдсан, хэр нийцэлтэй байгааг энэ хэсэгт тодруулан харуулахыг 

зорьж, тус баримт бичгүүдийн хоорондын уялдаа, нийцлийг аймаг бүрээр тус тусад нь дэд бүлэг 

болгон авч, заалт бүрээр нь харьцуулан судлав.  

ХХААХҮ-ийн салбарыг тухайлсан онцлог байдал, шинж чанарт нь үндэслэн МАА, газар 

тариалан, хүнсний үйлдвэрлэл ба хөнгөн үйлдвэрийн гэсэн дөрвөн дэд салбарт хуваан 

харьцуулсан шинжилгээг хийв. Учир нь ХХААХҮ-ийн салбарт төрөөс баримтлаж буй 

бодлогуудыг нэгтгэвэл дээр дурьдсан дөрвөн дэд салбар тус бүрт тодорхой бөгөөд ялгаатай 

стратегийн зорилтуудыг тусгасан байгаа тул салбар тус бүрээр нь салган авч үзэх нь оновчтой 

болно.   

Мал аж ахуйн салбар: Мал аж ахуйн салбарын хувьд төрөөс баримтлах бодлого нь үндсэндээ 

хугацааны гурван өөр үеийг хамарсан стратегийн зорилтуудыг хангахаар ажиллаж байна5. Үүнд:  

 2017-2020 оны хооронд авч хэрэгжүүлэх зорилтуудыг үндсэн зургаан бүлэгт хувааж, 

эдгээр стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд 18 ерөнхий арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

 2020-2025 оны хооронд хийгдэх ажлуудыг үндсэн нь стратегийн 4 зорилтын хүрээнд 

хамруулан үзэж, ерөнхий 9 үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөсөн.  

 харин 2025-2030 оны хооронд стратегийн нэгдсэн нэг зорилтыг биелүүлэхээр төлөвлөж 

байгаа бөгөөд үр дүнг нь 10 үзүүлэлтээр биелүүлсэн байхаар тусгажээ.  

Тус салбарт төрөөс баримтлах бодлого нь маш өргөн хүрээг хамарсан бөгөөд тухайн салбарын 

бүхий л асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьсон шинжтэй байна. 2018 оны байдлаар МАА-н салбарын 

харилцааг зохицуулах хууль 7 (бусад салбарын харилцааг мөн адил зохицуулж байгаа нийтлэг 

шинжтэй хуулиудыг эс тооцов), УИХ-ын тогтоол 15, Засгийн газрын тогтоол 30, бусад эрхзүйн 

баримт бичгүүд 6 хэрэгжиж байна.  

ХХААХҮЯ-наас тус салбарыг хөгжүүлэхээр баримтлаж буй бодлогын богино хугацааны (2017-

2020) стратегийн зорилт нь дараах зургаан ерөнхий агуулгыг багтаажээ. Үүнд:  

 Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийг эрхлэх, хөгжүүлэх 
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 Тооноос чанарт шилжүүлэх   

 Мэргэжлийн ажил, үйлчилгээг төлөвшүүлэх 

 Бэлчээрийн төлбөрийн систем бий болгох эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчныг 

бүрдүүлэх 

 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх 

 Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих  

Богино хугацааны зорилтууд нь үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичгүүдэд хэрхэн тусаж 

байгааг харьцуулан харвал хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд утга санаа нь ямар нэг 

байдлаар тусгагдсан байгаа боловч богино хугацаанд гүйцэтгэх зорилтуудынхаа хувьд 

нийцлийн зөрүүтэй байдал ажиглагдаж байна. Тухайлбал, богино хугацааны зорилтын хоёр дахь 

агуулга болох “тооноос чанарт шилжих” үйл ажиллагааг дэмжих хамгийн чухал асуудлуудын 

нэг болох малын тэжээлийн хангамжийг шийдвэрлэх талаар богино хугацаанд хэрэгжүүлэх аль 

ч бодлогын баримт бичигт тодорхой зорилт болгон тусгаагүй. Түүнчлэн “Бэлчээрийн төлбөрийн 

систем бий болгох эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлэх” агуулгын хүрээнд 

хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ажил тусгагдаагүй. Гэхдээ “Мэргэжлийн ажил, үйлчилгээг 

төлөвшүүлэх” агуулгын хүрээнд томоохон ажлуудыг хийхээр 7 баримт бичигт тусгасан бөгөөд 

тусгайлсан "Малын эрүүл мэнд" (2018-2021) үндэсний хөтөлбөрийг баталж хэрэгжүүлж байна. 

Мөн "Монгол мал" (2010-2021) үндэсний хөтөлбөрийг үндсэн зорилтуудын гурав нь тэр чигтээ 

малын эрүүл мэнд, үржлийн асуудлыг шийдвэрлэхээр чиглэгдсэн шинжтэй байна. Мөн 

“Тооноос чанарт шилжүүлэх” агуулгын хүрээнд “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" 

(2019-2023) хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Татварын орчныг өөрчлөх, малын үнэлгээнд үндэслэсэн 

татварыг бий болгохоор үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон боловч МУЗГ-ын 2016-2020 

оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөри огт тусгагдаагүй байгаа нь нийцэлгүй байдлыг бий 

болгож байна.  

ХХААХҮЯ-аас баримтлаж буй дунд хугацааны (2020-2025) зорилт агуулгын хувьд дөрвөн 

үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхээр тусгажээ. Үүнд:   

 Шинэ технологи, инновацийг нэвтрүүлэх 

 Мэргэжлийн үйлчилгээг төгөлдөршүүлэх 

 Үйлдвэрлэлийн бүтээмжээс хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх 

 Мэдлэгт суурилсан бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх 

Богино хугацаанд хэрэгжүүлэх зорилтоо бүхэлд нь хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд хүрэхэд 

хүндрэлтэй зорилт болох нь дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жагсаалтаас харагдаж 

байна6. Дунд хугацаанд малын тэжээлийн аж ахуйг системтэйгээр хөгжүүлэх талаар үйл 

ажиллагааны тодорхой чиглэл гарсанаараа онцлог боловч өмнө дурьдсанчлан тус салбарт 

хамаарах хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд хангалттай хэмжээгээр тусгагдаагүй аж. 

Тухайлбал, Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого (2016-2025), Эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр (2019-2023), Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020), "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр (2010-2021) гэсэн зөвхөн дөрвөн хөтөлбөрт 

тодорхой зорилт байдлаар тусгагдсан боловч сүүлийн хоёр хөтөлбөр нь хугацааны хувьд нийцэл 

багатай байна. Дунд хугацааны зорилтыг хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг нэгтгэн авч үзвэл 

10 ерөнхий чиглэлийн үйл ажилагааны тэн хагас нь малын эрүүл мэндийг сайжруулахтай шууд 

холбогдсон шинжтэй бөгөөд судалгаанд суурилсан эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд 

чиглэжээ. Урт хугацаанд буюу 2025-2030 оны хооронд тус салбарыг хөгжүүлэхдээ бэлчээрийн 

мал аж ахуйн өв соёлыг дэлхий нийтэд таниулсан, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

урсгалыг бий болгож, үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлсэн, тогтвортой үйлдвэрлэлийг явуулахад 
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бодлого чиглэгдэнэ гэж тодорхойлжээ. Энэ ерөнхий агуулгыг төрөөс баримтлаж буй урт 

хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй жишиж үзвэл үндсэндээ бүрэн нийцэж байна.  

МАА-н салбарт хамааралтай Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдэд 

тус салбарын хөгжлийг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүд (эрчимжсэн мал аж ахуй, малын тэжээл, 

бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, гамшгийн эрсдэл, малын эрүүл мэнд, үржил селекцийн 

асуудлууд) хэрхэн тусгагдсаныг дараах хүснэгтэд харуулав.  

Хүснэгт 9. Үндэсний ба бүсийн хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд МАА-н 

салбарын гол үзүүлэлтүүд туссан байдал 

№ Үзүүлэлт Баримт бичгийн тоо Шууд хамаарал бүхий зорилтын тоо 

1 Эрчимжсэн МАА 8 11 

2 Малын тэжээл 5 7 

3 Бэлчээр ашиглалт 8 8 

4 Усан хангамж 7 10 

5 Гамшгийн эрсдэл 6 6 

6 Малын эрүүл мэнд 7 10 

7 Үржил селекц 7 8 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилтуудын хувьд хамгийн их давтагдаж 

байгаа үзүүлэлт нь эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхтэй холбогдож байгаа боловч хамгийн 

бага тусгагдсан үзүүлэлт нь малын тэжээлийн асуудал болж байна. Малын тэжээлийн асуудлыг 

шийдвэрлэхгүйгээр Монгол улс даяар эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхээр үйл ажиллагаа 

явуулах нь өөрөө боломжтой эсэхийг дахин харах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн бэлчээр ашиглалтын 

талаар бодлогын 8 баримт бичигт ерөнхий байдлаар дурьдагдаж байгаа, сүргийн зөв зохистой 

бүтцийг бий болгох тухай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа ч боловч 

ноолуурын урамшууллын бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа явдал болон мал сүргээс 

авах татварыг тодорхойлох, бий болгох талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авах талаар нэг ч 

дурьдагдаагүй байгаа нь бэлчээр ашиглалтын нөхцөл байдлыг сайжруулах зорилтыг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа амжилттай явагдах эсэхэд эргэлзэхэд хүргэж байна. Малын эрүүл 

мэнд, үржил селекцийн асуудлыг эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх зорилттой бараг адил 

түвшинд авч үзэж байна. Малын эрүүл мэнд, үржлийн асуудлуудыг шийдвэрлэснээр МАА-н 

салбарт шууд нөлөө үзүүлээд зогсохгүй хүнс ба хөнгөн үйлдвэрийн салбаруудад ч суурь 

өөрчлөлт авчрах нөлөөтэй тул нэн тэргүүнд авч уг асуудлыг шийдвэрлэхийг тэргүүлэх 

зорилтуудын нэг болгож, тусгайлсан хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаа нь илэрхий байна.   

МАА-н салбарт хамааралтай Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдэд 

(нийт 12 баримт бичиг) тус салбарын хөгжлийг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийн туссан байдлыг 

авч үзвэл МАА-н салбарт тулгамдаж байгаа хамгийн гол асуудлууд болох малын эрүүл мэндийг 

сайжруулах, эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд түлхүү 

тусгагдсан боловч нийтлэг ажиглагдаж байгаа сул тал нь шалгуур үзүүлэлтүүдийн тоо 

мэдээллийн сан үүсгэх талаар дурьдагдаагүй, үзэл баримтлал болон хөтөлбөрүүдийн хооронд 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хугацааны нийцэл ойлгомж багатай, уялдаа сул 

байгаа явдал юм (Хавсралт 4.1). Говийн дэд бүсийн Аймгуудын хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгүүд дэх МАА-н салбарт дэвшүүлсэн зорилтууд, тэдгээрийн хоорондын уялдаа болоод 

хэрэгжүүлж буй дэд хөтөлбөрүүдийн нийцлийн судалгааны гол үр дүн нь аймаг бүрийн хувьд 

харилцан адилгүй байна. Иймээс аймаг тус бүрийн хувьд хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд 

МАА-н салбартай холбоотой зорилтууд хэрхэн тусгагдсан талаар аймаг тус бүрээр дэлгэрүүлэн 

авч үзлээ (Хавсралт 5.1; 5.2; 5.3; 5.4). 
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Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бодлогын голлох баримт бичгүүдээр 2010 онд аймгийн ИТХ-аар 

батлагдсан “Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2010-2021/”; 2016 оны 11-р сарын 30-

нд аймгийн ИТХ-ын тогтоол №04 –өөр батлагдсан “Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 

онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр” ба Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 

2018 ба 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүдийг авав. Говьсүмбэр аймгийн хувьд (Хавсралт 

2.1) урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 

(2010-2021) -ын зургаан зорилт нь МАА-н салбарын гол үзүүлэлтүүдийг тусгасан бөгөөд малын 

эрүүл мэндийн талаар нэг ерөнхий зорилт, бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд хамгийн багадаа гурван 

зорилт дэвшүүлжээ. Тэгвэл энэхүү хөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн байх ёстой Засаг даргын 2016-

2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мөн адил зургаан зорилт тусгагдсан байгаа 

боловч малын тэжээл, бэлчээр ашиглалтын талаар ямар нэгэн зорилт дэвшүүлээгүй байгаа нь уг 

хөтөлбөрийн хөгжлийн цогц бодлого (2010-2021) -той уялдаж байгаа байдлыг сулруулж байна. 

Түүнчлэн “Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 ба 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-үүдэд 

бэлчээр ашиглалтын талаар зорилт оруулсан байгаа нь “Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т уялдахгүй, харин аймгийн урт хугацааны хөтөлбөртэй энэ 

үзүүлэлтээр илүү ойр холбогдож байгааг харуулж байна. Малын эрүүл мэндийн талаар урт 

болон дунд хугацааны аймгийн хөгжлийн бодлогын хөтөлбөрт малын эрүүл мэндийн талаар 

өргөн хүрээг хамарсан тус бүр нэг заалт оруулсан байгаа бол богино хугацааны хөтөлбөрүүдэд 

илүү нарийвчлалтай бол илүү 5 ба 6 зорилт болон задарчээ. Энэ нь тус аймгийн нутгийн 

удирдлага 2018 ба 2019 онуудад малын эрүүл мэндийн асуудлуудад илүү анхаарал хандуулахаар 

төлөвлөснийг илтгэж болох юм.  

Дорноговь аймгийн хувьд мал аж ахуйн салбарын (Хавсралт 4.2) урт хугацааны бодлогын 

баримт бичиг болох Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/нд зургаан 

зорилт тависан бөгөөд дөрөвт нь ерөнхий нэг заалт, усан хангамжийн талаар хоёр, гамшгийн 

эрсдлийн талаар гурван заалтыг тус бүр тусгасан байна. Тэгвэл энэхүү хөтөлбөрийн дагуу 

хийгдсэн байх ёстой Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 болон 2019 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүд мөн адил 

зургаан зорилт тусгагдсан байгаа боловч малын тэжээл талаар ямар нэгэн зорилт дэвшүүлээгүй 

байгаа нь хөтөлбөрийн уялдаа холбоог сулруулж байна. Мөн Засаг даргын 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчимжсэн МАА-ын талаар гурван зорилт тавьсан 

боловч 2018 болон 2019 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүд нэг болон хоёр зорилт болж буурсан 

байна. Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөөнд Бэлчээр ашиглалтын нэг, усан 

хангамжийн талаар хоёр зорилт байсан ч Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тус 

бүр хоёр зорилт болсон байгаа нь бэлчээр ашиглалт, усан хангамжийн талаар илүү уялдаа 

холбоотой төлөвлөснийг илтгэж байна. Мөн Дорноговь аймаг нь "Малын эрүүл мэнд" дэд 

хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлсэн байна.  

Дундговь аймгийн хувьп урт хугацааны бодлого болох Дундговь аймгийн хөгжлийн бодлого, 

стратегийн төлөвлөгөө хөтөлбөрт /2012-2031/ мал аж ахуйн салбарт Эрчимжсэн МАА, Малын 

тэжээ, Гамшгийн эрсдэл болон Малын эрүүл мэндийн талаар дөрвөн зорилт тависан байна. 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд эдгээр зорилтуудыг 

хамааруулсан бөгөөд нэмж бэлчээр ашиглалт, усан хангамжийн талаар зорилтыг тусгасан байна. 

Дундговь аймгийн засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт таван 

зүйлийн зургаан зорилтын тусгасан  бөгөөд  Урт хугацааны бодлогын зорилт дээр малын 

тэжээлийн талаар, усан хангамжийн талаар тус тус нэг зорилтыг нэмж тусгасан байна. Иймд 

Дундговь аймгийн хувьд мал аж ахуйн салбарын урт болон богино хугацааны төлөвлөлтийн 

бодлогууд илүү нийцсэн байна. Мөн Дундговь аймаг нь "Тэмээ өсгөхөд дэмжлэг үзүүлэх" дэд 

хөтөлбөр" 2013 оноос найман жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр баталсан бөгөөд хөтөлбөрийн 

гол зорилго нь тэмээн сүргийн тогтвортой өсөлтийг хангах, тэмээгээ өсгөсөн малчдад дэмжлэг 

үзүүлэх зорилготой байсан бол"Залуу малчдыг дэмжих" хөтөлбөрийг 2016 онд баталсан бөгөөд 
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залуу малчдын эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх, уламжлалт арга туршлагыг өвлүүлэх зорилготой 

байв.  

Өмнөговь аймгийн хувьд "Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн 

хөгжлийн хөтөлбөр (2010-2020) нэртэй урт хугацааны хөтөлбөрийг 2009 оны 11 сард баталсан 

бөгөөд энэ баримт бичигт МАА-н салбарын гол үзүүлэлтүүдийг зургаан зүйл, 11 зорилтыг 

тусгасан байна. Гэвч Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

бэлчээр ашиглалтын нэг зорилтыг огт дурдаагүй мөн гамшгийн эрсдлийн  дөрвөн зорилтыг нэг 

болгож тусгасан байна. Мөн аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  

эрчимжсэн МАА, малын тэжээл болон  бэлчээр ашиглалтын талаар ямар зорилтыг тусгаагүй 

байна. Энэ байдал нь бодлогын баримт бичгийн уялдааг сулруулж байна. Харин малын эрүүл 

мэндийн талаар аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрт нэг зорилт, Засаг даргын 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хоёр зорилт, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд гурван зорилтыг тусгаж өгсөн нь малын эрүүл мэндийн талаарх 

бодлогын нийцтэй байгааг харуулж байна. Мөн  Өмнөговь аймаг нь "Малчин" дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж байна.  

Газар тариалангийн салбар: Тус салбарын хувьд салбарын үйлдвэрлэлийг үнэ цэнийн 

сүлжээгээр хөгжүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад төрөөс 

баримтлах бодлогын баримт бичгүүд чиглэгдсэн байхаар төлөвлөсөн бөгөөд энэхүү зорилтод 

хүрэхийн тулд дунд хугацаанд нийтлэг 9 стратегийн зорилтыг биелүүлэхээр ажиллаж байна.7 

Газар тариалангийн салбарт 2018 оны байдлаар хууль 7, УИХ-ын тогтоол 4, салбарын сайдын 

тушаал 8 хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байна. Энэ судалгаанд газар тариалангийн салбарт 

хамааралтай Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдэд (нийт 13 баримт 

бичиг) тус салбарын хөгжлийг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийн туссан байдлыг авч үзвэл Газар 

тариалангийн салбарын хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, тоо мэдээллийн сан 

үүсгэх талаар дурьдагдаагүй үндсэн сул талтай бөгөөд энэ байдал нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

хянах, цаашид сайжруулахад дүгнэлт, зөвлөмж өгөх боломжийг хязгаарлаж байна (Хавсралт 

4.2). Гэвч дээр дурьдсан хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 12 баримт бичгийн хүрээнд газар 

тариалангийн салбарын голлох үзүүлэлтүүдтэй холбогдогдох зорилтууд ямар хэмжээнд 

агуулагдаж байгааг шинжлэв.  

Хүснэгт 10. Үндэсний ба бүсийн хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд газар 

тариалангийн салбарын гол үзүүлэлтүүд туссан байдал 

№ Үзүүлэлт Баримт бичгийн тоо Шууд хамаарал бүхий зорилтын тоо 

1 Эдэлбэр газар 6 6 

2 Үр тариа 5 5 

3 Төмс хүнсний ногоо 5 6 

4 Жимс, жимсгэнэ 5 6 

5 Үр сорт 8 8 

6 Усалгаатай тариалан 5 5 

7 Техник, технологи 5 5 

8 Хүлэмжийн аж ахуй 4 4 

9 Хөрс хамгаалал 5 5 

10 Ургамал хамгаалал 4 5 

11 Агуулах зоорь 6 6 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

                                                           
7 http://mofa.gov.mn/exp/blog/8/245 

http://mofa.gov.mn/exp/blog/8/245


25 

 

Үндэсний болон бүсийн хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн зорилтуудад 

хамгийн ихээр тусгагдсан үзүүлэлт нь үр сортын бодлогын асуудлууд бөгөөд газар тариалангийн 

салбарт шууд хамаарал бүхий бодлогын баримт бичгүүдийн 2/3-т нь зорилт байдлаар оржээ. 

Хүлэмжийн аж ахуйн (хамгаалалттай хөрсний газар тариалан) ба ургамал хамгаалал 

асуудлуудыг тусгасан бодлогын баримт бичиг хамгийн цөөн буюу 4, хамаарах заалт харгалзан 

4 ба 5 байна. Ерөнхийд нь дүгнэвэл Монгол улсын Засгийн газраас газар тариалангийн бүх 

асуудлуудыг жигдэвтэр хамарсан байдлаар бодлого хөтөлбөрүүдийг боловсруулж ирсэн бөгөөд 

бусдаас арай илүү анхаарал хандуулахаар зорьж байгаа асуудал нь үр сортын бодлого байна гэж 

дүгнэж болохоор байна.  

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн 4 аймгийн хувьд газар тариалангийн салбарт хэрэгжиж байгаа 

бодлогууд ямар уялдаа холбоотой байгааг авч үзье. Тариалангийн эдэлбэр газрын хувьд Монгол 

улс баруун, зүүн, төв, хангайн ба говийн гэсэн таван бүсэд хуваагдаж байгаа бөгөөд дөнгөж 376 

га эдэлбэр газар говийн 4 аймагт ногдож байна. Иймээс төрөөс баримтлах бодлогын хувьд дараах 

чиглэлээр бодлогууд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Үүнд:  

 Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх 

 Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх 

 Талбайг малаас хамгаалах, хашаажуулах 

 Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордоо, ургамал хамгааллын бодисийн зохистой 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

 Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх 

 Хамгаалагдсан хөрсний тариалан, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 

Бусад бүстэй харьцуулахад зөвхөн Говийн дэд бүсэд хамгаалагдсан хөрсний тариалан, жимсний 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд ХХААХҮЯ илүү анхаарна гэж дурьджээ.8 ХХААХҮЯ-аас 

баримтлаж буй бодлогын чиглэлтэй Говийн дэд бүсийн аймгуудын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, 

баримт бичгүүд хэр нийцэлтэй байгааг аймаг тус бүрээр харуулав (Хавсралт 5.1; 5.2; 5.3; 5.4).  

Газар тариалангийн салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд хэр зэрэг нийцэлтэй байгааг 

Говьсүмбэр аймагт авч үзвэл усалгаатай тариалан, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэхээр урт 

хугацааны хөтөлбөртөө түлхүү тусгасан бөгөөд богино хугацааны хөтөлбөрүүд болох 2018 ба 

2019 оны Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүдэд ижил байдлаар тусгаж 

өгчээ. Түүнчлэн ургамал ба хөрс хамгааллын асуудлыг нилээд олон зорилтуудын хүрээнд 

дурьдсан боловч богино хугацааны үйл ажиллагааны чиглэлдээ зорилтуудын тоог бууруулан 

тусгажээ. Эдэлбэр газрын талаар ямар нэгэн зорилт аль ч хөтөлбөрт тусгаагүй бол төмс, хүнсний 

ногооны талаар урт хугацаанд 3 зорилт дэвшүүлсэн боловч дунд хугацааны бодлогын баримт 

бичиг болох “Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр” -т 

тусгайлсан шуул хамаарах зорилтууд оруулаагүй аж. Харин богино хугацааны бодлогын баримт 

бичгүүдэд төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг өсгөх талаар зорилтууд оруулсан байна. 

Бодлогын баримт бичгүүдэд тогтмол тусгагдаж байгаа нэг үзүүлэлт нь агуулах зоорийн нөхцөл 

байдлыг сайжруулах, багтаамжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой байна. Аймгийн түвшинд 

хэрэгжүүлэх “Жимс, жимсгэнэ дэд хөтөлбөр", “Хүнсний ногоо дэд хөтөлбөр"дэд хөтөлбөрүүд 

боловсруулан мөрдөж байгаа бөгөөд энэ нь улсын болон аймгийн түвшний хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг илүү тодорхой болгож өгсөн ач холбогдолтой.  

Дорноговь аймгийн хувьд аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/нд газар 

тариалангийн салбарын (Хавсралт 2.2) арван зүйлийн хүрээтэй 21 зорилтыг тавьсан байна. Гэвч 

засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эдгээр зорилтуудыг эрс 

бууруулсан байна. Жишээ нь хөгжлийн мастер төлөвлөгөөнд ургамал хамгааллын талаар гурван 

зорилт байсныг засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 2018 
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оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд ямарч зорилтын тухай дурдаагүй, агуулах зоорийн талаарх хоёр 

зорилтыг засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэг болсон 

бөгөөд 2018 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд ямарч зорилт тусгаагүй байна. Мөн үр сортын 

талаарх нэг зорилт нь засаг даргын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 2018 оны 

үндсэн чиглэлд ямар ч зорилт тусгаагүй байна. Иймд Дорноговь аймгийн урт хугацааны газар 

тариалангийн салбарын бодлогын бичиг баримт нь  Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  нийцэлгүй байна. Харин 

аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд арван зүйл тус бүрт нэг нэг 

зорилтыг тусгасан байна. Мөн  Дорноговь аймгийн "Жимс жимсгэнэ" дэд хөтөлбөр болон 

"Хүнсний ногоо" дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлсээр байна.  

Дундговь аймгийн газар тариалангийн салбарт хамаарах бодлогын бичиг баримтын нийцлэлийг 

авч үзэхэд урт хугацааны баримт бичигт таван зүйлээр зургаан зорилт авч хэрэгжүүлэхээр 

тависан боловч Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хоёр 

зорилт болж буурсан байна. Хамгийн нийцэлтэй зорилт нь хүлэмжийн аж ахуйн талаарх зорилт 

байгаа бөгөөд аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр, 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тус бүр нэг зорилтыг оруулсан 

байна. Урт болон дунд хугацааны бодлогын бичиг баримтад үр тариа, төмс хүнсний ногооны 

тухай зорилт байхгүй байгаа боловч Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлд тус бүр нэг зорилтыг оруулж ирсэн байна.  

Өмнөговь аймгийн газар тариалангийн салбар тухайд "Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-

Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрт (2010-2020) найман зүйлээр есөн зорилт 

тавьсан боловч үр тариа, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийн талаарх зорилтуудыг засаг 

даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон аймгийн эдийн засаг, 

нийгмийг 2018 болон 2019  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд огт тусгаагүй байна. Харин усалгаатай 

тариалан, ургамал хамгаалал болон агуулах зоорийн зорилтууд нь нийцтэйгээр нэгээс хоёр 

зорилтуудыг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2018 болон 2019 оны 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасан байна. 

Хүнсний үйлдвэрлэл: Тус салбарын бодлого нь “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал 2030” –д суурилсан 3 үе шат бүхий үндсэн дөрвөн чиглэл бүхий стратегийн 

зорилтуудтайгаар тодорхойлогдож байна. Салбарын дунд хугацааны бодлого нь үйл 

ажиллагааны 18 ерөнхий зорилттой явагдахаар төлөвлөгджээ.9 Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

салбартай холбоотой зорилтууд агуулсан 13 үндэсний хэмжээний үзэл баримтлал, бодлого, 

хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд эдгээрт хүнсний үйлдвэрлэлийн салбараас исгэлтийн 

үйлдвэртэй шууд холбоотойгоор заагдсан ямар нэг заалт ороогүй (хамааралтай байж болох 3 

зорилт бий) нийтлэг шинжтэй. Түүнчлэн эдгээр бодлогын баримт бичгүүдийн 2/3 нь хүнсний 

хангамж ба хүнсний аюулгүй байдалтай холбогдох заалт агуулсан. Ерөнхийд нь дүгнэхэд үзэл 

баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүнг хянахад шаардагдах мэдээллийн санг 

үүсэх шаардлагатай. Мөн түүнчлэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар арга хэрэгсэл ашиглах 

талаар илүү тодорхой болгох, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг явуулах шаардлага, үндэслэл, 

эдийн засгийн өгөөжийг тооцох хэрэгтэй. (Хавсралт 4.3) 

Хүснэгт 11. Үндэсний ба бүсийн хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд хүнсний 

үйлдвэрлэлийн салбарын гол үзүүлэлтүүд туссан байдал 

№ Үзүүлэлт Баримт бичгийн тоо Шууд хамаарал бүхий зорилтын тоо 

1 Хүнсний хангамж 11 13 

2 Сүүний үйлдвэрлэл 10 13 

                                                           
9 http://mofa.gov.mn/exp/blog/10/249 

http://mofa.gov.mn/exp/blog/10/249


27 

 

3 Махны үйлдвэрлэл 10 13 

4 Гурилын үйлдвэрлэл 4 5 

5 Исгэлтийн үйлдвэрлэл 2 3 

6 Органик хүнсний үйлдвэрлэл 5 6 

7 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 5 6 

8 Хүнсний аюулгүй байдал 8 9 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичгийн зорилтуудад хүнсний хангамжийн асуудал 

хамгийн ихээр тусгагдсан байдаг бөгөөд шууд хамаарах утгатай зорилтууд бүх хөтөлбөрийн 

хувьд нийтдээ 13 байна. Харин мах ба сүүний үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүдийг хамтад нь ижил 

зорилтуудад тусгасан онцлог байдал харагдаж байна. Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоо бүхий 

9 зорилт 8 хөтөлбөрт тусгагдсан байна. Түүнчлэн эдгээр бодлогын баримт бичгүүд бараг бүгд 

хүнсний хангамж ба хүнсний аюулгүй байдалтай холбогдох заалт агуулсан. Ерөнхийд нь 

дүгнэхэд үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүнг хянахад шаардагдах 

мэдээллийн санг үүсэх шаардлагатай. Мөн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар арга хэрэгсэл 

ашиглах талаар илүү тодорхой болгох, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг явуулах шаардлага, 

үндэслэл, эдийн засгийн өгөөжийг тооцох хэрэгтэй.    

Говийн дэд бүсийн аймгуудын хөгжлийн бодлого төлөвлөгөөний хооронлын уялдаа холбоо 

хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт ямар шинж чанартай байгааг судлав (Хавсралт 5.1; 5.2; 5.3; 5.4). 

Говьсүмбэр аймгийн хувьд урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт гурил ба 

исгэлтийн салбарын асуудлыг шийдвэрлэх агуулгатай зорилтууд байхгүй бол богино хугацааны 

хөгжлийн хөтөлбөрүүд болох 2018 ба 2019 оны Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлүүдэд нийтлэг шинж чанартай өргөн хүрээг хамарсан хөнгөн үйлдвэрийн бүх 

үндсэн үзүүлэлтүүдэд нөлөө үзүүлэх боломжтой 3 зорилт агуулагджээ. Харин дунд хугацааны 

мөрийн хөтөлбөрт хүнсний үйлдвэрлэлийн бүх үзүүлэлтэд хамааралтай байж болох 2 зорилтыг 

багтаажээ.  

Дорноговь аймгийн хүсний үйлдвэрлэлийн салбар дахь бодлогын баримт бичгийн нийцлийг авч 

үзэхэд хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/-нд гурлийн үйлдвэрлэл, исгэлтийн үйлдвэрлэл, 

органик хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний аюулгүй байдлын талаар тус бүр хоёр зорилтууд, хүнсний 

хангамж, сүүний үйлдвэрлэл, махны үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд 5-6н 

зорилтуудыг тусгасан байна. Эдгээр зорилтууд нь засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр болон 2018  болон 2019 оны аймгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд цөөн 

зорилт болжээ. Жишээ нь хөгжлийн мастер төлөвлөгөөнд махны үйлдвэрлэлийн тухай зургаа, 

хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний таван зорилт байхад 2019 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тус 

бүрдээ нэг зорилт болсон байна. Мөн хөгжлийн мастер төлөвлөгөөнд  тусгасан хүнсний аюулгүй 

байдлын талаарх хоёр зорилт нь 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ямарч 

зорилт байхгүй болсон байна. Харин органик хүнсний үйлдвэрлэлийн талаарх зорилт нь бүхий 

л бодлогын бичиг баримтанд хоёр зорилттой нийцэлтэй байна. Мөн Дорноговь аймгийн "Орон 

нутгийн экологийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх" дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж байна.  

Дундговь аймгийн хүсний үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд Дундговь аймгийн хөгжлийн бодлого, 

стратегийн төлөвлөгөө хөтөлбөрт /2012-2031/ хүнсний хангамж, сүүний үйлдвэрлэл, махны 

үйлдвэрлэл, органик хүнсний үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл, хүнсний аюулгүй байдлын талаар 

зургаан зорилтыг тэвшүүлсэн бөгөөд Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт тус бүр хоёр зорилт болон нэмэгдсэн байна. Дундговь аймгийн хувьд хүнсний 

салбарын урт болон богино хугацааны бодлогын бичиг баримт нийцэлтэй харагдаж байна.   
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Өмнөговь аймаг нь "Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн 

хөтөлбөрт (2010-2020) хүнсний хангамж, сүүний үйлдвэрлэл, махны үйлдвэрлэл, хүнсний 

аюулгүй байдлийн талаар тус бүр хоёр зорилт, гурилын үйлдвэрлэл, исгэлтийн үйлдвэрлэл, 

органик хүнсний үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний талаар тус бүр нэг зорилтын 

тусгасан байна. Эдгээр зорилтууд нь Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт нийцэлгүй байгаа ч 2018 болон 2019 оны хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тус бүрдээ 

нийцэл сайтай тусгасан байна. 

Хөнгөн үйлдвэрлэл: Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого нь мөн адил 

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030” ба “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар 

баримтлах бодлого”–д суурилсан бөгөөд тус бүртээ 3 үе шат бүхий хоёр ялгаатай стератегийн 

зорилтуудыг дэвшүүлсэн бөгөөд ижил хугацаанд харилцан адилгүй зорилтууд дэвшүүлж байгаа 

нь тус салбарт төрөөс баримтлаж буй бодлогыг тодорхой бус, хоёрдмол байдалтай болгон 

харагдуулж байна.10 “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030” -д дурьдсан 

зорилтууд нь илүү нарийвчлалтай, тоон утгаар илэрхийлэгдсэн байгаа бол “Төрөөс аж 

үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”–д дурьдагдсан зорилтууд нь илүү ерөнхий байдлаар 

томъёологджээ. Тухайлбал, эхний хувилбараарх I үе шат (2016-2020) нь нийт экспортод 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жинг 15 хувьд хүргэж, хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний биржийн сүлжээг боловсронгуй болгож, дэвшилтэт технологид суурилсан 

экспортын чиглэлийн боловсруулах үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлж, бүтээмжийг 

нэмэгдүүлж, арьс шир, ноос, ноолуур зэрэг түүхий эдийн бүрэн боловсруулалтыг 60 хувьд 

хүргэх гэж заасан бол дараагийн хувилбараар I үе шат (2015-2020) нь үндэсний үйлдвэрлэлийг 

хамгаалж, үндсэн түүхий эдийг дотооддоо боловсруулж, техник, технологийг нутагшуулан 

экспортыг дэмжих, импортыг орлох аж үйлдвэрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж заажээ. Энэ хоёр 

заалтын хоорондын нийцлийг тооцвол 70 хувиас хэтрэхгүй байна.  

Хөнгөн үйлдвэрийн салбар нь дотроо маш олон төрлийн, ялгаатай онцлогуудтай дэд 

салбаруудыг агуулж байгаа тул үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрүүд нь маш 

өргөн хүрээг хамарсан шинжтэй, ерөнхий агуулгатай заалтууд зонхилсон хэлбэртэй байна. 

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шууд хамаарах 15 хөтөлбөрт шинжилгээ хийв (Хавсралт 4.4). 

Хүснэгт 12. Үндэсний ба бүсийн хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд хүнсний 

үйлдвэрлэлийн салбарын гол үзүүлэлтүүд туссан байдал 

№ Үзүүлэлт Баримт бичгийн тоо Шууд хамаарал бүхий зорилтын тоо 

1 Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн 11 13 

2 Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн 11 12 

3 Оёмол бүтээгдэхүүн 5 6 

4 Мод, модон эдлэл 3 4 

5 Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл 3 4 

6 Сав баглаа боодол 7 8 

7 Барилгын материал 4 5 

8 
Дахин боловсруулах 

үйлдвэрлэл 
8 9 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарагдах үйлдвэрлэлийн дэд салбаруудаас ноос, ноолуур ба 

арьс, ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтай хамаарал бүхий асуудлуудыг шийдвэрлэх 

агуулгатай зорилтууд хамгийн ихээр тусгагдсан бөгөөд нийт 11 хөгжлийн бодлогын баримт 

бичигт эдгээр салбарт хамаарал зорилтууд тусгагджээ. Өөрөөр хэлбэл үндэсний болон бүсийн 

                                                           
10 http://mofa.gov.mn/exp/blog/11/231 

http://mofa.gov.mn/exp/blog/11/231
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түвшний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд хөнгөн үйлдвэрийн салбараас хамгийн их 

тусгагдсан салбарт арьс, ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн салбар нэрлэгдэж байна. Мөн дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар нь 

дараагийн хамгийн их анхаарал хандуулж буй салбар юм. Төрийн бодлого, хөтөлбөрт дахин 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбараас дутахгүй их анхаарал татаж байгаа салбар нь сав баглаа 

боодод хамаарч байна. Харин хамгийн бага тусгагдсан үйлдвэрлэлийн салбар нь мод модон 

эдлэл, хэвлэл цахилгаан хэрэгслийн салбар бөгөөд тухайлсан, нэр дурьдсан зорилтууд байхгүй.  

Аймгуудын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд хэрхэн туссанг аймаг тус бүрээр задлан 

шинжлэв (Хавсралт 5.1; 5.2; 5.3; 5.4). Говьсүмбэр аймгийн хувьд малын гаралтай түүхий эд 

боловсруулах үйлдвэрлэл, дахин боловсруулах, барилгын материалын үйлдвэрлэлд голлон 

анхаарахаар төлөвлөжээ. Хугацааны хувьд авч үзвэл урт хугацаанд нийтлэг шинж чанартай 3 

зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд дунд хугацаанд эдгээр зорилтуудыг багцлан нэг зорилтод оруулжээ. 

Харин богино хугацааны буюу нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлүүддээ 

ерөнхий зорилтоо бага зэрэг нарийвчлан, тодорхой болгож тусгажээ.    

Дорноговь аймгийн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичигт 

Ноос ноолууран бүтээгдэхүүн, Арьс ширэн бүтээгдэхүүн, Оёмол бүтээгдэхүүн, Мод модон 

эдлэл, Хэвлэл цахилгаан хэрэгсэл, Сав баглаа боодол, Барилгын материал, Дахин боловсруулах 

үйлдвэрлэл гэсэн нийт найман зүйлээр 34 зорилтыг тусгасан байна. Харин дунд хугацааны 

бодлогын бичиг баримтад эдгээрийн тоог дөрөв дахин бууруулж найман зорилтыг тусгасан 

байна. Мөн богино хугацааны төлөвлөлт болох аймгийн эдийн засаг, нийгмийг  хөгжүүлэх 2018 

үндсэн чиглэлүүдэд зүйл тус бүрт харгазан хоёр зорилтуудыг оруулсан байна.   

Дундговь аймгийн хөнгөн үйлдвэрийн салбарийн урт хугацааны бодлогын баримт бичих болох 

Дундговь аймгийн хөгжлийн бодлого, стратегийн төлөвлөгөө хөтөлбөр /2012-2031/ нь дунд 

хугацааны төлөвлөлттэй нийлцэлгүй байна. Жишээ нь урт хугацааны төлөвлөлтөнд нийт дөрвөн 

зорилт байхад дунд хугацааны бодлогын баримт болох Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт найман зүйлийн 16 зорилтыг тусгасан байна.  Харин 2018 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлүүд нь дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичигтэй илүү нийцэлтэй 

байна.   

Өмнөговь аймгийн хувьд "Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн 

хөгжлийн хөтөлбөрт (2010-2020) найман бүлгийн хүрээнд нийт 14 зорилтыг тусгасан байна. 

Гэвч дунд хугацааны бодлогын баримт бичигт зөвхөн Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн, Арьс 

ширэн бүтээгдэхүүний талаар тус бүр хоёр зорилтыг оруулсан бөгөөд бусад бүлгүүдийн хувьд 

ямарт зорилтыг тусгаагүй байна. Иймд өмнөговь аймгийн урт болон дунд хугацааны 

төлөвлөлтийн баримт бичиг нь нийцэлгүй болсныг харуулж байна. Харин богино хугацааны 

төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд нийлээд дэлгэрэнгүй зорилтуудыг тусгасан байгаа нь урт болон 

богино хугацааны төлөвлөлтүүд нийцэлтэй болжээ.   

ХХААХҮ-ийн салбарт мөрдөгдөж байгаа хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичгүүдийн 

хувьд дараах нийтлэг шиж ажиглагдаж байна. Говийн дэд бүсийн аймгуудын хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө эсхүл хөгжлийн цогц бодлогууд хамарч буй цаг хугацааны хувьд ойролцоо буюу 

Говьсүмбэр аймгийнх 2010-2021 он, Дорноговь аймгийнх 2011-2021 он, Өмнөговь аймгийнх 

2010-2020 он байгаа бол Дундговь аймгийнх 2012-2031 оны хооронд буюу бусад аймгуудтайгаа 

харьцуулахад бараг хоёр дахин их хугацааны үеийг хамарсан шинжтэй байна. Эдгээр бодлогын 

баримт бичүүдийг Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмын 

хавсралтуудыг ашиглан үнэлж үзэхэд Монгол улсын ТХҮБ-2030-ийн ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарал заалтуудын нийцлийн ерөнхий хувь 89 хувь, харин Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалтай нийцлийн 72 хувь байна. Аймгуудаар авч үзвэл, Дорноговь аймгийн хувьд нийцэл 

91 хувь, Өмнөговь аймгийнх 89 хувь, Говьсүмбэр аймгийнх 89, Дундговь аймгийнх 87 хувь 

байна.  
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ДҮГНЭЛТ 

 

Говийн дөрвөн аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн болон ХХААХҮ-ийн салбарын одоо мөрдөгдөж 

байгаа хууль, бодлогуудын хэрэгжилт, уялдаа холбоо, тулгамдаж буй асуудлууд болон 

шийдвэрлэх боломжуудыг тодорхойлох ажлын хүрээнд дараах дүгнэлтэд хүрч байна.  

 ХХААХҮ-ийн салбарын бүсийн эсвэл аймгийн түвшний өнөөгийн нөхцөл байдлыг 

тодорхойлон гаргахад тулгамдаж буй хамгийн том асуудал нь тоо мэдээллийн дутмаг байдал 

бөгөөд аливаа төрлийн судалгааг хийхэд үндэслэл болох нарийвчилсан мэдээллийн санг 

үүсгэх нь амин чухал байна.  

 Монгол улсын өнөөгийн нийт бэлчээрийн нөөц, боломжид үндэслэн тохируулан тооцоолсон 

мал нь толгойн дүнгээр 51.6 сая толгой гарсан нь 2017 онд тоологдсон малаас 22.0 хувь буюу 

14.6 сая толгойгоор бага байж зохист түвшиндээ очихоор байгаа боловч малын тоо толгойг 

хэрхэн бууруулах талаар ямар нэгэн тодорхой хөтөлбөр өнөөг хүртэл хэрэгжихгүй байна.  

 Сүргийн бүтцийг авч үзэхэд 1970 онд нийт сүрэгт эзлэх ямааны хувийн жин 18.6 хувь байсан 

бөгөөд жилийн 48 жилийн хугацаанд уг үзүүлэлт жилд дунджаар 1.6 хувь өсч 2018 он гэхэд 

40.8 хувьд хүрсэн нь бэлчээрийн доройтлын шалтгаан гэж судлаачид үзсэн нь Говийн дэд 

бүсэд ямааны сүрэг эзлэх хувь улсын дундаж болон бусад бүх бүсээс илүү байгаа нь цаашид 

ямаан сүргийн тоо толгойд анхаарах шаардлагатай байгааг харуулж байна.  

 Эрчимжсэн МАА-н салбарыг хөгжүүлэх талаар бодлогын баримт бичгүүдэд онцгойлон 

тусгасан байгаа боловч Говийн дэд бүсэд хийгдэж байгаа эрчимжсэн МАА-н салбартай 

холбогдох үйл ажиллагаа нь улсын дунджаас хавьгүй бага байна. Жишээлбэл 2007-2018 оны 

хооронд уг бүсэд цэвэр үүлдрийн 5 үхрийг худалдан авсан байгаа нь орон нутгийн хөгжлийн 

бодлогын үйл ажиллагааны хэрэгжилт ямар түвшинд байгааг харуулна.  

 Говийн дэд бүсийн хөдөө аж ахуйн салбарт газар тариалангийн салбар маш бага хувийн жин 

эзлэх бөгөөд төрөөс баримтлах бодлого нь хамгаалагдсан хөрсний (хүлэмжийн) аж ахуй, 

усалгаатай тариаланг түлхүү хөгжүүлэхээр тусгасан байгаа боловч хэрэгжилт нь хангалттай 

түвшинд биш байна. 

 Говийн дэд бүсийн байгалийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өрхийн хэрэглээнд зориулсан 

шинжтэй, зах зээлд чиглэсэн бус төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл зонхилж байна. 

Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд хамгийн тохиромжтой бүс нутаг гэж үзэж байгаа ч хүлэмжийн 

аж ахуйн үйлдвэрлэлд ахиц бага гарчээ.  

 Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд мах үйлдвэрлэл (Дорноговь аймагт мах экспорттой 

холбогдон өссөн дүнтэй байгааг эс тооцвол) тухайн бүсийн хувьд хүнсний салбарт бодлогын 

мэдэгдэхүйц нөлөө гарсан талаар ямар нэгэн тохиолдол харагдахгүй байна. Улсын хэмжээнд 

авч үзвэл мах, махан бүтээглдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, төмсний хангамж 

хэрэгцээт түвшнээс давсан байдалтай бол хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, өндөгний хувьд 

дутуу байна. Бодлогын хувьд энэ тал дээр илүү анхаарсан зорилт, үйл ажиллагаанууд 

ажиглагдахгүй байна.  

 Төрөөс МАА-н салбарт баримтлаж байгаа бодлогуудыг нэгтгэн авч үзвэл дараах үйл 

ажиллагаагаар дамжуулан зохист хэмжээг үүсгэхээр төлөвлөж байна. Нэгдүгээрт, сүргийн 

зохист бүтцийг бий болгох (хонь ба ямааны харьцааг 2:1 болгохыг судлаачийн зүгээс санал 

болгож байна); хоёрдугаарт, малын сүргээс авах татвар бий болгох замаар олон малтай байх 

сонирхолыг бууруулах, гуравдугаарт, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх замаар тооноос 

чанарт шилжих. Гэвч хийх ажлуудын уялдаа нийцлийг тодорхойлоход төвөгтэйгээр хэт 

ерөнхий байдлаар зорилт болон үйл ажиллагааны чиглэлийг тусгасан байгаа нь хөгжлийн 

бодлого, хөтөлбөрийн баримт бичгүүдийн ач холбогдолыг сулруулж байна.  

 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт өөр хоорондоо ялгаатай олон тооны дэд үйлдвэрийн салбарууд 

багтаж байгаа тул нэгдсэн нэг дүгнэлтэд хүрэхэд төвөгтэй. Гэвч малын гаралтай түүхий эд 

боловсруулах үйлдвэрийн дэд салбарын хувьд малын тоо, толгойны өөрчлөлтөөс хамаарсан 
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нийтлэг шинж чанар, чиг хандлага ажиглагдахгүй байна. Энэ нь түүхий эд бэлтгэл ба 

тэдгээрийн боловсруулалт хийгдэх үйл явцын хооронд үр ашигтай механизм ажиллахгүй 

байгааг харуулж байна.  

 Үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд нь зарим талаараа учир 

дутагдалтай байна. Тухайлбал, ТХҮБ-2030-д малын тэжээлийн аж ахуйг хөгжүүлэх талаар 

шууд дурьдсан заалт ороогүй. Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, уламжлалт мал аж ахуйн 

тогтолцоог зохист түвшинд хүргэхээр заасан байгаа нь малын тэжээлийн хангамжийн 

тогтвортой сайн тогтолцоогүйгээр хүрэх зорилт мөн эсэх нь эргэлзээтэй байна.  

 ХХААХҮ-ийн салбарт мөрдөгдөж байгаа үндэсний болон бүсийн түвшний бодлогын баримт 

бичгүүдэд ажиглагдаж байгаа нэг гол дутагдал нь зорилтуудын хэрэгжилтийг хэмжихэд 

ашиглах тохиромжит шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлон гаргах, түүнийгээ тогтмол бүртгэх 

мэдээллийн сан үүсгээгүй, нийтлэг байдлаар харуулж, ерөнхий байдлаар дүгнэх хэлбэрээр 

явж байгаа явдал болж байна.  

 Олон тооны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүд боловсруулагдсан боловч үндэслэл 

судалгаа, тооцооллыг харуулсан хавсралтууд нь олдохгүй байна. Иймээс хөгжлийн 

бодлогын аливаа баримт бичгүүдийн үндэслэл судалгаануудыг хамтад нь цуглуулах, 

мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх хэрэгтэй.  

 Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн зорилтууд хэт ерөнхий байдлаар бичигдэх нь 

түгээмэл тохиолдож байна. Тухайлбал, зорилтуудын хувьд “дэмжлэг үзүүлэх”, “хөхиүлэн 

дэмжих”, “таатай орчин бүрдүүлэх”, “дадал заншилд өөрчлөлт оруулах”, “зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авах” гэх мэт хэт ерөнхий, хэрэгжилтийг хэмжих, үр дүнгийн 

гүйцэтгэлийг тооцох боломж багатай байдлаар томъёологдож байна.  

 Төрөөс МАА-н салбарт баримтлах бодлогын хувьд хугацааны гурван үед хувааж, өөр өөр 

зорилтууд дэвшүүлж байгаа боловч, хоорондын уялдаа, хамаарлын талаар тодорхой зүй 

тогтол гаргахад төвөгтэй, шалгуур үзүүлэлтүүдийн хувьд бүрэн төлөөлж чадахааргүй бөгөөд 

ямар хугацаанд мэдээлэл цуглуулж, хэн хариуцах талаар тусгаагүй байдал түгээмэл 

ажиглагдав. Түүнчлэн бүх бодлого, хөтөлбөрүүдийн зорилтуудын тэн хагас нь малын эрүүл 

мэндтэй холбогдож байгаа онцлог ажиглагдаж байна. Нийтлэг байдлаар МАА-н салбарын 

шийдвэрлэх асуудлууд юу болох, тэдгээрийн хоорондын хамаарал, шалтгаан, шийдэх арга 

замын талаар тодорхой судалгаа хийгдэх хэрэгтэй байна. Жишээлбэл, малын эрүүл ахуйн 

асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр стандартын шаардлага хангасан малын гаралтай түүхий эдийн 

найдвартай хангамжийн тухай авч хэлэлцэх боломжгүй учир хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг 

дэмжих нэг гарц нь малын эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх явдал байж болох юм.  

 Газар тариалангийн хувьд Говийн дэд бүсэд усалгаатай болон хамгаалалттай тариаланг 

хөгжүүлэхээр зорилт дэвшүүлсэн боловч хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд энэ талаар 

илүү товойлгон харуулсан байдал ажиглагдахгүй байна. Энэ нь үндэсний хэмжээний болон 

аймгийн түвшний бодлогын баримт бичгүүдийн уялдаа сул байгааг харуулж байна.  

 Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хувьд бодлогын баримт бичгүүд нь ерөнхий байдлаар 

томъёологдсон шинжтэй бөгөөд зарим зорилтууд нь үйлдвэрлэлийн бүх салбартай хамаарах 

шинжтэй байна. Говийн аймгуудын хувьд мөн адил үндэсний хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгүүд адил шинж чанартай, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг 

дэмжих байдлаар бичигджээ.  

 Хүнсний үйлдвэрлэлийн хувьд хүнсний аюулгүй байдал болон малын гаралтай хүнсний 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хангамжинд тулгарч байгаа асуудлуудыг хөндсөн зорилтуыг 

голчлон дэвшүүлсэн байна. Ерөнхийд нь дүгнэхэд Говийн дэд бүсийн аймгуудын хувьд ч, 

үндэсний хэмжээнд ч бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, үр дүнг хянахад шаардагдах 

мэдээллийн санг үүсэх шаардлагатай. Мөн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар арга хэрэгсэл 

ашиглах талаар илүү тодорхой болгох, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг явуулах 

шаардлага, үндэслэл, эдийн засгийн өгөөжийг тооцох хэрэгтэй гэж үзэж байна.     
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САНАЛ 

 

Говийн дөрвөн аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн болон ХХААХҮ-ийн салбарын одоо мөрдөгдөж 

байгаа хууль, бодлогуудын хэрэгжилт, уялдаа холбоо, тулгамдаж буй асуудлууд болон 

шийдвэрлэх боломжуудыг тодорхойлох ажлын хүрээнд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна. 

Гаргаж буй саналуудыг ач холбогдлын түвшингээр нь зайлшгүй шаардлагатай (***), тусгах нь 

зүйтэй (**), тусгах боломжтой (*) гэсэн гурван хэсэгт хуваав.  

Нийтлэг санал (***): Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулахдаа гаргаж буй 

хамгийн том дутагдал нь зорилтуудыг хангах үйл ажиллагааны чиглэлийн гүйцэтгэлийг хянах 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг орхигдуулсан буюу дутуу тодорхойлон оруулсан явдал юм. Иймээс 

аливаа хөтөлбөрүүдийг боловсруулах сайжруулахтай холбогдуулан салбар бүрийн асуудлуудыг 

тодорхойлох, тэдгээрийн уялдаа холбоог шинжлэх ухааны үндэстэйгээр гаргаж ирэх, тэдгээрийг 

илэрхийлж байх шалгуур үзүүлэлтүүдийн жагсаалт, мэдээлэл цуглуулах давтамж, хариуцах 

субьектыг тодорхой тусгах нэн чухал шаардлагатай гэж үзэж байна.   

Үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгах санал: ХХААХҮ-ийн 

салбарт шууд хамаарах заалтуудын шинж чанар, уялдааг судалж дүнд дараах саналуудыг 

дэвшүүлж байна.  

1. Хэт ерөнхий байдлаар бичигдсэн зорилтуудыг нарийвчлах (***). Энэ нь хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хянах, сайжруулахад хамгийн чухал хүчин зүйл болно. Тухайлбал, 

“Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030” нь хамгийн ерөнхий бодлогын баримт бичиг 

байх ёстой боловч түүнийг дагасан дэд баримт бичгүүд нь түүнээс илүү ерөнхий шинж 

чанартай бичигджээ. 2015 онд батлагдсан ТХҮБ-2030-д “...Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг 

шимт мал, амьтны эзлэх хувийг гурван хувьд хүргэж, эрчимжсэн мал аж ахуйд цэвэр 

үүлдрийн үхрийн тоог 100.0 мянган толгойд хүргэх...” гэж заасан бол дагалдах хөтөбөрүүд 

нь тодорхой тоон утга тавиагүй нь нийтлэг байна.  

2. Бодлогын баримт бичгүүд өөр хоорондоо зөрчилдөх заалтуудыг агуулж байгааг засварлах 

(***). ТХҮБ 2030-ийн 2.1.1-д зааснаар “ ... Мал сүргийн тоо, төрлийн зохистой харьцааг 

бүрдүүлэх ...”; Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын 2.1.4 “... малын тоо, 

төрөл, сүргийн бүтцийн зохист харьцааг баримтлах ....” гэх мэтээр заасан байгаатай 

“Ноолуур хөтөлбөр (2018-2021)” -ийн 4.1.8-т заасан “... ноолуурыг ангилж үйлдвэрт 

тушаасан малчинд чанараас хамаарсан нэг удаагийн урамшуулал олгох асуудлыг судалж 

шийдвэрлэх ...” гэж тусгасан нь агуулгын хувьд эсрэг чиглэлтэй, зөрчилтэй байна.  

3. Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах (**). 

2015 онд Аж үйлдвэрийн яамны захиалгаар хийлгэсэн “Монгол улсын аж үйлдвэрийн 

хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлт зураглал” судалгааны Хөрөнгө оруулалтын матрицын 

зорилттой 2018 онд батлагдсан “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр төлөвлөсөн 

үйлдвэрийн газруудын байршил нь нилээд зөрүүтэй байгааг засварлах хэрэгтэй. Тухайлбал, 

Хөрөнгө оруулалтын матрицад Чойрын дэд кластерт мах, ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлийг 

дэмжихээр заасан бол “Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөрт арьс ширэн эдлэлийн үйлдвэрийг 

байгуулахаар тусгажээ. Дорноговь аймгийн хувьд арьс, ширний үйлдвэрлэлийн салбарыг 

хөгжүүлэхээр заасан нь зөрж байгаа бол Дундговь аймагт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хувьд зөрүүтэй төлөвлөлт хийгдсэн байна. 

Харин Өмнөговь аймгийн хувьд тохирч байна.  

4. Шалгуур үзүүлэлтүүдээрх мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх (***). Энэ нь хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хянахад гол мэдээлэл болох бөгөөд дараагийн хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулахад суурь мэдээлэл, үндэслэл болно.  

5. Үндэсний хэмжээний бодлого хөтөлбөрүүдийн эрэмбийг тодорхой болгох (**). Хамгийн гол 

бөгөөд ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлох хөгжлийн бодлогын хөтөлбөр аль нь болохыг 
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тодорхойлохгүй бол нэг цаг хугацаанд зэрэг хэрэгжүүлэх ёстой олон тооны ялгаатай 

зорилтууд гарч ирэх бөгөөд дунд болон богино хугацааны хөтөлбөрүүдийг хүч тарамдсан, 

үр өгөөж багатай болгох шалтгаан болох эрсдэлтэй. Тухайлбал, Хүнсний салбарт төрөөс 

баримтлах бодлого нь хоёр өөр зорилттойгоор хугацааны хувьд нэгэн зэрэг явагдаж байна.    

6. Аливаа хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийн үндэслэл болгож хийсэн судалгааны ажлуудын 

нэгдсэн сантай болох (***). Судалгааны шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийн сантай хамт 

хөтөлбөрийн үндэслэл судалгааг ашиглагдсан тоо мэдээлэл, аргачлал, тооцооллын хамт 

цахим хэлбэрээр цуглуулах, нэгдсэн сантай болох нь" дараагийн хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулахад үүсэх боломжтой алдааг давтахгүй байх, сайжруулах ажилд нэн тустай.  

7. Тухайн салбарт хамаарах үндэсний хэмжээний бүх бодлогын баримт бичгүүдийн нэгдсэн 

сантай болж, хөтөлбөрүүдийн зорилт нэг бүрийг бусад хөтөлбөрүүдийн аль зорилттой 

уялдаж байгааг тодорхойлох (***).  Олон тооны хөтөлбөрүүд ХХААХҮ-ийн салбартай 

холбоотойгоор боловсруулагдсан боловч давхцал өндөр, хэт ерөнхий байдлаар 

томъёологдсон байгаа нь цэгцтэй, тодорхой бодлого явуулахад хүндрэл авчирна.  

Жишээлбэл, “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-аас эхлээд салбарын түвшний нэг 

асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой “Ноолуур үндэсний хөтөлбөр 2018-2021” хүртлэх бүх 

бодлогын баримт бичгийн зорилт бүрийн агуулгыг бусад бүх хөтөлбөрийн зорилт нэг бүртэй 

хэрхэн холбогдож байгааг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Ингэснээр давхцал болон цоорхой байдал 

тухайн салбарын үндсэн асуудлуудад хэр зэрэг тусч байгааг тодорхойлон гаргаж ирэх 

боломжтой. Энэ нь төрөөс тус салбарыг хөгжүүлэхэд зарцуулж байгаа төсвийн хөрөнгийн 

үр ашгийг дээшлүүлэх хамгийн чухал алхам болно.  

8. Бүх хөтөлбөрүүдийн хувьд тодорхой тоон утгаар харуулсан зорилтуудыг эдийн засгийн үр 

өгөөжтэй эсэх, биелэх боломжтой эсэхийг харуулсан тооцоолол, үндэслэл судалгааг 

хавсаргасан байх тусгай шаардлага оруулах – хөндлөнгийн экспертийн дүгнэлтийг заавал 

тусгасан байх (**). Ил тод, шударга байдлаар хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх шаардлагатай 

бөгөөд зарим тохиолдолд бодлогын баримт бичгийг боловсруулж буй багийн алдааг 

илрүүлэх, засварлах, илүү сайн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад туслана.  

9. Өөр хоорондоо уялдаатай, харилцан хамаарал бүхий зорилтуудыг нэг цаг хугацаанд 

давхардуулан төлөвлөхөөс зайлсхийх (*). Тухайлбал, малын эрүүл мэндийн асуудлыг нэн 

тэргүүнд авч үзэн шийдвэрлэснээр малын гаралтай түүхий эдийн нийлүүлэлтийн чанар, 

хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой байж болох юм. Гэтэл малын эрүүл мэндийг сайжруулахын 

зэрэгцээ түүхий эдийн чанарыг нэгэн зэрэг дээшлүүлэх нь хэр зэрэг боломжтойг судалсан 

судалгааны үр дүн хомс байна.  

10. Хүрэлцээгүй хангамжтай байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийн үйлдвэрлэлийг 

түлхүү дэмжихээр тусгах (*). Нэгэнт хүнсний хангамжийн түвшингээс даван гарсан 

хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд анхаарал хандуулахаас илүүтэйгээр дутагдалтай 

байгаа хэсэгт илүү төвлөрөх нь үр өгөөж өндөр гэж үзэж байна.  

11. Онцгойлон авч үзэж буй салбарт хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд бусад 

салбартай харьцуулахад илүү таатай эдийн засгийн нөхцөл, орчинг бий болгох талаар 

тодорхой зорилтуудыг тусгах (*). Татварын орчинг тодорхой хугацаанд бусад салбараас 

илүү таатай байлгах боломжийг судлах, бодлогын баримт бичигт оруулахгүйгээр хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой эсэх нь эргэлзээтэй.  

12. Салбар тус бүрт хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой асуудлыг тодруулан гаргаж ирэх, 

тусгах (***). Өөрөөр хэлбэл шийдвэрлэх ёстой, тулгамдаж байгаа асуудлуудын эрэмбийг 

тодорхой болгох хэрэгтэй. Тухайлбал, МАА-н салбарт малын эрүүл мэнд нэгдүгээрт үү, 

сүргийн зохист харьцааг бий болгох нь нэгдүгээрт үү, эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлэх нь нэн 

чухал уу? Аль нь хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой асуудал вэ? Яагаад? гэсэн асуултад 

хариу өгөх, үүнд үндэслэн бодлогын зорилтуудыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

чиглэлийг хугацааны тодорхой үеүдэд дэс дараалалтайгаар явуулах хэрэгтэй.  

 



34 

 

“Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр”-т тусгах санал.  

1. Говийн дэд бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулахад ХХААХҮ-ийн салбарт төрөөс 

баримтлаж байгаа бодлогын чиглэлийг үндэслэл болгох хэрэгтэй (**). 

2. Олон тооны ерөнхий зорилтуудаас илүүтэй тодорхой, хүрч болохуйц, академик болон 

тухайн салбарын мэргэшсэн субьектуудэд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц судалгааны үндэслэл 

бүхий зорилтууд дэвшүүлэх (***).  

3. Зорилт тус бүрээр шалгуур үзүүлэлтүүд боловсруулан, уг үзүүлэлтүүдийн хувьд тасралтгүй 

мэдээлэл үүсгэх нэгдсэн сантай болох (**).  

Аймгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгах санал. Энэ түвшний хөгжлийн 

бодлогын баримт бичгүүдэд тусгах саналыг ерөнхий байдлаар харуулав. Түүнчлэн дээр 

дурьдсан үндэсний хэмжээний баримт бичгүүдэд тусгах саналыг энд дахин авч үзэх нь зүйтэй.  

1. Хөтөлбөрийн зорилтуудыг хянах, түүний гүйцэтгэлийг хэмжихэд ашиглаж байгаа заалтыг 

нарийвчлан тодруулах (***). Аймгуудын хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийн ХХААХҮ-

ийн салбарт шууд хамаарах зорилт тус бүрийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлон гаргахгүй 

бол хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэмжихэд тодорхойгүй байдал үүсэхээр байна.  

2. Урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд тусгасан зорилтууд нь дунд болон богино 

хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан байх (**). Ихэнх тохиолдолд бодлогын 

баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилтууд нь маш ерөнхий байдлаар томъёологддог бөгөөд 

хоорондоо хэрхэн уялдаж байгааг тодорхойлоход төвөгтэй байдлаар илэрхийлэгдсэн. 

Тухайлбал, Дундговь аймгийн урт хугацааны бодлогын баримт бичигт Адаацаг суманд 

тэжээлийн ургамал тариалахаар төлөвлөсөн бол дунд хугацаанд Дэрэн суманд энэ чиглэлийн 

аж ахуйн нэгжийг байгуулж, улмаар үйл ажиллагааг нь дэмжихээр тусгажээ.  

3. Хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц үндэслэл судалгаатай болгох, үндэслэл судалгааны нэгдсэн сантай 

болох (**). Нэн ялангуяа урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг 

тодорхойлон гаргахдаа ямар мэдээлэлд үндэслэсэн, ямар тооцоолол хийсэн талаар 

дэлгэрэнгүй судалгааг, ашиглагдсан материалуудын хамт цахим хэлбэрээр аймгийн 

түвшинд цуглуулдаг болох хэрэгтэй. Энэ нь хөтөлбөрийн хэрэгжих боломж, бодитой 

эсэхийг хэмжихэд нэн чухал ач холбогдолтой.  

4. Шалгуур үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай болох (***). Энэ нь 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянах, засварлах, өөрчлөхөд үндэслэл болох бөгөөд дараагийн 

хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулахад мэдээллийн эх үүсвэр болох давуу 

талтай. Ингэхдээ аль болох өндөр давтамжтай (жил, улирал, сар), тасралтгүй байдлаар 

илэрхийлэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох хэрэгтэй.  

5. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг нь бодитой, хүрч болохуйц зорилттой байх (**). Эдийн 

засаг нийгмийн бүх салбарыг хөгжүүлэх боломжтой эсэх талаар дахин нягталж үзэх. 

Хүслийн жагсаалт хийхээс илүүтэйгээр хүрэхүйц зорилтын жагсаалтыг үүсгэх. Санхүүгийн 

хүчин чадал, эдийн засгийн багтаамж, зардал-үр өгөөжийн төсөөлөл тооцоололд үндэслэх.  

6. Тухайн салбарт төрөөс баримтлах бодлого зорилтуудыг шууд тусгах (***). Тухайлбал 

газар тариалангийн салбарт Говийн дэд бүсэд усалгаатай тариалан, хамгаалагдсан хөрсний 

аж ахуйг дэмжихээр заасан байхад аймгийн бодлогын баримт бичгүүдэд онцгойлон 

тусгагдаагүй байгаа явдал ажиглагдаж байна. Тухайлбал, Өмнөговь аймгийн урт хугацааны 

хөгжлийн бодлогын баримт бичигт хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэхээр тусгаагүй.  

7. Сүргийн зохист бүтцийг барих талаар тодорхой зорилтууд тусгах (*). Аймаг бүрийн хувьд 

сүргийн зохист бүтэц гэж юу болохыг тодорхойлох, түүнд хүрэх алхамуудыг дэс 

дараатайгаар хэрэгжүүлэх арга замыг судлах, зорилт болгон оруулах хэрэгтэй гэж үзэж 

байна. 

---о0о---  
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ХАВСРАЛТ 

 

ХАВСРАЛТ 1. ХХААХҮ-ийн салбарт шууд хамаарах хуулиуд 

№ Хууль Батлагдсан 

огноо 

1 Малын генетик нөөцийн тухай  2017.12.14 

2 Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай  2017.12.08 

3 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай  2011.06.02 

4 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай  2004.05.14 

5 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын 

хиллэр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай  

2002.11.28 

6 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай  2010.05.17 

7 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2017.02.02 

8 Тариалангийн тухай  2016.01.29 

9 Ургамал хамгааллын тухай 2007.11.15 

10 Үрийн тариалангийн  даатгалын тухай  1999.07.02 

11 Таримал ургамлын үр сортын тухай 1999.06.17 

12 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай (импортоор оруулж 

байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин 

механизм, бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг 2020 оны 12 дугаар сарын 

31-нийг хүртэл хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх 

тухай)  

2016.02.05 

13 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай (2017-2018 оны өвөлжилт, 

хаваржилтад бэлтгэхэд шаардагдах малын тэжээл, өвс, 225.0 /хоёр зуун 

хорин таван/ мянга хүртэл тонн хүнсний улаан буудай, 10.0 /арван/ мянга 

хүртэл тонн үрийн улаан буудайг импортлоход гаалийн албан татвараас 

чөлөөлөх тухай)  

2017.11.30 

14 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай (2017-2018 оны 

өвөлжилт, хаваржилтад бэлтгэхэд шаардагдах малын тэжээл, өвс, 225.0 

/хоёр зуун хорин таван/ мянга хүртэл тонн хүнсний улаан буудай, 10.0 

/арван/ мянга хүртэл тонн үрийн улаан буудайг импортлоход нэмэгдсэн 

өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай) 

2017.11.30 

15 Баяжуулсан хүнсний тухай 2018.05.03 

16 Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга 2012.12.20 

17 Органик хүнсний тухай 2016.04.07 

18 Олон улсын гэрээг (Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн 

олон улсын гэрээг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр) 

соёрхон батлах тухай  

2018.05.10 

19 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 2012.12.20 

20 Жижиг, дунд yйлдвэрийн тухай 2007.07.27 

21 Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай 2009.12.17 
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ХАВСРАЛТ 2. ХХААХҮ-ийн салбарт хамаарах хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн жагсаалт 

Бодлогын 

баримт 

бичгийн төрөл 

Бодлогын баримт 

бичиг 
Тоо Баримт бичгийн нэр 

Баталсан 

субьект 
Баталсан огноо, дугаар 

Урт (15-20 жил) Монгол Улсын 

хөгжлийн үзэл 

баримтлал 2 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030  

УИХ-ын тогтоол 2016.02.05-ны өдрийн №19 

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал  

УИХ-ын тогтоол 2001.06.14-ний өдрийн №57 

Урт хугацааны 

/9-15 жил/ 

Төрөөс баримтлах 

бодлого 

10 

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах 

бодлого (2016-2025) 

УИХ-ын тогтоол 2015 оны  11  сарын  26-ны өдрийн 

№104  

Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах 

бодлого (2004-2015) 

УИХ-ын тогтоол 2004 оны 04 дүгээр сарын 23-ны 

өдрийн  №21 

Ногоон хөгжлийн бодлого УИХ-ын тогтоол 2004 оны 06 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн  №43 

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020) 

УИХ-ын тогтоол 2009 оны 06 дугаар сарын 04-ний 

өдрийн  №39 

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах 

бодлого(2015-2030) 

УИХ-ын тогтоол 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний 

өдрийн  №62 

Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн 

талаар баримтлах бодлого 

УИХ-ын тогтоол 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний 

өдрийн  №34 

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг  дэмжих, ажлын 

байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 

УИХ-ын тогтоол 2011 оны 06 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн  №30 

Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих 

зарим арга хэмжээний тухай 

УИХ-ын тогтоол 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн  №74 

"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр (2010-2021) УИХ-ын тогтоол 2010.05.23 МУИХ-ын тогтоол №23 

Тариалангийн зарим бүс нутгийг тогтоох тухай ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны 

өдрийн  №131 
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Бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлого 
1 

Зарим бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-ын тогтоол 2005 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр, 

№202 

Аймаг, нийслэлийг 

хөгжүүлэх хэтийн 

зорилт 

4 

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 

/2010-2021/ 

ИТХ-ын тогтоол Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө /2011-2021/ 

ИТХ-ын тогтоол 2015.05.02 ИТХ-ын тогтоол №26 

Дундговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 

хөгжлийн хөтөлбөр /2018-2028/ 

ИТХ-ын тогтоол 2018-06-15 ИТХ-ын  тогтоол №01 

"Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн 

Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр (2010-

2020) 

ИТХ-ын тогтоол 2009.12.22 ИТХ-ын тогтоол  

№5/11 

Сумын хөгжлийн 

цогц төлөвлөгөө 
2 

Өмнөговь аймгийн Номгон сумын хөгжлийн 

цогц төлөвлөгөө 

СИТХ-ын 

тогтоол 

2010.08.01 ИТХ-ын тогтоол №5/1 

Өмнөговь аймгийн Цогт-овоо сумын хөгжлийн 

цогц төлөвлөгөө 

СИТХ-ын 

тогтоол 

2009.07.22 ИТХ-ын тогтоол №3/6 

Дунд хугацааны 

/3-5 жил/ 
Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр 

1 

МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөр 

УИХ-ын тогтоол 2016.09.09 УИХ-ын тогтоол №45 

Засаг даргын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр 

4 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 

онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2016.11.30 ИТХ-ын тогтоол №04 

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2016.09.29 ИТХ-ын тогтоол №02/11 

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2016-12.02 ИТХ-ын тогтоол №12 

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2016-09.29 ИТХ-ын тогтоол №2/2 

  20 
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны 

зорилтот хөтөлбөр /2010-2016/ 

УИХ-ын тогтоол 2010.06.25 МУИХ-ын тогтоол №36 
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"Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр (2017-

2022) 

ЗГ-ын тогтоол 2017.09.22 Засгийн газрын тогтоол 

№278 

"Малын эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр (2018-

2021) 

ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

Засгийн газрын тогтоол №12 

"Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөр 

(2018-2021) 

ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 01 дугаар сарын 31-ны өдөр 

ЗГТ №36 

"Ноолуур" үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр 

ЗГТ №47 

Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр 

(2016-2025) 

ЗГ-ын тогтоол 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр 

Засгийн газрын  447 дүгээр тогтоол 

Жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр (2018-

2022) 

ЗГ-ын тогтоол 2017 оны 08 дугаар сарын 09-ний 

өдөр, №223 

Монгол экспорт хөтөлбөр (2018-2022) ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр, 

№278 

"Сав, баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөр (2017-

2021) 

ЗГ-ын тогтоол 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний 

өдөр, №287 

"Цөлжилттэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр (2010-

2020) 

ЗГ-ын тогтоол 2010 оны 4 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр, №90 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" 

хөтөлбөр (2019-2023) 

ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр, № 

Говьсүмбэр аймгийн Жимс, жимсгэнэ дэд 

хөтөлбөр" 

ИТХ-ын тогтоол 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 

ИТХ-ын тогтоол № 40 

Говьсүмбэр аймгийн Хүнсний ногоо дэд 

хөтөлбөр" 

ИТХ-ын тогтоол 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 

ИТХ-ын тогтоол № 41 

Дундговь аймгийн "Тэмээ өсгөхөд дэмжлэг 

үзүүлэх" дэд хөтөлбөр" 

ИТХ-ын тогтоол 2013 оны 9 сарын 23 ИТХ-ын тогтоол 

№А/476 
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Дундговь аймгийн "Залуу малчдыг дэмжих" 

хөтөлбөр  

ИТХ-ын тогтоол 2017-02-14 АЗД А/46 тушаал  

Дорноговь аймгийн "Орон нутгийн экологийн 

хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх" дэд хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 
2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний 

өдрийн № 66 

Дорноговь аймгийн "Хүнсний ногоо" дэд 

хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2018 оны ИТХ-ын тогтоол № 65 

Дорноговь аймгийн "Жимс жимсгэнэ" дэд 

хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 2018 оны 10 сарын 18-ны өдрийн 

№64 

Дорноговь аймгийн "Малын эрүүл мэнд" дэд 

хөтөлбөр 

ИТХ-ын тогтоол 
2018 оны 07 сарын 02-ны өдрийн 

№49 

Өмнөговь аймгийн "Малчин" дэд хөтөлбөр  ИТХ-ын тогтоол 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол № 

51 

Улсын хөрөнгө 

оруулалтын 

хөтөлбөр 

1 Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр 

ЗГ-ын тогтоол 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр 

МУЗГ-ын тогтоол №140 

Богино (1 жил) 
Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг 

хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл 

1 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 

 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

 батлах тухай  

УИХ-ын тогтоол (2018.05.24 УИХ-ын тогтоол №37) 

Аймаг, нийслэл, 

сум, дүүргийн 

эдийн засаг, 

нийгмийг 

хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл 

6 

Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 

2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

ИТХ-ын тогтоол 2017.12.04 ИТХ-ын тогтоол №07 

Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 

2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

 ИТХ-ын тогтоол  2018.12.15 ИТХ-ын тогтоол №09 

Дорноговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

ИТХ-ын тогтоол 2017.10.02 ИТХ-ын тогтоол №05/04 
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Дорноговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

    

Дундговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

ИТХ-ын тогтоол 2017.12.04 ИТХ-ын тогтоол №27 

Өмнөговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 

онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

ИТХ-ын тогтоол 2018.11.29 ИТХ-ын тогтоол №7/3 

Улсын болон орон 

нутгийн төсөв 
1 

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль    (2018.11.14) 
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ХАВСРАЛТ 3.1. Дундговь аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дурьдагдсан газарзүйн байршил зааж төлөвлөсөн ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах үйлдвэр, байгууламжууд 

“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) -т заасан хамаарах үйлдвэрүүд 

№ Үйлдвэрийн нэр 
Бүтээгдэхүүний 

нэр 
Хүчин чадал 

Ажлын 

байр (хүн) 

Зорилтот 

зах зээл 

Нийт ХО 

(сая төгрөг) 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Тайлбар 

1 

Ингэний сүүн 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэр 

Ингэний хоормог, 

ингэний ааруул 

Өдөрт 200 литр сүүг 

боловсруулах 
10 Дотоод 100 2019 

ТЭЗҮ-г 2018 онд 

хийнэ 

2 
Тэмээний ноосон 

эдлэлийн үйлдвэр 

Тэмээний ноосон 

хөнжил, цамц, майк, 

эцсийн 

бүтээгдэхүүн 

Жилдээ 10,000 гаруй 

бүтээгдэхүүн 
5 Дотоод 50 2019 Жишиг ТЭЗҮ-тэй 

3 
Талх, нарийн боовны 

үйлдвэр 
Талх, нарийн боов 

Жилд 15,7 тн талх, 

97,5 тн нарийн боов 
5 Дотоод 60 2019 Жишиг ТЭЗҮ-тэй 

4 
Мах боловсруулах 

үйлдвэр 

Мах боловсруулах 

үйлдвэр 

Жилд 200 тн мах 

бэлтгэх 
10 

Экспорт, 

Дотоод 
100 2019 ТЭЗҮ боловсруулна 

Дундговь аймгийн хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөө 2012-2031 

№ Төрөл Байршил Төлөвлөгдсөн он  

1 Тэжээлийн ургамал тариалалт Адаацаг   

2 

Төмс хүнсний ногоо, хүлэмжийн тарилалтыг нэмэгдүүлэн хадгалах хугацааг уртасган 

боловсруулах нөөшлөх үйлдвэр цехийг байгуулах Сайнцагаан  
2015 

3 Өнгөт хэвлэлийн болон хулдаасан хэвлэлийн үйлдвэрийг өргөтгөх, шинээр байгуулах  Мандалговь  2016 

4 Тоосгоны үйлдвэр байгуулах  Мандалговь 2016 

5 

Барилгын төмөр бетон /хучилтын хавтан, ялуу, суурийн гулдмай, замын хашлага гм/-ы үйлдвэр 

байгуулах  Мандалговь 
2016 

6 Сүү боловсруулах үйлдвэр Мандалговь 2016 

7 Мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах Мандалговь  2016 

8 Зүүн бүсийн сумдыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах хүнсний үйлдвэр барьж Говь-Угтаал 2016 

9 Баруун бүсийн сумдыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах хүнсний үйлдвэр барьж Эрдэнэдалай  2017 

10 Усалгаатай газар тариалан Сайхан-Овоо   
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11 

Жимс жимсгэний аж ахуй байгуулан чацарганы тариалалтыг нэмэгдүүлэн чацаргана 

боловсруулах үйлдвэр байгуулах Сайхан-Овоо  2016 

12 Тэмээний ноосны анхан шатны боловсруулах үйлдвэр байгуулах  Өлзийт, Хулд  2019 

13 Мал нядалгааны болон арьс ширний анхан шатны тордолт хийх цех байгуулах бүх сумдад  2022 

14 Стандарт эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн мал нядалгааны цэгийг байгуулах бүх сумдад  2016 

15 Сүүний цех байгуулах бүх сумдад  2016 

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого /2010-2021/ 

№ Төрөл Байршил Төлөвлөгдсөн он  

1 

Цагаан-Овоогийн нүүрсний уурхайн сайн боловсрогдоогүй нүүрсийг ашиглаж таван хошуу 

малын тэжээл хийж Дундговь аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн болгоно. Эрдэнэдалай 
2017-2020 

2 

Байгуулагдсан тэжээлийн ургамал тариалах ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, 

аймгийн тэжээлийн үрийн хэрэгцээг хангана Дэрэн 
2017-2020 

3 

Онги голыг түшиглэн усалгаатай газар тариалангийн /төмс, хүнсний ногоо, чацаргана/ аж ахуй 

байгуулахыг дэмжинэ Сайхан-Овоо 
2017-2020 

4 

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн, мах махан бүтээгдэхүүн, барилгын материал, мод модон бүтээгдэхүүн, 

малын гаралтай түүхий эд боловсруулах гэх мэт жижиг дунд үйлдвэр байгуулж үйл ажиллагааг 

жигдрүүлнэ.  

Сайнцагаан суманд 6, 

Эрдэнэдалай суманд 2, 

бусад сум тус бүр 1 нийт 21  

2016-2020 

 

ХАВСРАЛТ 3.2. Өмнөговь аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дурьдагдсан газарзүйн байршил зааж төлөвлөсөн ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах үйлдвэр, байгууламжууд 

“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) -т заасан хамаарах үйлдвэрүүд 

№ Үйлдвэрийн нэр 
Бүтээгдэхүүний 

нэр 
Хүчин чадал 

Ажлын 

байр (хүн) 

Зорилтот 

зах зээл 

Нийт хөрөнгө 

оруулалт (сая 

төгрөг) 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Тайлбар 

1 
Талх, нарийн 

боовны  үйлдвэр 
Талх нарийн боов 

Жилд 1,570 тн талх, 

975 тн нарийн боов 

хийх 

100 Дотоод 6,700.00 2018 Жишиг ТЭЗҮ-тэй 

2 

Ингэний сүү 

боловсруулах 

үйлдвэр 

Ингэний сүүн 

бүтээгдэхүүн 

Хоногт 0.5-1 тонн сүү 

боловсруулах 
20 Дотоод 2,000.00 2019 

ТЭЗҮ-г 2018 онд 

хийнэ 
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3 

Сав, баглаа 

боодлын нэхэх, 

оёх үйлдвэр 

Сав баглаа боодол Жилд 100,000 ширхэг 60 Дотоод 2,000.00 2018 ТЭЗҮ-тэй 

4 

Хаягдал дугуй 

дахин 

боловсруулах 

үйлдвэр 

Дизель түлш, 

карбон 

Хоногт 7 тонн дизель 

түлш, 1 тонн карбон 
20 

Дотоод, 

импорт 

орлоно 

5,000.00 2020 ТЭЗҮ-тэй 

5 

Тэмээний ноос 

боловсруулах 

үйлдвэр 

Тэмээний ноосон 

бүтээгдэхүүн 

Хоногт 5 тн ноос 

угаах, 2 тн ноос 

боловсруулах 

45 
Экспорт, 

Дотоод 
1,700.00 2019 Жишиг ТЭЗҮ-тэй 

“Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр (2010-2020) 

№ Ерөнхий төлөвлөгөө Хэрэгжих хугацаа 

1 Боловсруулах үйлдвэр байгуулах газруудыг тодорхой болгон сумдын ерөнхий төлөвлөгөөнд суулгаж өгөх 2020 

2 Бүсүүдэд болон сумдад нөөц боломж, хэрэгцээнд тулгуурлан талх нарийн боов, гутал, эсгий, махан бүрээгдэхүүн, сүү цагаан 

идээний болон төрөл бүрийн оёдлын үйлдвэрлэл бий болгох 2020 

3 Даланзадгад суманд түүхий эд, бүтээгдэхүүний бирж /төвлөрсөн зах/ байгуулах 2020 

4 Бүсийн сумдад хог хаягдлыг боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг явуулах аж ахуй нэгжийг бодлогоор дэмжих 2020 

Өмнөговь аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 2019 оны Үндсэн чиглэл 

№ Ерөнхий төлөвлөгөө Байршил хэрэгжих хугацаа 

1 Хүнсний иж бүрдэл лабораторийн барилгыг ашиглалтанд оруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах Даланзадгад 2019 

2 Хүнсний лабораторийн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах Гурвантэс 2019 

3 Балга усны 100 га-гийн услалтын системийн тариалалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэх Ханхонгор 2014 

4 Услалтын системүүдийг засварлаж, ашиглалтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх  

Даланзадгад, 

Баяндалай, 

Ханхонгор 2019 

5 Ингэний сүү боловсруулах үйлдвэрийн байршил, газрын асуудлыг шийвэрлүүлэх /ТЭЗҮ хийлгэх/     

6 Зориулалтын мал нядалгааны газар, "ангилсан мах"-ны жижиг үйлдвэрийг байгуулах     

7 
Төмс, хүнсний ногооны тариалалт, ургацыг нэмэгдүүлж, хадгалж нөөцлөх боломжийг бүрдүүлэн механикжсан 

зоорь барих     
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ХАВСРАЛТ 3.3. Дорноговь аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дурьдагдсан газарзүйн байршил зааж төлөвлөсөн ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах үйлдвэр, байгууламжууд 

“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) -т заасан хамаарах үйлдвэрүүд 

№ Үйлдвэрийн нэр 
Бүтээгдэхүүний 

нэр 
Хүчин чадал 

Ажлын 

байр (хүн) 

Зорилтот 

зах зээл 

Нийт ХО 

(сая төгрөг) 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Тайлбар 

31 
Мах боловсруулах 

үйлдвэр 

Мах, махан 

бүтээгдэхүүн 
Өдөрт 10 тн мах 150 

Экспорт, 

Дотоод 
1,500.00 2019 ТЭЗҮ боловсруулна 

32 
Арьс, ширэн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэр 

Арьс, ширэн 

эдлэл, гутал 

Жилд 50,000 

ширхэг 
30 

Экспорт, 

Дотоод 
600 2018 

ТЭЗҮ-г 2018 онд 

хийнэ 

33 Оёдлын үйлдвэр 
Оёмол 

бүтээгдэхүүн 

Хоногт 100 ш 

оёмол хувцас 
20 Дотоод 120 2019 ТЭЗҮ-тэй 

34 
Хүлэмжийн хүнсний 

ногооны үйлдвэр 
Хүнсний ногоо 

Жилд 30 мян. тн 

хүнсний ногоо 

даршлах 

30 Дотоод 3,000.00 2019 Жишиг ТЭЗҮ-тэй 

35 
Өндөр даралтаар тоосго 

үйлдвэрлэх үйлдвэр 
Лего Тоосго 

Хоногт 1,920 ш 

тоосго 
10 Дотоод 90 2020 

Бүтээмж өндөртэй 

шууд 

бүтээгдэхүүнээ 

гаргадаг 

төхөөрөмжийг 

тоосгоны 

үйлдвэрүүдэд 

суурилуулна 

Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө 2011 -2021 

№ Ерөнхий төлөвлөгөө Хэрэгжих хугацаа 

1 Сумдын нөөц боломжид тулгуурлан хөгжүүлнэ.    

2 Цагаан цавын тариалалтыг өргөтгөх, малын тэжээл тариалах боломжийг судалж шийдвэрлэхэд нь туслалцаа үзүүлнэ 2011-2021 
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ХАВСРАЛТ 3.4. Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дурьдагдсан газарзүйн байршил зааж төлөвлөсөн ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах үйлдвэр, байгууламжууд 

“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) -т заасан хамаарах үйлдвэрүүд 

№ Үйлдвэрийн нэр 
Бүтээгдэхүүний 

нэр 
Хүчин чадал 

Ажлын 

байр (хүн) 

Зорилтот зах 

зээл 

Нийт ХО (сая 

төгрөг) 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Тайлбар 

1 
Каракуль хурганы арьс 

элдэх үйлдвэр 

Боловсруулсан 

хурганы арьс 

Жилд 300 ш 

арьс элдэх 
5 Дотоод 30 2019 

ТЭЗҮ-г 2018 онд 

хийнэ 

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 2010-2021 

№ Ерөнхий төлөвлөгөө Байршил Хэрэгжих хугацаа 

1 МАА, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах Баянтал 2010-2021 

2 

Барилгын материалын үйлдвэр, мах, сүү, хүнсний ногоо, малын тэжээлээр хангахад чиглэгдсэн үйлдвэрүүд, 

нийтийн хоолны үйлчилгээг түлхүү хөгжүүлнэ. Сүмбэр 2010-2022 
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ХАВСРАЛТ 4.1. МАА-н салбартай холбоотой үндэсний хэмжээний үзэл баримтлал, бодлого, 

хөтөлбөрүүдийн онцлог 

№ Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөр Онцлог 

1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 

Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл, хангамжийн 

талаар тусгагдаагүй. Энэ нь МАА-н салбарыг 

эрчимжүүлэх буюу 2.1.1.2 (Нийт мал сүрэгт 

өндөр ашиг шимт мал, амьтны эзлэх хувийг 

гурван хувьд хүргэж, эрчимжсэн мал аж ахуйд 

цэвэр үүлдрийн үхрийн тоог 100.0 – 200.0 

мянган толгойд хүргэх, гахай, тахианы аж 

ахуйн тоог нэмэгдүүлэх гэх мэт) зорилтыг 

хэрэгжих боломжийг бууруулна.   

2 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

МАА-н салбарын гол үзүүлэлтүүдийг бүгдийг 

хамруулсан байдлаар маш ерөнхий томъёолсон 

бөгөөд хамгийн гол онцлог нь бүс нутгийн 

сүлжээг байгуулах, тэр дундаа Говийн дэд бүс 

нутгийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 

боловсруулан хэрэгжүүлэхийг заасан (4.7.2.в.) 

байгаа явдал юм.  

3 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлого (2016-2025) 

Төрөөс МАА-н талаар баримтлах хамгийн гол 

баримт бичгүүдийн нэг бөгөөд МАА-н 

салбарын бүх ерөнхий асуудлуудыг 

шийдвэрлэх зорилтуудыг агуулсан. Тэр дундаа 

малын эрүүл мэнд, эрчимжсэн мал аж ахуйг 

хөгжүүлэх талаар илүү олон зорилтуудыг 

агуулсан.   

4 Ногоон хөгжлийн бодлого Тус бодлогын 7 дэд зорилт нь бэлчээр 

ашиглалт, усан хангамж, гамшгийн эрсдлээс 

хамгаалах тухай агуулгатай.  

5 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020) 

Малчдын нийгэм, эдийн засаг, боловсролын 

асуудлыг шийдвэрлэхэд түлхүү анхаарсан. 

Түүнчлэн эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлэх талаар 

5 дэд зорилт агуулсан.  

6 "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр (2010-2021) Малын эрүүл мэнд, үржилийн асуудлууд, 

эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд голлон 

анхаарсан хөтөлбөр. Малын эрүүл мэнд, 

үржлийн асуудалтай холбоотой 12 дэд 

зорилтуудыг агуулсан.  

7 "Малын эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр 

(2018-2021) 

Бүхэлдээ малын эрүүл мэндийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд чиглэсэн зорилтуудтай.  

8 "Ноолуур" үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих болон 

үржилийн бодлогыг хөндсөн хоёр зорилт 

агуулсан.  
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9 Монгол экспорт хөтөлбөр (2018-2022) МАА-н салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 

дэмжих 2 зорилтын 4 арга хэмжээг агуулсан.  

10 "Цөлжилттэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр 

(2010-2020) 

Бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, гамшгийн 

эрсдлийг бууруулахтай холбогдох зарим 

зорилтуудыг агуулсан.  

11 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих 

хөтөлбөр (2019-2023) 

Гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 

талаар хийгдэх үйл ажиллагааны талаар 

тодорхой заагаагүй. Гэвч тэжээлийн аж ахуйг 

хөгжүүлэх үйл ажиллагаанууд нь гамшгийн 

эрсдлийг бууруулахтай холбогдож болох юм.  

Ерөнхий дүгнэлт Дээрх баримт бичгүүдэд МАА-н салбарт 

тулгамдаж байгаа хамгийн гол асуудлууд болох 

малын эрүүл мэндийг сайжруулах, эрчимжсэн 

МАА-г хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнүүд түлхүү тусгагдсан нь боловч 

нийтлэг ажиглагдаж байгаа сул тал нь шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн тоо мэдээллийн сан үүсгэх 

талаар дурьдагдаагүй, үзэл баримтлал болон 

хөтөлбөрүүдийн хооронд үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хугацааны давхцал 

муу, уялдаа сул байгаа явдал юм.  

 

ХАВСРАЛТ 4.2. Газар тариалангийн салбартай холбоотой үндэсний хэмжээний үзэл 

баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн онцлог 

№ Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөр Онцлог 

1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 

Жимс, жимсгэний аж ахуйг хөгжүүлэх талаар 

тодорхой зорилт байхгүй. Хүлэмжийн аж ахуйг 

хөгжүүлэх талаар агуулга тусгагдаагүй сул 

талтай.  

2 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

Газар тариалангийн талаарх үндсэн 

асуудлуудыг шийдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн 

хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар ерөнхий мэдээлэл 

агуулсан. Говийн дэд бүсэд тусгайлан газар 

тариаланг хөгжүүлэх талаар зорилт агуулаагүй.  

3 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлого (2016-2025) 

Газар тариалангийн талаар баримтлах 

бодлогын гол баримт бичиг бөгөөд бүх 

үзүүлэлтүүдийг хамарсан байдлаар зорилт 

дэвшүүлсэн.  

4 Ногоон хөгжлийн бодлого Газар тариалангийн эдэлбэр газар, үр сортын 

бодлого, хөрс хамгаалал, агуулах зоорийн 

асуудлуудыг шийдвэрлэх үйл ажиллагаануудыг 

төлөвлөж тусгасан.  
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5 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020) 

Эрчимжсэн МАА-тай хавсарч газар тариалан 

эрхлэхийг дэмжсэн заалтуудыг агуулсан. Тэр 

дундаа техник, технологийн дэмжлэг үзүүлэх 

зорилт дэвшүүлсэн.  

6 "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр (2017-

2022) 

Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлтэй холбоотой 

бүх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр зорсон боловч 

үр сортын бодлого, хөрс хамгааллын талаар 

тодорхой зорилтууд агуулаагүй.  

7 "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөр 

(2018-2021) 

Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, төмс, 

хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний хадгалалт 

борлуулалтын төв байгуулах төслийг дэмжсэн 

агуулгатай (5.1).  

8 Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр 

(2016-2025) 

Жимс, жимсгэний аж ахуйг дэмжих заалт 

агуулсан.  

9 Жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр (2018-

2022) 

Жимс, жимсгэний аж ахуйг хөгжүүлэх талаар 

тусгайлсан хөтөлбөр бөгөөд зөвхөн 

үйлдвэрлэлийн тухай асуудлыг шийдвэрлэхээс 

гадна үр сорт, техник технологийн бодлогын 

талаар тодорхой заалтууд орсон.  

10 Монгол экспорт хөтөлбөр (2018-2022) Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэний үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжих 

агуулгатай тодорхой зорилтуудтай.  

11 "Цөлжилттэй тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр 

(2010-2020) 

Хөрс хамгаалал, газар тариалангийн эдэлбэр 

газрын ашиглалтыг сайжруулах талаар 

тодорхой заалтууд агуулсан.  

12 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих 

хөтөлбөр (2019-2023) 

Усалгаатай газар тариалан, үр сортын бодлого, 

тэжээлийн ургамал тариалалттай холбоотой 

агуулга бүхий үйл ажиллагаануудыг 

тодорхойлсон.   

Ерөнхий дүгнэлт Газар тариалангийн салбарын хөгжлийн 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, тоо 

мэдээллийн сан үүсгэх талаар дурьдагдаагүй, 

үзэл баримтлал болон хөтөлбөрүүд нь 

хоорондллоо хугацааны хувьд тодорхой бус 

бөгөөд нийцэлтэй биш байдал ажиглагдаж 

байна.   

 

ХАВСРАЛТ 4.3. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбартай холбоотой үндэсний хэмжээний үзэл 

баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн онцлог 

№ Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөр Онцлог 

1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 

Исгэлтийн үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл ба 

үйлчилгээний тухай тодорхой зорилт байхгүй.  
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2 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

Ерөнхий мэдээлэл агуулсан. Говийн дэд бүсэд 

тусгайлан хүнсний үйлдвэрлэл хөгжүүлэх 

талаар зорилт агуулаагүй. 

3 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлого (2016-2025) 

Хүнсний хангамж ба аюулгүй байдал, сүү ба 

махны үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл ба 

үйлчилгээний талаар шууд утгатай зорилтууд 

агуулсан. Гурил, исгэлт, органик хүнсний 

талаар шууд утгатай зорилтууд агуулаагүй 

боловч 6.1.1 – 6.1.7 -гийн хүрээнд тус дэд 

салбаруудад дэмжлэг үзүүлэх боломжтой болох 

нь харагдаж байна.  

4 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020) 

Мах, сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар 

тодорхой тусгагдсан.  

5 "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр (2010-2021) Хүнсний хангамж ба аюулгүй байдал, мах ба 

сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар тодорхой 

тусгасан.   

6 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны 

зорилтот хөтөлбөр /2010-2016/ 

Хүнсний аюулгүй байдлаас бусад бүх үндсэн 

үзүүлэлтүүдийг хөгжүүлэх талаар тусгасан.  

7 "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр (2017-

2022) 

Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой зорилт 

агуулсан.  

8 "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөр 

(2018-2021) 

Хүнсний хангамж, хоол үйлдвэрлэл ба 

үйлчилгээ, мах, сүүний үйлдвэрлэлийн талаар 

тодорхой тусгасан.  

9 Хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөр 

(2016-2025) 

Хүнсний хангамж ба аюулгүй байдал, хоол 

үйлдвэрлэл ба үйлчилгээ, органик хүнс 

үйлдвэрлэлийн талаар тодорхой заалтуудыг 

тусгасан.  

10 Монгол экспорт хөтөлбөр (2018-2022) Экспортын чиглэлтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих агуулга бүхий ерөнхий зорилт 

агуулсан.  

11 "Сав, баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөр 

(2017-2021) 

Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой зорилт 

агуулсан.  

12 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих" 

хөтөлбөр (2019-2023) 

Хүнсний хангамж, мах ба сүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар тодорхой зорилт 

агуулсан.  

Ерөнхий дүгнэлт Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилт, үр дүнг хянахад шаардагдах 

мэдээллийн санг үүсэх хэрэгтэй байна. Мөн 

түүнчлэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар арга 

хэрэгсэл ашиглах талаар илүү тодорхой болгох, 

аливаа үйл ажиллагааг явуулах шаардлага, 

үндэслэл, өгөөжийг тооцох хэрэгтэй байна.  
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ХАВСРАЛТ 4.4. Хөнгөн үйлдвэрийн салбартай холбоотой үзэл баримтлал, бодлого, 

хөтөлбөрүүдийн онцлог 

№ Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөр Онцлог 

1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030 

Оёмол бүтээгдэхүүн, мод, модон эдлэл, хэвлэл, 

цахилгаан хэрэгсэл, сав баглаа боодлын 

үйлдвэрлэлийн талаар тусгагдаагүй.  

2 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

Ерөнхий мэдээлэл агуулсан. Говийн дэд бүсэд 

тусгайлан хүнсний үйлдвэрлэл хөгжүүлэх 

талаар зорилт агуулаагүй. 

3 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлого (2016-2025) 

Арьс, шир, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан.  

4 Ногоон хөгжлийн бодлого Арьс, шир, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн, сав 

баглаа боодол, дахин боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан. 

5 Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого 

(2009-2020) 

Арьс, шир, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн, сав 

баглаа боодол, өёмол бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан. 

6 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах 

бодлого(2015-2030) 

Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн талаар 

тодорхой зорилтуудтай.  

7 Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн 

талаар баримтлах бодлого 

Өндөр технологийн салбарт биотехнологи, 

нанотехнологи, мэдээллийн технологи, 

электроникийн салбар багтах тул хөнгөн 

үйлдвэрийн салбарт хамааралтай байж болно.  

8 Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг  дэмжих, ажлын 

байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан. 

9 Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих 

зарим арга хэмжээний тухай 

Арьс, ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих талаар заалтууд агуулсан. 

10 "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр (2010-2021) Арьс, шир, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан. 

11 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны 

зорилтот хөтөлбөр /2010-2016/ 

Хөнгөн үйлдвэрийн бүх дэд салбарыг 

хөгжүүлэх талаар үйл ажиллагаа явуулахаар 

заасан. Нэн ялангуяа дахин боловсруулах 

үйлдвэрлэлтэй холбоотой заалтууд түлхүү 

агуулагдсан.  
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12 "Үйлдвэржилт 21:100" үндэсний хөтөлбөр 

(2018-2021) 

Мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, хэвлэл, 

цахилгаан хэрэгсэлийн үйлдвэрлэлийн талаар 

зорилтууд агуулагдаагүй.  

13 "Ноолуур" үндэсний хөтөлбөр (2018-2021) Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар заалтууд 

агуулсан. 

14 Монгол экспорт хөтөлбөр (2018-2022) Экспортын чиглэлтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих агуулга бүхий ерөнхий зорилт 

агуулсан. 

15 "Сав, баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөр 

(2017-2021) 

Сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн асуудлыг 

бүх талаар шийдвэрлэх зорилготой тусгайлсан 

хөтөлбөр бөгөөд дахин боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилт багтаасан.  

Ерөнхий дүгнэлт Үзэл баримтлал, бодлого, хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилт, үр дүнг хянахад шаардагдах 

мэдээллийн санг үүсэх хэрэгтэй байна. Мөн 

түүнчлэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар арга 

хэрэгсэл ашиглах талаар илүү тодорхой болгох, 

аливаа үйл ажиллагааг явуулах шаардлага, 

үндэслэл, өгөөжийг тооцох хэрэгтэй байна. 
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ХАВСРАЛТ 5.1. Говьсүмбэр аймгийн голлох хөтөлбөрүүдэд ХХААХҮ-ийн салбарт хамаарах 

зорилтууд тусгагдсан байдал 

Үзүүлэлт 
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МАА-н салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эрчимжсэн МАА  3 3 3 3 

Малын тэжээл  3 0 0 0 

Бэлчээр ашиглалт 5  0  1 1 

Усан хангамж 5 1 2 2 

Гамшгийн эрсдэл 4 1 0 0 

Малын эрүүл мэнд 1 1 6 5 

 Нийт          

Газар тариалангийн салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эдэлбэр газар 1 0 0 0 

Үр тариа 2  0  2 2 

Төмс хүнсний ногоо  3 0 2 2 

Жимс, жимсгэнэ 2 1 2 3 

Үр сорт 2 0 1 0 

Усалгаатай тариалан 3 1 3 3 

Техник, технологи  2 1 1 0 

Хүлэмжийн аж ахуй 3 1 3 3 

Хөрс хамгаалал 6 1 3 3 

Ургамал хамгаалал 6  2 0 0 

Агуулах зоорь  3 2 3 3 

  Нийт         

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Хүнсний хангамж  3  2  3 3 

Сүүний үйлдвэрлэл  3 2 3 3 

Махны үйлдвэрлэл 3  2 4 4 

Гурилын үйлдвэрлэл  0 2 3 3 

Исгэлтийн үйлдвэрлэл 0  2 3 3 

Органик хүнсний үйлдвэрлэл 2  2 3 3 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 3  2 3 3 

Хүнсний аюулгүй байдал 2 1 3 1 

  Нийт         

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн  3 1 3 3 

Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн 3 1 3 4 

Оёмол бүтээгдэхүүн 1 1 3 3 

Мод, модон эдлэл 1 1 3 3 
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Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл 2 1 3 3 

Сав баглаа боодол 2 1 3 3 

Барилгын материал 3 1 3 3 

Дахин боловсруулах үйлдвэрлэл 3 1 3 3 

  Нийт         

 

ХАВСРАЛТ 5.2. Дорноговь аймгийн хөгжлийн голлох хөтөлбөрүүдэд ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах зорилтын тусгагдсан байдал 
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МАА-н салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эрчимжсэн МАА 1 3 1 2 

Малын тэжээл 1 0 0 0 

Бэлчээр ашиглалт 1 2 2 1 

Усан хангамж 2 2 2 1 

Гамшгийн эрсдэл  3 1 2 2 

Малын эрүүл мэнд 1 1 1 1 

 Нийт          

Газар тариалангийн салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эдэлбэр газар  0 0 0 0 

Үр тариа 2 1 0 1 

Төмс хүнсний ногоо  2 1 3 1 

Жимс, жимсгэнэ 3 1 3 1 

Үр сорт  1 0 0 1 

Усалгаатай тариалан 3 1 3 1 

Техник, технологи  1 0 1 1 

Хүлэмжийн аж ахуй 3 1 3 1 

Хөрс хамгаалал 1 0 1  1 

Ургамал хамгаалал 3 0 0 1 

Агуулах зоорь 2 1 0 1 

  Нийт         

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Хүнсний хангамж 5 2 3 2 

Сүүний үйлдвэрлэл  5 3 3 1 

Махны үйлдвэрлэл 6 2 3 1 

Гурилын үйлдвэрлэл 2 1 2 1 

Исгэлтийн үйлдвэрлэл 2 1 2 1 

Органик хүнсний үйлдвэрлэл 2 2 3 2 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 5 2 2 1 

Хүнсний аюулгүй байдал  2 0 1 1 
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  Нийт         

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн 6 1 2 1 

Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн 6 1 2 1 

Оёмол бүтээгдэхүүн 3 1 2 1 

Мод, модон эдлэл 2 1 2 1 

Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл 2 1 2 1 

Сав баглаа боодол 3 1 2 1 

Барилгын материал 4 1 2 1 

Дахин боловсруулах үйлдвэрлэл 2 1 2 1 

  Нийт         

 

ХАВСРАЛТ 5.3. Дундговь аймгийн хөгжлийн голлох хөтөлбөрүүдэд ХХААХҮ-ийн салбарт 

хамаарах зорилтын тусгагдсан байдал 
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МАА-н салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эрчимжсэн МАА  1 1 1 

Малын тэжээл 1 2 1 

Бэлчээр ашиглалт 0 1 1 

Усан хангамж 0 1 1 

Гамшгийн эрсдэл 1 0 1 

Малын эрүүл мэнд 1 1 1 

 Нийт        

Газар тариалангийн салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эдэлбэр газар  0 0 0 

Үр тариа 0 0 1 

Төмс хүнсний ногоо  0 0 1 

Жимс, жимсгэнэ 1 0 1 

Үр сорт 0 0 0 

Усалгаатай тариалан 1 1  0 

Техник, технологи  0 0 0 

Хүлэмжийн аж ахуй  1 1 1 

Хөрс хамгаалал 1  0 0 

Ургамал хамгаалал 2 0 0 

Агуулах зоорь 0 0 0 

  Нийт       

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Хүнсний хангамж  1 2 1 
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Сүүний үйлдвэрлэл 1 2 2 

Махны үйлдвэрлэл 1 2 2 

Гурилын үйлдвэрлэл 0 2 1 

Исгэлтийн үйлдвэрлэл 0 2 1 

Органик хүнсний үйлдвэрлэл  1 2 1 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 1 2 1 

Хүнсний аюулгүй байдал 1 1 0 

  Нийт       

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн 1 2 2 

Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн 1 2 2 

Оёмол бүтээгдэхүүн 0 2 1 

Мод, модон эдлэл 0 2 2 

Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл 1 2 1 

Сав баглаа боодол 0 2 1 

Барилгын материал 1 2 2 

Дахин боловсруулах үйлдвэрлэл 0 2 1 

  Нийт       

 

ХАВСРАЛТ 5.4. Говьсүмбэр аймгийн голлох хөтөлбөрүүдэд ХХААХҮ-ийн салбарт хамаарах 

зорилтууд тусгагдсан байдал 
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МАА-н салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эрчимжсэн МАА 1 3 0 1 

Малын тэжээл 1 2 0 1 

Бэлчээр ашиглалт 1 0 0 0 

Усан хангамж 3 3 2 1 

Гамшгийн эрсдэл 4 1 1 2 

Малын эрүүл мэнд 1 2 1 3 

 Нийт          

Газар тариалангийн салбартай хамаарах зорилтын тоо 

Эдэлбэр газар 0 0 0 0 

Үр тариа 1 0 0 0 

Төмс хүнсний ногоо  1 0 0 0 

Жимс, жимсгэнэ 1 0 0 0 

Үр сорт 0 0 0 0 
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Усалгаатай тариалан 1 1 1 1 

Техник, технологи  1 1 1 0 

Хүлэмжийн аж ахуй 0 1 0 1 

Хөрс хамгаалал 1 1 0 0 

Ургамал хамгаалал 2 2 1 1 

Агуулах зоорь 1 1 2 1 

  Нийт         

Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Хүнсний хангамж 2 1 2 1 

Сүүний үйлдвэрлэл 2 2 2 1 

Махны үйлдвэрлэл 2 2 2 1 

Гурилын үйлдвэрлэл 1 0 1 1 

Исгэлтийн үйлдвэрлэл 1 0 1 1 

Органик хүнсний үйлдвэрлэл 1 0 1 1 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 1 0 1 1 

Хүнсний аюулгүй байдал 2 1 1 2 

  Нийт         

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарах зорилтын тоо 

Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн 2 2 1 3 

Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн 2 2 1 2 

Оёмол бүтээгдэхүүн 1 0 2 1 

Мод, модон эдлэл 1 0 1 1 

Хэвлэл, цахилгаан хэрэгсэл 1 0 1 1 

Сав баглаа боодол 1 0 1 1 

Барилгын материал 1 0 1 1 

Дахин боловсруулах үйлдвэрлэл 4 0 1 1 

 Нийт         
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ХАВСРАЛТ 6. ХХААХҮ-ийн салбартай хамаарал бүхий хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 

бодлогын бичиг баримтын нэгтгэл 

ХХААХҮ-ийн салбар 
Урт  Дунд Богино 

Нийт 15-20 жил 9-15 жил 3-5 жил 1-2 жил 

Нийт хүчинтэй /Улс, аймаг/ 2 17 26 8 53 

Үндэсний /улс/ түвшний 2 10 13 2 27 

Бүсийн түвшний 0 1 0 0 1 

Аймгийн түвшинд 0 4 13 6 23 

Говьсүмбэр   1 3 2 6 

Дорноговь   1 5 2 8 

Дундговь   1 3 1 5 

Өмнөговь   1 2 1 4 

Нийт хүчинтэй /Сумын ИТХ 

баталсан/ 0 2 0 47 49 

Говьсүмбэр 0 0 0 3 0 

Баянтал       1   

Сүмбэр       1   

Шивээговь       1   

Дорноговь 0 0 0 14 0 

Их хэт       1   

Хөвсгөл       1   

Сайншанд       1   

Айраг       1   

Алтанширээ       1   

Даланжаргалан       1   

Дэлгэрэх       1   

Замын Үүд       1   

Мандах       1   

Өргөн       1   

Сайхандулаан       1   

Улаанбадрах       1   

Хатанбулаг       1   

Эрдэнэ       1   

Дундговь 0 0 0 15 0 

Баянжаргал       1   

Говь-Угтаал       1   

Дэлгэрцогт       1   

Өндөршил       1   

Эрдэнэдалай       1   

Дэлгэрхангай       1   

Дэрэн       1   

Луус       1   

Өлзийт       1   

Сайхан-Овоо       1   

Хулд       1   



58 

 

Цагаандэлгэр       1   

Сайнцагаан       1   

Адаацаг       1   

Гурвансайхан       1   

Өмнөговь 0 2 0 15 0 

Даланзадгад       1   

Манлай       1   

Сэврэй       1   

Цогтцэций       1   

Баяндалай       1   

Баян-Овоо       1   

Булган       1   

Гурвантэс       1   

Мандал-Овоо       1   

Ноён       1   

Номгон   1   1   

Ханбогд       1   

Ханхонгор       1   

Хүрмэн       1   

Цогт-Овоо   1   1   
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ХАВСРАЛТ 7. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн судалгааг хийх ерөнхий арга зүйн бүдүүвч 

 


