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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

TWO. ECONOMIC POLICY 

Our economic policy aims to improve the 
structure of the economy, increase the volume 
and efficiency of agricultural production, 
diversify small and medium enterprises and 
services, improve competitiveness and increase 
the share of the economy.

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Эдийн засгийн бүтцийг сайжруулж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үр ашгийг 
нэмэгдүүлж, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулан эдийн засагт эзлэх хувь оролцоог дээшлүүлэхийг зорино.
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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан, эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг 
бүрдүүлсэн, олон тулгуурт эдийн засагтай, иргэдийн амьжиргааны түвшин өндөр, 
үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий тэргүүлэгч аймгийн нэг болно.
2.1.1.Эдийн засгийн хөгжлийн 2021-2024 оны үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлж, эдийн 
засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ.
2.1.2.Эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад, дотоод хөрөнгө оруулалт, 
төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгийг тогтвортой нэмэгдүүлж, бизнес эрхлэх таатай орчныг 
бүрдүүлнэ. 
2.1.3.Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжинэ.
2.1.4.Татварын тайлагналт, хураалтын үйл ажиллагааг цахимжуулж, ил тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх замаар татварын үйлчилгээг иргэд, татвар төлөгчдөд хүндрэлгүй болгож, 
татварын бааз суурийг нэмэгдүүлнэ.
2.1.5.Төсөв, санхүүгийн цахим систем нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, үр 
ашигтай болгож, төсвийн зардлын ил тод байдлыг хангана.
2.1.6.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл хөтлөлт, олон улсын стандарт нэвтрэлтийг 
сайжруулах замаар төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг 
дээшлүүлж, удирдлагын бүх шатанд төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн оновчтой 
шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлнэ.
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2.1. Sustainable economic development
We aim to become one of the leading aimags that has maintained ecological balance, 

created a healthy and safe living environment, has a multi-pillar economy, has a high standard 
of living and is competitive at the national level.
2.1.1 Implement the main objectives of economic development for 2021-2024 and increase 
economic growth.
2.1.2 Sustainably increase foreign and domestic investment, and funds to implement projects 
and programs, and create a favourable environment for doing business in order to increase 
economic capacity.
2.1.3 Support the procurement of domestic products through public procurement.
2.1.4. Broadening the tax base by making tax services easier and convenient for citizens and 
taxpayers by using e-technology in tax reporting and collection activities, and increasing 
transparency.
2.1.5 Introduce an electronic system of budget and financial to provide prompt, efficient and 
effective public services and ensure transparency of budget expenditures.
2.1.6  Improve the efficiency of budget revenue collection and budget expenditures by 
improving the registration of business entities and organizations and the introduction of 
international standards and make and implement the rational budget, finance and accounting 
decisions at all levels of management.

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ДНБ/САЛБАРААР 2020/ 

хөдөө аж ахуйн салбарт 52.1 хувь, 
аж үйлдвэрийн салбарт 23.2 хувь, 
үйлчилгээний салбарт 24.8 хувь

/тэрбум төгрөгөөр/ /сая төгрөгөөр/
НЭГ ХҮНД НООГДОХ ДНБ

ИРГЭДИЙН ХАДГАЛАМЖ

2012           2016         2020

2012 2012
2016 2016
2020 2020

188.1 3.5

280.8 4.6

375.7 6.0

965.6        1,342.2       2,507

Хугацаатай хадгаламж

1,116.5       2,320.1      6,344

Хугацаагүй хадгаламж
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Нэг хүнд  ногдох 
ДНБ-ийг 6.6 саяд 

хүргэнэ.
   - 

Нэг хүнд  ногдох 
ДНБ-ийг 7.0 саяд 

хүргэнэ.
  - 

Нэг хүнд  ногдох ДНБ-
ийг 7.4 саяд хүргэнэ.

  - СХ
Аймаг, сумын 

ЗДТГ
ААНБ, иргэд

-                  -            - -

           

 - -

             

АЗДТГ
ҮХГ, Жайка 

ОУБ "Эрдэнэт 
үйлдвэр" ТӨҮГ

Төсөл 
хөтөлбөр, 

хувийн 
хэвшил

1.500.0 1.500.0 1.500.0

Уул уурхайн 
салбараас 

оруулах хөрөнгө 
оруулалт 

нэмэгдэнэ.

-

Уул уурхайн 
салбараас оруулах 
хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэнэ.

-

           

Уул уурхайн салбараас 
оруулах хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдэнэ.

-

             

ОҮИТБСД
З

СЗДТГ АЗДТГ

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ 

эрхлэгчдийг 
дотоодын 
худалдан 
авалтаар 
дэмжинэ.

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ 

эрхлэгчдийг 
дотоодын 
худалдан 
авалтаар 
дэмжинэ.

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг дотоодын 

худалдан авалтаар 
дэмжинэ.

СХ,   
ХХААГ

Бүх төр, 
төсвийн 

байгууллага
ААН, иргэд

Татвар төлөгчийн 
тоо өссөн байна. 

Татварын 
тайлангийн ирц 

стандарт түвшинг 
хангасан байна.   

                 -   

Татвар төлөгчийн 
тоо өссөн байна. 

Татварын 
тайлангийн ирц 

стандарт түвшинг 
хангасан байна.   

             -   

Татвар төлөгчийн тоо 
өссөн байна. Татварын 

тайлангийн ирц 
стандарт түвшинг 
хангасан байна.   

               -   ТХ АЗДТГ СЗДТГ

Татварын 
үйлчилгээг 

цахимжуулна.   
                 -   

Татварын 
үйлчилгээг 

цахимжуулна.   
             -   

Татварын үйлчилгээг 
цахимжуулна.   

               -   ТХ АЗДТГ СЗДТГ

НӨАТ-ын хуулийн 
хэрэгжилт өмнөх 
оны гүйцэтгэлээс 

10 хувь 
нэмэгдсэн байна.  

                 -   

НӨАТ-ын хуулийн 
хэрэгжилт өмнөх 
оны гүйцэтгэлээс 
10 хувь нэмэгдсэн 

байна.  

             -   

НӨАТ-ын хуулийн 
хэрэгжилт өмнөх оны 
гүйцэтгэлээс 10 хувь 

нэмэгдсэн байна. 

               -   ТХ АЗДТГ СЗДТГ

Төрийн сангийн 
төлбөр тооцооны 

цахим 
шилжилтийн 
бэлтгэлийг 

хангана.

                 -   

Төрийн сангийн 
төлбөр тооцооны 

цахим 
шилжилтийг үе 

шаттай 
нэвтрүүлнэ.

             -   

Төрийн сангийн төлбөр 
тооцооны цахим 

шилжилтийг үе шаттай 
нэвтрүүлнэ.

               -   СТСХ СЯ
Төсөвт 

байгууллага, 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
2.1. Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан, эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлсэн, олон тулгуурт эдийн засагтай,                                                                                                                                                       иргэдийн амьжиргааны түвшин өндөр, үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий тэргүүлэгч аймгийн нэг болно.

Шилэн дансны 
мэдээлэл 

байршуулалт 
99.7хувьд хүрнэ.

Шилэн дансны 
мэдээлэл 

байршуулалт 99.8 
хувьд хүрнэ.

            1.0 
Шилэн дансны 

мэдээлэл байршуулалт 
99.8 хувьд хүрнэ.

СТСХ СХАА

Төсөвт 
байгууллага, 

аж ахуйн нэгж 
байгууллага

Төсвийн 
зарцуулалтын үр 
ашиг дээшилнэ.

Төсвийн 
зарцуулалтын үр 
ашиг дээшилнэ.

Төсвийн зарцуулалтын 
үр ашиг дээшилнэ.

               -   СТСХ

Бүх шатны 
төсөв 

захирагч, 
санхүү, 

бүртгэлийн 
ажилтан

Төсөвт 
байгууллага

Төсвийн 
зарцуулалтын үр 
ашиг дээшилнэ, 
төсөв захиран 

зарцуулах 
шийдвэр хуульд 
нийцсэн байна.

                 -   

Төсвийн 
зарцуулалтын үр 
ашиг дээшилнэ, 
төсөв захиран 

зарцуулах 
шийдвэр хуульд 
нийцсэн байна.

             -   

Төсвийн зарцуулалтын 
үр ашиг дээшилнэ, 

төсөв захиран 
зарцуулах шийдвэр 

хуульд нийцсэн байна.

               -   СТСХ СХАА

Бүх шатны 
төсөв 

захирагч, 
санхүү, 

бүртгэлийн 
ажилтан

ААНБ-ын  10 
хувийн бүртгэл 

хөтлөлтөд хяналт 
тавьж зөвлөгөө 

өгсөн байна. 

                 -   

ААНБ-ын  20 
хувийн бүртгэл 

хөтлөлтөд хяналт 
тавьж зөвлөгөө 

өгсөн байна. 

             -   

ААНБ-ын  30 хувийн 
бүртгэл хөтлөлтөд 

хяналт тавьж зөвлөгөө 
өгсөн байна. 

               -   СТСХ ТХ ААНБ-ууд

                         -                    -                            -               1.0                                    -                  -   

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

2.1.1. Эдийн засгийн
хөгжлийн 2021-2024 оны
үндсэн зорилтуудыг
хэрэгжүүлж, эдийн засгийн
өсөлтийг нэмэгдүүлнэ.

1
Аймгийн нэг хүнд ногдох
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг
7.4 сая төгрөгт хүргэх

2021-2024  -   - 

2019 оны байдлаар 
нэг хүнд ногдох 

ДНБ 5.9 сая төгрөг 
байна.

Нэг хүнд  ногдох 
ДНБ-ийг 6.2 

саяд хүргэнэ.

1

Эдийн засгийн чадавхыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор аймагтаа
"Хөрөнгө оруулалтын чуулган"
зохион байгуулах

2021-2022

ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр, 
ААН

             25.0 

2017 онд 
"Хөгжлийн хөтөч" 

форум зохион 
байгуулж, зөвлөмж 

гаргаж 
хэрэгжүүлсэн.   

 Гадаад, 
дотоодын 
хөрөнгө 

оруулалт хийх 
таатай нөхцөл 
бүрдсэн байна.      

          25.0 

2

Уул уурхайн салбараас хийгдэх
хөрөнгө оруулалтыг аймгийн
бүтээн байгуулалт руу чиглүүлж,
үр дүнг тооцох

2021-2024 ААН

2020 онд 337.0 сая 
төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийсэн 

байна.

Уул уурхайн 
салбараас 

оруулах хөрөнгө 
оруулалт 

нэмэгдэнэ.

-

1.000.0

                         

2.1.3. Төрийн худалдан
авах ажиллагаагаар
дамжуулан дотоодын
үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний худалдан
авалтыг дэмжинэ.

1

Орон нутгийн үйлдвэрлэл,
худалдаа, үйлчилгээ эрхлэлтийг
дотоодын худалдан авалтаар
дэмжих

2021-2025
ОНТ, ААН, 

иргэд

Төрийн 
байгууллагууд 

2019 онд дотоодын 
зах зээлээс 1.7 

тэрбум төгрөгийн 
худалдан авалт 

хийсэн.

Орон нутгийн 
үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ 

эрхлэгчдийг 
дотоодын 
худалдан 
авалтаар 
дэмжинэ.

1

Татвар төлөгчийг бүртгэх, тайлан
хүлээн авах, татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлт эдлүүлэх, сургалт,
сурталчилгаа хийх үйлчилгээг
татвар төлөгчийн сегментийн
ангилалд нийцүүлэн чанартай,
хүртээмжтэй шуурхай хүргэн,
төсвийн орлогын төлөвлөгөөг
биелүүлэх

2021-2024 -                 -   

Татвар төлөгч 
хуулийн этгээд 

1794,  иргэн 36703 
байна.

Татвар 
төлөгчийн тоо 
өссөн байна. 

Татварын 
тайлангийн ирц 

стандарт 
түвшинг 

хангасан байна.   

              -   

2

Мэдээллийн технологийн
дэвшлийг /ТУНС/ үйл
ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлж,
цахим татварын алба болох  

2021-2024 -                 -   -
Татварын 

үйлчилгээг 
цахимжуулна.   

              -   

3

НӨАТ-ын хуулийн дагуу цахим
төлбөрийн баримтыг бүрэн
нэвтрүүлж, татварын бааз
суурийг нэмэгдүүлэх

2021-2024 -                 -   
НӨАТ-ын хуулийн 
хэрэгжилт 65.31 
хувьтай байна.

НӨАТ-ын 
хуулийн 

хэрэгжилт нь 
суурь 

түвшингээс 10 
хувь нэмэгдсэн 

байна.  

              -   

1
Төсөв, санхүүгийн цахим
системийг үе шаттай нэвтрүүлэх

2021-2024 -                 -   
ТАЦНС-ийг 146 

байгууллагад 
нэвтрүүлсэн.

ТАЦНС-ийг 
бүрэн 

нэвтрүүлнэ. 
              -   

2.1.4. Татварын
тайлагналт, хураалтын үйл
ажиллагааг цахимжуулж,
ил тод байдлыг
нэмэгдүүлэх замаар
татварын үйлчилгээг
иргэд, татвар төлөгчдөд
хүндрэлгүй болгож,
татварын бааз суурийг
нэмэгдүүлнэ.

2.1.5. Төсөв, санхүүгийн
цахим систем нэвтрүүлж,
төрийн үйлчилгээг
шуурхай, үр ашигтай
болгож, төсвийн зардлын
ил тод байдлыг хангана.

2.1.2. Эдийн засгийн
чадавхыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор гадаад, дотоод
хөрөнгө оруулалт, төсөл,
хөтөлбөрийн хөрөнгийг
тогтвортой нэмэгдүүлж,
бизнес эрхлэх таатай
орчныг бүрдүүлнэ. 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО
2.1. Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил. Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан, эрүүл, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлсэн, олон тулгуурт эдийн засагтай,                                                                                                                                                       иргэдийн амьжиргааны түвшин өндөр, үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий тэргүүлэгч аймгийн нэг болно.

2
Шилэн дансны хуулийн
хэрэгжилтийг хангах

2021-2024                 -   

Шилэн дансны 
мэдээлэл 

байршуулалт 99.2 
хувьтай байна.

Шилэн дансны 
мэдээлэл 

байршуулалт 
99.5 хувьд 

хүрнэ.

1

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан
бодох бүртгэлийн тухай хууль,
Бүртгэлийн олон улсын стандарт,
холбогдох заавар журмын
хэрэгжилтийг хангах

2021-2024 -                 -   

Нягтлан бодох 
бүртгэл хөтлөлт 
85.9 хувь, анхан 
шатны бүртгэл 

хөтлөлт 88.1 хувь.

Төсвийн 
зарцуулалтын 

үр ашиг 
дээшилнэ.

              -   

2
Төсвийн гүйцэтгэлд дүн
шинжилгээ хийж зөвлөмж гаргах,
эрсдэлийн удирдлагаар хангах

2021-2024 -                 -   -

Төсвийн 
зарцуулалтын 

үр ашиг 
дээшилнэ, 

төсөв захиран 
зарцуулах 

шийдвэр хуульд 
нийцсэн байна.

              -   

3

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон
улсын стандарт нэвтрэлтийг
сайжруулах хүрээнд аж ахуйн
нэгж байгууллагын бүртгэл
хөтлөлтөд хяналт тавих, зөвлөн
туслах 

2022-2024 -                 -   -

ААНБ-ын  5 
хувийн бүртгэл 

хөтлөлтөд 
хяналт тавьж 

зөвлөгөө өгсөн 
байна. 

              -   

             25.0                           -                         -             25.0 

2.1.6. Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын бүртгэл
хөтлөлт, олон улсын
стандарт нэвтрэлтийг
сайжруулах замаар
төсвийн орлогын
бүрдүүлэлт, төсвийн
зарцуулалтын үр ашгийг
дээшлүүлж, удирдлагын
бүх шатанд төсөв, санхүү,
нягтлан бодох бүртгэлийн
оновчтой шийдвэр гаргаж,
хэрэгжүүлнэ.

Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил зорилтын дүн

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хөдөө аж ахуйг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл 
даах чадвартай, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, 
хариуцлагатай, бүтээмж өндөр, тогтвортой үйлдвэрлэлтэй эдийн засгийн тэргүүлэх 
салбар болгон хөгжүүлнэ.
2.2.1.Хөдөө аж ахуйн салбарын материаллаг бааз, боловсон хүчний хангамжийг 
сайжруулна.  
2.2.2.“Шинэ хөдөө-Булган” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, гол нэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бүрэн хангаж, хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмжийг 
сайжруулна.
2.2.3.“Чинээлэг малчин” дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, малын чанар, ашиг 
шимийг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлж, дотоодод мал, махны худалдааг нэмэгдүүлэн 
экспортод гаргаж, малчдын орлогыг өсгөнө.
2.2.4.Мал аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих, өндөр ашиг шимтэй малын нийт сүрэгт эзлэх 
хувийг 25-д хүргэнэ. 
2.2.5.Хадлан, бэлчээрийн талбайг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, уст цэгийн хайгуул 
судалгаа хийж, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлнэ.
2.2.6.Малын гоц халдварт, халдварт өвчний эрсдэл бүхий бүс нутагт мал эмнэлгийн 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнг сайжруулна.
2.2.7.Мал аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд антибиотек, пестицидийн үлдэгдэл 
тодорхойлж, малын эмийн зохистой хэрэглээг хангана.
2.2.8.Атрын IV аяныг орон нутагт хэрэгжүүлж, хөрсний үржил шимийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, үр сортын болон техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлнэ.
2.2.9.Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг механикжуулж, аймгийн хүн амын хүнсний 
ногооны хэрэгцээг 50-аас доошгүй хувиар хангана.
2.2.10.Хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийг өмнөх оноос 2 дахин нэмэгдүүлж, 
хүнсний ногоо, нарийн ногооны нэр төрлийг олшруулж, сумдад өвлийн болон нарлаг 
хүлэмж, агуулахын аж ахуйг хөгжүүлнэ. 
2.2.11.Сум дундын 500 тоннын багтаамжтай механикжсан зоорь барьж, ашиглалтад 
оруулна.  
2.2.12.Малын тэжээлийн ургамал тариалж, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 
замаар мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлнэ. 

2.2. Agriculture
Develop agriculture as a leading sector of the economy that is environmentally friendly, 
adaptable to climate change, tolerant to risks,  responsive to social development trends, needs 
and requirements, and highly productive and sustainable.
2.2.1. Improve the material base and human resources of the agricultural sector.
2.2.2. We will continue to implement the “New Countryside-Bulgan” program to meet the 
needs of key food products, and improve agricultural machinery and equipment.
2.2.3. Develop and implement the “Wealthy Herder” sub-program in order to improve livestock 
quality and productivity, and increase domestic as well as export trade in livestock and meat, 
and increase herders' incomes..
2.2.4. Increase the share of high-yielding livestock in the total herd to 25 percent by supporting 
livestock breeding.
2.2.5. In addition to rational use and rehabilitation of hay and pasture areas, increase of pasture 
water supply by exploration of water points.
2.2.6. Improve the effectiveness of veterinary preventive measures in areas at high risk of highly 
contagious and common infectious animal diseases.

2.2.7. Determine antibiotic and pesticide residues in livestock products and ensure the proper 
use of veterinary drugs.
2.2.8. Measures will be taken to protect and restore soil fertility, improve seed varieties, and 
intensify technical and technological innovations while implementing the 4th "Virgin lands" 
campaign.
2.2.9. Potato and vegetable production will be mechanized to increase the supply of vegetables 
to the aimag population by up to 50 percent.
2.2.10. Develop agriculture by doubling of protected soil production  from the previous year, 
expanding the varieties of vegetables, and constructing new greenhouses and storage facilities 
in the soums to provide agriculture products during the winter.
2.2.11. An inter-soum mechanized cellar with a capacity of 500 tons will be built and put it into 
operation.
2.2.12. Support livestock production by growing fodder plants and increasing production. 

2
0
2
0
-2

0
2
4

Ш
И

Н
Э

 Х
Ө

Г
Ж

Л
И

Й
Н

 З
А

М
 Ү

Й
Л

 А
Ж

И
Л

Л
А

ГА
А

Н
Ы

 Х
Ө

Т
Ө

Л
Б

Ө
Р

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Э
Д

И
Й

Н
 З

А
С

Г
И

Й
Н

 
Б

О
Д

Л
О

Г
О

₮

66 67



2
0
2
0
-2

0
2
4

Ш
И

Н
Э

 Х
Ө

Г
Ж

Л
И

Й
Н

 З
А

М
 Ү

Й
Л

 А
Ж

И
Л

Л
А

ГА
А

Н
Ы

 Х
Ө

Т
Ө

Л
Б

Ө
Р

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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БУЛГАН

БАЯН-АГТ

БАЯННУУР

БУГАТ

ГУРВАНБУЛАГ

ДАШИНЧИЛЭН

МОГОД

ОРХОН

РАШААНТ

САЙХАН

СЭЛЭНГЭ

ТЭШИГ

ХАНГАЛ

ХИШИГ-ӨНДӨР

ХУТАГ-ӨНДӨР

НИЙТ

БҮРЭГХАНГАЙ

55.71 68.09 69.58

202.91 285.62 321.69

101.47 126.72 137.02

69.77 105.88 111.46

240.1 321.24 321.45

290.29 342.4 326.64

196.2 257.49 261.86

232.12 313.07 329.6

206.54 347.22 327.48

148.32 195.34 198.04

249.91 340.2 373.7

79.04 97.14 100.35

70.03 82.13 90.12

76.7 89.13 93.55

173.27 240.96 245.46

186.24 273.06 333.7

2,578.62 3,485.61 3,641.7

/сая толгой/2012 2016 2019

МАЛЫН ТОО 

ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, 
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

ТАРИАЛАН ЭРХЭЛДЭГ ӨРХИЙН ТОО 

81 96 102

892 662 699

2014 2017 2020 ТАРИАЛАН ЭРХЛЭГЧИД 

ҮР ТАРИА

БУУДАЙ

ОВЪЁОС

МАХ

ХӨХ ТАРИА

СҮҮ

БОГ БУДАА

НООС /тонн/

ГУРВАЛЖИН БУДАА

НООЛУУР /тонн/

ХҮНСНИЙ НОГОО-БҮГД

АРЬС /мян.шир/

АРВАЙ

40,746.9 53,710.37 56,684.8

39,235.4 52,676.37 55,652.8

277.5 565 183

1,188.9

22,561.5

318

32,715

820.5

32,068.5

10.1

33,885.6

41.5

47,927.4

4

50,615.2

35

1,338.8

26.5

1,898.1

10.5

2,000.5

101.47

252.8

83

313.7

14

330.2

4,166.2

605.4

1,726.65

818.8

1,058.5

879.9

2013 2016 2019

2013 2016 2019

ХУРААН АВСАН УРГАЦ 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

68 69



350-аас доошгүй 
МАА-н 

мэргэжилтэн, 
малчдыг сургана.

               5.0 

350-аас доошгүй 
МАА-н 

мэргэжилтэн, 
малчдыг сургана.

            5.0 
350-аас доошгүй МАА-н 
мэргэжилтэн, малчдыг 

сургана.
             5.0 ХХААГ АЗДТГ, СЗДТГ 

Хувийн 
хэвшил, төсөл 

хөтөлбөр, 
малчид

Лабораторийн 
болон Сэлэнгэ, 
Тэшиг суманд 
үйлчилгээний 

төвийн барилгын 
ажлыг эхлүүлнэ.

           700.0 

Лабораторийн 
барилга иж бүрэн 

тоног 
төхөөрөмжийн 

хамт болон Орхон, 
Гурванбулаг 

сумын төвийн 
ашиглалтад 

оруулна.

     1,030.0 

Сэлэнгэ, Тэшиг суманд 
үйлчилгээний төвийн 
барилгыг ашиглалтад 

оруулна. 

 - АЗДТГ МЭГ
Төсөл 

хөтөлбөр 

Булган суманд  
байгуулна.

           250.0 
Сэлэнгэ суманд  

байгуулна. 
        250.0                -   ХХААГ  СЗДТГ 

Хувийн 
хэвшил, төсөл 

хөтөлбөр, 
малчид

МЭГ-т туулах 
чадвар сайтай, 
үйлчилгээний 
автомашинтай 

болно.

             60.0 -              -   - -

             

МЭГ
 МЭЕГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ

Төсөл 
хөтөлбөр 

Герефорд 
Сэлэнгэ F1 

үүлдрийн бух 
10, Сэлэнгэ 

үүлдрийн бух 50 
нийлүүлнэ.   

                 -                -   -

             

ХХААГ
АЗДТГ, “Шинэ 

хөдөө - хөгжил” 
ОНӨААТҮГ

СЗДТГ

 Баяд үүлдрийн 
100 хуц 

нийлүүлнэ.
                 -                -   -

             

ХХААГ
АЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ
СЗДТГ

Эрчмийн хар 
үүлдрийн 40 

ухна нийлүүлнэ.
                 -                -   -

             

ХХААГ
АЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ
СЗДТГ

                 -                -   -

             

ХХААГ
АЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ
СЗДТГ

2.2.Хөдөө аж ахуй. Хөдөө аж ахуйг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадвартай, нийгмийн хөгжлийн                                                                   чиг хандлага, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, хариуцлагатай, бүтээмж өндөр, тогтвортой үйлдвэрлэлтэй эдийн засгийн тэргүүлэх салбар 

 Булган, Тэшиг, 
Сэлэнгэ суманд 

нийлүүлнэ.
             45.0              -   -

             

ХХААГ
АЗДТГ, “Шинэ 

хөдөө - хөгжил” 
ОНӨААТҮГ

СЗДТГ

Дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 50 

хувьтай байна.
             25.0 

Дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 80 

хувьтай байна.
          25.0 

Дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 80 хувьтай 

байна.
           25.0 ХХААГ АЗДТГ

Үржлийн ААН, 
төсөл 

хөтөлбөр

10 бух, 60 хуц, 75 
ухныг нийлүүлнэ. 

             50.0 
10 бух, 60 хуц, 75 
ухныг нийлүүлнэ. 

          50.0 
10 бух, 60 хуц, 75 ухныг 

нийлүүлнэ. 
           50.0 ХХААГ АЗДТГ

Үржлийн ААН, 
төсөл 

хөтөлбөр

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Герефорд Герефорд 
Сэлэнгэ F1 Сэлэнгэ F1 

үүлдрийн бух үүлдрийн бух 
10, Сэлэнгэ 10, Сэлэнгэ 

үүлдрийн бух 50 үүлдрийн бух 50 
нийлүүлнэ.   нийлүүлнэ.   

 Баяд үүлдрийн  Баяд үүлдрийн 
100 хуц 100 хуц 

нийлүүлнэ. нийлүүлнэ.

Эрчмийн хар Эрчмийн хар 
үүлдрийн 40 үүлдрийн 40 

ухна нийлүүлнэ. ухна нийлүүлнэ.

1

Хөдөө аж ахуйн салбарын
мэргэжилтэн, малчдыг давтан
сургах, чадавхжуулах, мэдлэг
мэдээллээр хангах ажлыг зохион
байгуулах 

2021-2024 УТ, ОНТ              20.0 

Давхардсан 
тоогоор 350 албан 

хаагч, малчдыг 
сургалтад 

хамруулсан.

350-аас 
доошгүй МАА-н 
мэргэжилтэн, 

малчдыг 
сургана.

            5.0 

2

Стандартын шаардлага хангасан
МЭАЦ-ийн лаборатори, Орхон,
Гурванбулаг суманд мал
эмнэлгийн нэг цэгийн
үйлчилгээний төв барьж,
Сэлэнгэ, Тэшиг сумын төвийн
ажлыг эхлүүлэх

2021-2024
ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр
        1,730.0 Зураг төсөвтэй  - -

           

3
Булган, Сэлэнгэ суманд мал
үржлийн төв байгуулах

2021-2024 УТ            500.0 -

4

Мал эмнэлгийн яаралтай
тусламж үйлчилгээг сайжруулж,
мал эмнэлгийн үйлчилгээний
нэгжийг мал угаалгын ванн, үзлэг
ангилалтын зөөврийн хашаагаар
хангах

2023
УТ, төсөл 
хөтөлбөр 

           346.0 

 Мал угаалгын 
ванн, үзлэг 
ангилалтын 

зөөврийн хашааны 
хангалт 10 хувь

44 аж ахуй 
нэгжид олгоно.

        286.0 

1 2021-2024  ОНТ                 -   

Герефорд 
үүлдрийн бух 40, 

Сэлэнгэ үүлдрийн 
бух 144-ийг 
нийлүүлнэ.

Герефорд 
Сэлэнгэ F1 

үүлдрийн бух 
10, Сэлэнгэ 

үүлдрийн бух 50 
нийлүүлнэ.   

2
Гурванбулаг, Орхон суманд
"Баяд" үүлдрийн хуц нийлүүлэх 

2021-2024 ОНТ                 -   

Дархад үүлдрийн 
хуц 128, Баяд 

үүлдрийн хуц 280-
ыг нийлүүлсэн.

 Баяд үүлдрийн 
100 хуц 

нийлүүлнэ.

3
Баян-Агт суманд "Эрчмийн хар"
үүлдрийн өсвөр хээлтүүлэгчийг
нийлүүлэх

2021-2024  ОНТ                 -   
Эрчмийн хар 

үүлдрийн 245 ухна 
нийлүүлсэн.

Эрчмийн хар 
үүлдрийн 40 

ухна нийлүүлнэ.

4
Төмс, хүнсний ногоо, жимс,
жимсгэнэ хэрчих, хатаах тоног
төхөөрөмжийг нийлүүлэх   

2021 УТ              13.0 

Жимс, хүнсний 
ногоо хатаах 
төхөөрөмж 

Сэлэнгэ, Хутаг-
Өндөр суманд тус 

тус 1 

Хутаг-Өндөр, 
Булган, Хангал, 

Сэлэнгэ, 
суманд 

нийлүүлнэ.

          13.0 

2.2.Хөдөө аж ахуй. Хөдөө аж ахуйг байгальд ээлтэй, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадвартай, нийгмийн хөгжлийн                                                                   чиг хандлага, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, хариуцлагатай, бүтээмж өндөр, тогтвортой үйлдвэрлэлтэй эдийн засгийн тэргүүлэх салбар 

2.2.1. Хөдөө аж ахуйн
салбарын материаллаг
бааз, боловсон хүчний
хангамжийг сайжруулна.  

2.2.2. “Шинэ хөдөө-Булган”
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлж, гол нэрийн
хүнсний бүтээгдэхүүний
хэрэгцээг бүрэн хангаж,
хөдөө аж ахуйн техник,
тоног төхөөрөмжийг
сайжруулна.

5
Зөгийн бал ялгаж савлах цех,
тоног төхөөрөмжийн хамтаар
нийлүүлэх

2021 УТ              75.0 

Аймагт 7 зөгийн 
бал ялгаж савлах 

цех ажиллаж 
байна.

Сэлэнгэ, Бугат 
суманд 

нийлүүлнэ.
          30.0 

1

“Чинээлэг малчин” дэд
хөтөлбөрийг" Шинэ хөдөө-
Булган" хөтөлбөртэй уялдуулан
боловсруулж, хэрэгжүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ            100.0 -

Дэд 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 30 

хувьтай байна.

          25.0 

2

Дутагдаж байгаа хээлтүүлэгчийг
нөхөн тавих замаар малын
чанар, ашиг шимийг сайжруулах
ажлыг эрчимжүүлэх

2021-2024 УТ, ОНТ            200.0 
Бух 1702, хуц 8164, 
ухна 4163 дутагдаж 

байна.

10 бух, 60 хуц, 
75 ухныг 

нийлүүлнэ. 
          50.0 

2.2.3. “Чинээлэг малчин”
дэд хөтөлбөр
боловсруулан хэрэгжүүлж,
малын чанар, ашиг шимийг
сайжруулах ажлыг
эрчимжүүлж, дотоодод
мал, махны худалдааг
нэмэгдүүлэн экспортод
гаргаж, малчдын орлогыг
өсгөнө.

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Сэлэнгэ   үхэр  үржүүлэх
бүс нутагт “Герефорд” үүлдрийн
өсвөр хээлтүүлэгч нийлүүлж,
сайжруулалт хийх

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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Өндөр ашиг 
шимтэй малын 

эзлэх 22.5 хувьд 
хүрнэ.

                 -   

Өндөр ашиг 
шимтэй малын 
эзлэх 24 хувьд 

хүрнэ. 

             -   
Өндөр ашиг шимтэй 

малын эзлэх 25 хувьд 
хүрнэ.

               -   ХХААГ АЗДТГ
Үржлийн ААН, 

төсөл 
хөтөлбөр

Эрчимжсэн аж 
ахуй эрхлэгчдийн 
тоог 12-т хүргэнэ. 

           150.0 
Эрчимжсэн аж 

ахуй эрхлэгчдийн 
тоог 15-т хүргэнэ. 

        180.0 
Эрчимжсэн аж ахуй 

эрхлэгчдийн тоог 20-т 
хүргэнэ. 

         200.0 ХХААГ АЗДТГ

Хувийн 
хэвшил, төсөл 

хөтөлбөр, 
малчид

Хишиг-Өндөр 
суманд малын 

тэжээлийн 
үйлдвэр 

байгуулна.

             50.0 

Сайхан суманд 
малын тэжээлийн 

үйлдвэр 
байгуулна.

          50.0 
Дашинчилэн суманд 

малын тэжээлийн 
үйлдвэр байгуулна.

           50.0 ХХААГ АЗДТГ -

Өвс хураах 
саравч барина.

           500.0 
Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлнэ.
        500.0 -                -   ХХААГ СЗДТГ ААН

Хишиг-Өндөр, 
Рашаант, Сайхан, 

Сэлэнгэ, 
Гурванбулаг 

суманд талбай, 
Сэлэнгэ, Хангал, 

Бүрэгхангай, 
Орхон суманд 

тоног төхөөрөмж 
олгоно.  

           400.0 

Дашинчилэн, 
Рашаант, 

Гурванбулаг 
суманд тоног 

төхөөрөмж олгоно.

        300.0 
Хишиг-Өндөр, Могод, 

Бугат суманд тоног 
төхөөрөмж олгоно. 

         300.0 ХХААГ АЗДТГ, СЗДТГ
ААН, төсөл 
хөтөлбөр, 
малчид

Тэмээ 1.4, адуу 
235.1, үхэр 249.7, 
хонь 1645.6, ямаа 

1063.9 

                 -   

Тэмээ 1.4, адуу 
225.1, үхэр 239.7, 
хонь 1585.6, ямаа 

1043.9 

             -   
Тэмээ 1.4, адуу 215.1, 

үхэр 229.7, хонь 1525.6, 
ямаа 1023.9 

               -   ХХААГ АЗДТГ

Хувийн аж 
ахуй нэгж, 

төсөл 
хөтөлбөр, 
малчид

Үр тариалсан 
байна. 

             12.5 

Сумуудад үрийг 
үржүүлэх сургалт 
зохион байгуулсан 

байна.

          12.5 
Олон наст ургамлыг 

үржүүлнэ.
12.5

           

ХХААГ АЗДТГ
Төсөл 

хөтөлбөр, 
БАХ, малчид

20 худаг гаргана.            375.0 25 худаг гаргана.         375.0 30 худаг гаргана.          375.0 ХХААГ АЗДТГ

Хувийн аж 
ахуй нэгж, 

төсөл 
хөтөлбөр, 
малчид

Шимэгчтэх 
өвчний гаралт 

буурна.
             66.5 

Шимэгчтэх өвчний 
гаралт буурна.

          66.5 
Шимэгчтэх өвчний 

гаралт буурна.
           66.5 МЭГ АЗДТГ МЭҮН

1.8 хувь хүртэл 
бууруулна.

           865.6 
1.6 хувь хүртэл 

бууруулна.
        905.0 

1.4 хувь хүртэл 
бууруулна.

         985.5 МЭГ АЗДТГ МЭҮН

1.8 хувь хүртэл 
бууруулна.

10.0
1.65 хувь хүртэл 

бууруулна.
8.0

1.5 хувь хүртэл 
бууруулна.

5.0

             

МЭГ АЗДТГ МЭҮН

         

1

Мал аж ахуй эрхлэлтийг дэмжиж,
нэгжээс авах ашиг шимийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион 2021-2024 УТ, ОНТ                 -   

Өндөр ашиг 
шимтэй малын 
эзлэх хувь 20

Өндөр ашиг 
шимтэй малын 
эзлэх 21 хувьд 

хүрнэ.

              -   

2
Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг
дэмжих

2021-2024 УТ, ОНТ            630.0 

 Эрчимжсэн аж 
ахуй эрхэлж буй 
иргэн, аж ахуй 
нэгжийн тоо 6 

Эрчимжсэн аж 
ахуй 

эрхлэгчдийн 
тоог 10-т 
хүргэнэ. 

        100.0 

3
Малын тэжээлийн үйлдвэр
байгуулж, 1000-аас доошгүй тн
тэжээл бэлтгэх 

2021-2024 УТ            200.0 

Тэшиг, Хутаг-
Өндөр, Орхон 

суманд тус тус 1 
малын тэжээлийн 

үйлдвэр байна.

Булган, 
Бүрэгхангай 

суманд малын 
тэжээлийн 

үйлдвэр 
байгуулна.

          50.0 

1
Баяннуур сумын Бор булангийн
хадлангийн талбайн ашиглалт,
хамгаалалтыг сайжруулах

2021-2023 УТ         2,000.0 -

Хадлангийн 
талбайн 

хамгаалалтын 
даланг сэргээн 

засварлана.

     1,000.0 

2

Сум бүрийг орон нутгийн нөөц
бүрдүүлэх хадлангийн талбайтай
болгох, 16 сумын ЗДТГ-ыг
хадлангийн иж бүрэн техник,
тоног төхөөрөмжөөр ээлж
дараатай хангах

2021-2024 УТ         1,270.0 

Бугат, Баяннуур, 
Хутаг-Өндөр, 

Тэшиг, Хангал сум 
хадлангийн 

талбайтай, Булган, 
Баяннуур сум 

тоног 
төхөөрөмжтэй.

Баян-Агт, 
Сайхан, Могод, 

Бүрэгхангай, 
Орхон суманд 
талбай, Баян-
Агт, Рашаант, 
Бүрэгхангай, 
Орхон, Бугат 
суманд тоног 
төхөөрөмж 

олгоно.

        270.0 

3
Бэлчээрийн даац, багтаамжид
нийцүүлж, малын тоо толгойг
зохистой хэмжээгээр бууруулах

2021-2024 -                 -   

Тэмээ 1.4, адуу 
255.1, үхэр 269.7, 
хонь 1765.6, ямаа 

1103.9 нийт 3395.7 
толгой мал байна.

Тэмээ 1.4, адуу 
245.1, үхэр 
259.7, хонь 

1705.6, ямаа 
1083.9 

              -   

4
Хадлан, бэлчээрийг нөхөн
сэргээх, олон наст ургамлын үр
үржүүлэх

2021-2024
УТ, ОНТ, 
малчдын 
хөрөнгө

             37.5 

Гурванбулаг 
суманд 

судалгааны 
төвтэй.

- -

5
Уст цэгийн хайгуул судалгаа
хийж, бэлчээрийн усан
хангамжийг нэмэгдүүлэх

2021-2024
УТ, ОНТ, 
малчдын 
хөрөнгө

        1,310.0 

Өнгөрсөн 4 жилд 
инженерийн 

хийцтэй 83 худаг 
гаргасан.

10 худаг 
гаргана.

        185.0 

1
"Монгол мал", "Малын эрүүл
мэнд" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2021-2024 ОНТ            266.0 
Шимэгчтэх өвчний 

өвчлөл 60 хувь 

Шимэгчтэх 
өвчний гаралт 

буурна.
          66.5 

2

Халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээний үр
дүнг сайжруулж, өвчин гарах,
тархах нөхцөлийг хязгаарлах

2021-2024 ОНТ         3,363.7 
Нийт өвчлөлийн 2 

хувь  
1.9 хувь хүртэл 

бууруулна.
        607.6 

2.2.5. Хадлан, бэлчээрийн
талбайг зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх, уст цэгийн
хайгуул судалгаа хийж,
бэлчээрийн усан
хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

2.2.6. Малын гоц халдварт,
халдварт өвчний эрсдэл
бүхий бүс нутагт мал
эмнэлгийн урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээний
үр дүнг сайжруулна.

2.2.4. Мал аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих, өндөр
ашиг шимтэй малын нийт
сүрэгт эзлэх хувийг 25-д
хүргэнэ. 

3

Бруцеллёз, лейкоз, адууны
халдварт цус багадалт, ям болон
архаг халдварт өвчнүүдтэй
тэмцэх, хяналт тандалтын ажлыг
сайжруулж, сүрьеэ, лейкоз
өвчнөөс эрүүл сум, аж ахуйн
нэгжийг баталгаажуулах

2021-2024 ОНТ              35.0 
Нийт өвчлөлийн 2 

хувь  
1.9 хувь хүртэл 

бууруулна.
12.0

                                  

                          

байгуулах

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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Шинжилгээний 
ажлыг 10 хувьд 

хүргэнэ. 
             45.0 

Шинжилгээний 
ажлыг 15 хувьд 

хүргэнэ. 
          35.0 

Шинжилгээний ажлыг 
20 хувьд хүргэнэ. 

           30.0  АЗДТГ  МЭГ
Төсөл 

хөтөлбөр

20.0 мянган га 
талбайг 

хамруулна.
           500.0 

20.0 мянган га 
талбайг 

хамруулна.
        500.0 

20.0 мянган га талбайг 
хамруулна.

         500.0   ХХААГ СЗДТГ
Тариалан 
эрхлэгчид

 Хутаг-Өндөр 
суманд 

байгуулна.
           500.0 

 Сэлэнгэ суманд 
байгуулна.

        500.0 -                -     ХХААГ СЗДТГ
Тариалан 
эрхлэгчид

 10 км-ээс 
доошгүй талбайг 

хамгаална. 
             92.5 

 10 км-ээс 
доошгүй талбайг 

хамгаална. 
          92.5 

 10 км-ээс доошгүй 
талбайг хамгаална. 

           92.5   ХХААГ СЗДТГ
Тариалан 
эрхлэгчид

10 бүлэгт  дундын 
техник 

нийлүүлнэ.
           600.0 

10 бүлэгт дундын 
техник нийлүүлнэ.

        600.0 -                -   ХХААГ
СЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ

 Малчдын 
бүлэг хоршоо 

Хүн амын 
хүнсний ногооны 
хангамжийн 40  
хувийг хангана.

           150.0 

Хүн амын хүнсний 
ногооны 

хангамжийн 50 
хувийг хангана.

        150.0 
Хүн амын хүнсний 

ногооны хангамжийн 50 
хувийг хангана.

         150.0  СЗДТГ  ХХААГ 
Тариалан 
эрхлэгчид

16 сум, 1 тосгонд  
100 хүлэмж 

олгоно.

120.0
16 сум, 1 тосгонд  

100 хүлэмж 
олгоно.

120.0
16 сум, 1 тосгонд  100 

хүлэмж олгоно.
120.0 ХХААГ СЗДТГ

"Шинэ хөдөө-
Хөгжил"  

ОНӨААТҮГ

 Ашиглалтад 
оруулна.

           150.0 -              -   -                -   ХХААГ СЗДТГ
Тариалан 
эрхлэгчид

Булган суманд 
барина.

           480.0 
Хутаг-Өндөр 

суманд барина.
        480.0 -                -   ХХААГ

СЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ

Төсөл 
хэрэгжүүлэгч

Сум бүрийг 16 тн 
үрээр хангана.

           250.0 
Сум бүрийг 16 тн 

үрээр хангана.
        250.0 

Сум бүрийг 16 тн үрээр 
хангана.

         250.0 ХХААГ СЗДТГ
Малчдын 

бүлэг, хоршоо 

  Бүрэгхангай, 
Рашаант суманд 

нийлүүлнэ.
           264.0 

  Сайхан, 
Дашинчилэн, 
Хишиг-Өндөр 

суманд 
нийлүүлнэ.

        396.0 
  Баян-Агт, Могод 

суманд нийлүүлнэ.
         264.0 ХХААГ

СЗДТГ, "Шинэ 
хөдөө-Хөгжил" 

ОНӨААТҮГ

Тариалан 
эрхлэгчид

                         -           6,716.1                          -        6,880.5                                    -          3,481.0 

2.2.7. Мал аж ахуйн
гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүнд антибиотек,
пестицидийн үлдэгдэл
тодорхойлж, малын эмийн
зохистой хэрэглээг
хангана.

1

Малын эмийн үлдэгдэл
тодорхойлох оношлуур, багаж
техник хэрэгслийг худалдан авч,
малын гаралтай бүтээгдэхүүний
чанар, аюулгүй байдлыг хангах

2021-2024
ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр
           145.0 

Төсөв, төлөвлөгөө, 
шинжилгээний 

ажлын судалгаа 
хийсэн.

Шинжилгээний 
ажлыг 5 хувьд 

хүргэнэ. 
          35.0 

1
Тариалангийн талбайг
агрохимийн шинжилгээнд бүрэн
хамруулах  

2021-2024
Хувийн 
хэвшил

        1,750.0 
 Тариалангийн 

талбайн 60 хувь 
хамрагдсан. 

10.0 мянган га 
талбайг 

хамруулна.
        250.0 

2
Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ суманд
тэжээлийн ургамлын үр
үржүүлгийн газар байгуулах

2021-2024 УТ         1,000.0 -
Зураг, төсөл 

хийлгэнэ.
              -   

3
Тариалангийн талбайг хамгаалах
ойн зурвасыг байгуулах

2021-2024
Хувийн 
хэвшил

           370.0 -

 10 км-ээс 
доошгүй 
талбайг 

хамгаална. 

          92.5 

1

Төмс, хүнсний ногоо
тариалагчдыг бүлэг хоршооны
зохион байгуулалтад оруулж,
үйлдвэрлэлийг нь механикжуулж,
ашиглалтыг сайжруулах.

2021-2023 УТ, ОНТ         1,500.0 
11 суманд дундын 

техниктэй 

Баян-Агт, 
Могод, 

Сайхан,Хишиг-
Өндөр, Хутаг-
Өндөр суманд  
дундын техник 

нийлүүлнэ.

        300.0 

2
Хүнсний ногооны нэр төрөл,
үйлдвэрлэлийн хэмжээг
нэмэгдүүлэх

2021-2024 УТ            450.0 

Хүн амын хүнсний 
ногооны 

хамгамжийн 22 
хувийг хангаж 

байна.

Хүн амын 
хүнсний 
ногооны 

хангамжийн 30  
хувийг хангана.

              -   

1

Бүх суманд 32 м.кв нийлэг
хальсан хүлэмжийг "Жишиг
гудамж" төслийн загвараар
хэрэгжүүлэх

2021-2024 УТ            600.0 

Тус бүр нь 32 м.кв 
нийлэг хальсан 

105 хүлэмж 
олгосон.

16 сум, 1 
тосгонд  200 

хүлэмж олгоно.

240.0

2
Булган суманд 1000 м.кв бүхий
өвлийн хүлэмж байгуулах

2021-2022 УТ            151.5 
Булган суманд 1 
өвлийн хүлэмж 

байна.

Зураг төсвийг 
боловсруулна.

            1.5 

2.2.11. Сум дундын 500
тоннын багтаамжтай
механикжсан зоорь барьж,
ашиглалтад оруулна.   

1
Булган, Хутаг-Өндөр суманд тус
бүр 500 тоннын багтаамжтай
механикжсан зоорь барих  

2021-2024 УТ, ХХ              980.0 

200 тн 
багтаамжтай 
механикжсан 

зоорьтой.

Зураг, төсвийг 
хийлгэнэ.

          20.0 

1

Малчдын бүлэг, хоршоонд
тэжээлийн ургамал тариалах
зориулалтаар газар эзэмшүүлж,
үрээр хангах бодлого
хэрэгжүүлэх 

2021-2024

ОНТ, 
малчдын 
өөрийн 
хөрөнгө

           767.5 -

Сум бүрт 100 га  
талбайд 

тэжээлийн 
ургамал тарина.

          17.5 

2
Тэжээлийн ургамал тариалах
бүлэг хоршоодыг техник, тоног
төхөөрөмжөөр хангах

2021-2022

УТ, ОНТ, 
малчдын 
өөрийн 
хөрөнгө

        1,320.0 -

  Бугат, 
Гурванбулаг, 
Орхон суманд  

нийлүүлнэ.

        396.0 

      21,130.2                       -        4,052.6 

2.2.8. Атрын IV аяныг орон
нутагт хэрэгжүүлж,
хөрсний үржил шимийг
хамгаалах, нөхөн сэргээх,
үр сортын болон техник,
технологийн шинэчлэлийг
эрчимжүүлнэ.

2.2.9. Төмс, хүнсний
ногооны үйлдвэрлэлийг
механикжуулж, аймгийн
хүн амын хүнсний ногооны
хэрэгцээг 50-иас доошгүй
хувиар хангана.

2.2.10. Хамгаалагдсан
хөрсний үйлдвэрлэлийг
өмнөх оноос 2 дахин
нэмэгдүүлж, хүнсний
ногоо, нарийн ногооны нэр
төрлийг олшруулж,
сумуудад өвлийн болон
нарлаг хүлэмж, агуулахын
аж ахуйг хөгжүүлнэ. 

2.2.12. Малын тэжээлийн
ургамал тариалж,
үйлдвэрлэлийн хэмжээг
нэмэгдүүлэх замаар мал
аж ахуйн үйлдвэрлэлд
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Хөдөө аж ахуйн зорилтын дүн

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, экспортын бүтээгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгоно.
2.3.1.Жижиг, дунд, үйлдвэрлэлийн зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлж, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
2.3.2.Жижиг, дунд үйлдвэрлэлд санхүүжилтийн олон эх үүсвэрээс дэмжлэг үзүүлнэ.
2.3.3.“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ, уул уурхайн болон аж ахуйн томоохон байгууллагуудын 
захиалгат ажлыг орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдээр гүйцэтгүүлж, орлого 
нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.
2.3.4.Булган суманд стандартын  шаардлагад нийцсэн өндөр зэрэглэлийн зочид буудал 
шинээр барьж ашиглалтад оруулна.
2.3.5.Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулна.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
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2.3. Production and services
Create a favorable environment to develop businesses like manufacturing, trading and 
services, and increase their competitiveness in the market, and support them exporting their 
products and create jobs.
2.3.1. Develop consulting services to support small, medium and large enterprises, and expand 
public-private partnerships.
2.3.2. Support small and medium enterprises using a variety of funding sources.
2.3.3. Increasing revenue of small and medium businesses by using outsourcing providers such 
as "Erdenet Mining Corporation”and other large mining and economic organizations.
2.3.4. A new high-class hotel that meets the standard requirements will be built and put into 
operation in Bulgan soum.
2.3.5. Diversify production, trade and services and improve competitiveness.
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 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн ур 
чадвар,  

бүтээгдэхүүний 
чанар дээшилсэн 

байна.

100.0

 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн ур 
чадвар сайжирч, 4-

өөс доошгүй 
суманд брэнд 

бүтээгдэхүүнтэй 
болно.

100.0

 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн ур чадвар 
сайжирч, 4-өөс доошгүй 

суманд брэнд 
бүтээгдэхүүнтэй болно.

100.0

         

СЗДТГ, 
ХХААГ

АЗДТГ, СХХ, 
ХАҮТ

Төсөл 
хөтөлбөр, 

Хувийн 
хэвшил

2.3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, бүтээгдэхүүн,                                                                                                   үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгоно.

Булган суманд 
ахуйн 

үйлчилгээний төв 
байгуулна.

        1,500.0 
Баяннуур, 

Гурванбулаг 
суманд байгуулна.

        500.0 
Могод, Сэлэнгэ, суманд 

байгуулна.
         500.0 СЗДТГ ХХААГ ААН, иргэд

Чанаргүй зээлийг 
5-аас  доошгүй 

хувь  бууруулна.    
                 -   

Чанаргүй зээлийг 
5-аас  доошгүй 

хувь  бууруулна.    
             -   

Чанаргүй зээлийг 5-аас  
доошгүй хувь  

бууруулна.    
               -   СЗДТГ ХХААГ

Хувийн 
хэвшил 

Зээлийн  эх 
үүсвэрийг 

зориулалтын 
дагуу 100 хувь 

зарцуулна.   

                 -   

Зээлийн  эх 
үүсвэрийг 

зориулалтын 
дагуу 100 хувь 

зарцуулна.   

-
Зээлийн  эх үүсвэрийг 
зориулалтын дагуу 100 

хувь зарцуулна.   
               -   ХХААГ

АЗДТГ, ХАҮТ 
Германы GIZ  

ЭТИС 
хөтөлбөр, 
Хөгжлийн 
шийдэл 

Хувийн 
хэвшил 

Борлуулсан 
бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээг өмнөх 

оноос 
нэмэгдүүлсэн 

байна.

                 -   

Борлуулсан 
бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл, тоо 
хэмжээг өмнөх 

оноос 
нэмэгдүүлсэн 

байна.

             -   

Борлуулсан 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээг 

өмнөх оноос 
нэмэгдүүлсэн байна.

               -   ХХААГ

АЗДТГ, СХХ, 
"Эрдэнэт 
үйлдвэр" 

ТӨҮГ, Жайка 
ОУБ 

Хувийн 
хэвшил

               -   АЗДТГ ГХБХБГ
Хувийн 
хэвшил 

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
 Төсөв 

Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг) Хэрэгжүүлэх байгууллага
2022 2023 2024

Үндсэн Хамтрагч Оролцогч

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

1

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг
хөгжүүлэн "Нэг сум-Нэг брэнд
бүтээгдэхүүн" аян зохион
байгуулах

2021-2024

ОНТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр, 
ААН

           310.0 

 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг 
чадавхжуулах үе 
шаттай сургалт, 
зөвлөгөөнийг 4 
удаа зохион 
байгуулсан.  

 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн ур 
чадвар 

сайжирч, шинэ 
брэнд 

бүтээгдэхүүн 
бий  болно.

          10.0 

                  

2.3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ. Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж, бүтээгдэхүүн,                                                                                                   үйлчилгээний зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, экспортын бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлж, ажлын байр бий болгоно.

2.3.1. Жижиг, дунд,
үйлдвэрлэлийн зөвлөх
үйлчилгээг хөгжүүлж, төр,
хувийн хэвшлийн түншлэл
хамтын ажиллагааг
өргөжүүлнэ. 

2

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг
хөгжүүлж, иргэдийн тогтвортой
чанартай үйлчилгээ авах нөхцөл
бүрдүүлэх

2021-2024

ОНТ, 
төсөл 

хөтөлбөр, 
ХХ

        3,210.0 
9 сум ахуйн 

үйлчилгээний 
төвтэй.

Булган суманд 
ахуйн 

үйлчилгээний 
төв байгуулах зураг 
төсвийг боловсруулна.

        710.0 

1
"Сум хөгжүүлэх сан"-ийн
чанаргүй зээлийг бууруулж, зээл
олгох нөхцөлийг сайжруулна.  

20201-
2024

УТ -

Сум хөгжүүлэх 
сангаас 2017-2019 
онд 632 төсөлд 3.9 
тэрбум төгрөгийн 

зээл олгосон.

Чанаргүй 
зээлийг 5-аас  
доошгүй хувь  

бууруулна.    

  - 

2

Бизнес эрхлэгчдийг Жижиг, дунд
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан,
Зээлийн батлан даалтын сан
болон гадаадын төсөл,
хөтөлбөрийн дэмжлэгт хамруулах

2021-2024
УТ, төсөл 
хөтөлбөр 

                -   

Батлан даалтын 
сангаас 1 төсөл 

500.0 сая 
төгрөгийн зээл,
1 төсөл 30.0 сая 

Зээлийн  эх 
үүсвэрийг 

зориулалтын 
дагуу 100 хувь 

зарцуулна.   

              -   

           

2.3.3. “Эрдэнэт үйлдвэр”
ТӨҮГ, уул уурхайн болон
аж ахуйн томоохон
байгууллагуудын захиалгат
ажлыг орон нутгийн жижиг,
дунд бизнес эрхлэгчдээр
гүйцэтгүүлж, орлого
нэмэгдүүлэх боломжийг
бүрдүүлнэ.

1

Уул уурхайн болон аж ахуйн
томоохон байгууллагуудтай
хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулж, орон нутгийн жижиг,
дунд бизнес эрхлэгчдийн бараа
бүтээгдэхүүнийг борлуулалтаар
дэмжих  

2021-2024 ААН                 -   

"Эрдэнэт үйлдвэр" 
ТӨҮГ-т хамтран 
ажиллах санал 

хүргүүлсэн.    

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээнд тусгаж 
хэрэгжүүлнэ. 

              -   

2.3.4. Булган суманд
стандартын шаардлагад
нийцсэн өндөр
зэрэглэлийн зочид буудал
шинээр барьж ашиглалтад
оруулна.

1

Булган суманд стандартын
шаардлагад нийцсэн өндөр
зэрэглэлийн зочид буудал
шинээр барьж ашиглалтад
оруулах

2021-2024 ААН         1,000.0 

Аймгийн төвд 
өндөр зэрэглэлтэй  

зочид буудал 
байхгүй. 

Барилгыг барьж 
ашиглалтад 

оруулна.  
     1,000.0 

2.3.2. Жижиг, дунд
үйлдвэрлэлд 
санхүүжилтийн олон эх
үүсвэрээс дэмжлэг
үзүүлнэ.

Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

 Төсөв 

ЗДҮАХ-т тусгагдсан

зорилт
№

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ

Хэрэгжих 

хугацаа

Эх 

үүсвэр

2021
 Нийт 

хөрөнгийн 

хэмжээ 

(сая төгрөг) 

Суурь түвшин

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

төгрөгийн буцалтгүй 
дэмжлэгт хамрагдсан 

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 50-иас 
доошгүй хувьтай 

байна.

             30.0 

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 70-аас 
доошгүй хувьтай 

байна.

          15.0 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
90-ээс доошгүй хувьтай 

байна.
           15.0 СХХ

АЗДТГ, 
Мэргэжлийн 

холбоод 

Хувийн 
хэвшил

Шаардлагатай 
эталон тоног 

төхөөрөмжөөр 
хангана.  

             50.0 

Шаардлагатай 
этолан 

төхөөрөмжийн 
судалгааг гаргана.

          10.0 

Шаардлагатай эталон 
тоног төхөөрөмжөөр 
хангаж, хэмжлийн 
нэгдмэл байдлыг 

хангана.   

           70.0 СХХ АЗДТГ ААНБ

Бугат, Хангал, 
Сэлэнгэ сумын 
эрсдэл бүхий 

цэгүүдэд 
аттестатчилал 

хийж, стандартыг 
хангуулна.

               5.5 

Худалдааны нийт 
цэгийн 95 хувь, 

Баян-Агт, Сайхан, 
Тэшиг, Орхон 
сумын эрсдэл 

бүхий цэгүүдэд 
стандартыг 
хангуулна.

            8.0 

Бугат, Хангал, Сэлэнгэ 
сумын эрсдэл бүхий 

цэгүүдэд аттестатчилал 
хийж, стандартыг 

хангуулна.

             8.0 
СХХ,  

БОАЖГ
АЗДТГ,МХГ, 
ОБГ, ХХААГ

ААН, иргэд

  20 тн- оос 
багагүй мах 
нөөцлөнө.    

             50.0 
25 тн-оос багагүй 

мах нөөцлөнө.
          50.0 

25 тн-оос багагүй мах 
нөөцлөнө.

           50.0 ХХААГ
Булган сумын 

ЗДТГ
Малчид 

8 сумын сүүний 
хөргөлтийн 
цэгийн үйл 
ажиллагааг 

тогтворжуулж, 

 800 тн  сүү
 үйлдвэрийн 

аргаар 
боловсруулна.

20.0

Сүү зөөвөрлөх 
хөргүүртэй 
машиныг  

нэмэгдүүлж, 800 
тн сүү үйлдвэрийн 

аргаар 
боловсруулна.

          60.0 

Үйлдвэрийн тоног 
төхөөрөмжийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлж, 

1000 тн сүү үйлдвэрийн 
аргаар боловсруулна.

           80.0 ХХААГ
Булган сумын 

ЗДТГ
Малчид 

Сайхан, Хутаг-
Өндөр, 

Гурванбулаг, 
Рашаант  суманд 

сайжруулсан 
түлшний үйлдвэр 

байгуулах 
судалгаа хийнэ.  

 - 

Сайжруулсан 
түлшний үйлдвэр 
байгуулах санал 

санаачилгыг  
дэмжинэ.

 - 

Сайжруулсан түлшний 
үйлдвэр байгуулах 
санал санаачилгыг  

дэмжинэ.

 - БОАЖГ

Сайхан, Хутаг-
Өндөр, 

Гурванбулаг, 
Рашаант 

сумын ЗДТГ 

Хувийн 
хэвшил, иргэд 

                         -           1,735.5                          -           683.0                                    -            743.0 

                         -           8,451.6                          -        7,564.5                                    -          4,224.0 

1

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө боловсруулна.

2021-2024
ОНТ
Төсөл 

УТ

           100.0 -

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 30-
аас доошгүй 

хувьтай байна.

          40.0 

2

Хэмжих хэрэгслийн
лабораторийн эталон
төхөөрөмжийн нэр төрөл,
хангамжийг сайжруулж,
материаллаг баазыг бэхжүүлэх

2021-2024 ОНТ
УТ

           135.0 
4 төрлийн 2379 

хэмжих хэрэгслийг 
баталгаажуулсан.

Шаардлагатай 
этолан 

төхөөрөмжөөр 
хангана.

65.0

3

Худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж
ахуйн нэгж, иргэдийн үйл
ажиллагаанд аттестатчилал
хийж, стандартын хэрэгжилтийг
сайжруулах

2021-2024 ОНТ              29.5 
2018, 2019 онд 

хийсэн шалгалтын 
үнэлгээ

Худалдааны 
цэгийн 95 хувь, 

Баян-Агт, 
Сайхан, Тэшиг, 
Орхон сумын 
эрсдэл бүхий 

цэгүүдэд 
стандартыг 
хангуулна.

            8.0 

4

Нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэх
хөрөнгийн эх үүсвэрийг
нэмэгдүүлж, журам боловсруулан
хэрэгжүүлэх 

2021-2024

УТ
ОНТ

           200.0 

2019 онд 16.0 тн 
мах нөөцлөн 

бэлтгэж, хаврын 
хэрэглээнд 

нийлүүлсэн. 

"Нөөцийн мах 
бэлтгэн 

нийлүүлэх 
журам"-ыг 
шинэчилж, 
махны үнэ 

тогтворжуулах 
хөрөнгийн эх 

үүсвэрийг 
бүрдүүлнэ. 

50.0

5

Орон нутагт сүүний үйлдвэрийн
кластерийг хөгжүүлэх бодлого,
зохицуулалтыг хэрэгжүүлж,
үйлдвэрийн аргаар
боловсруулсан сүүний
хангамжийг нэмэгдүүлэх

2021-2024
УТ, 

Хувийн 
хэвшил

           280.0 

Аймгийн төвд 
хоногт 10 тн сүү 
боловсруулах 

үйлдвэр 
ашиглалтад орж, 

400 тн сүү 
боловсруулсан. 5 

суманд сүүний 
хөргөлтийн цэг 
байгуулагдсан. 

3 суманд 
сүүний 

хөргөлтийн цэг 
шинээр 

байгуулж, 600 
тн сүү 

үйлдвэрийн 
аргаар 

боловсруулна. 
Сүүний 

үйлдвэрийн 
ажиллах хүчний 

нөөц 
бүрдүүлэхэд 

дэмжлэг 
үзүүлнэ.

        120.0 

2.3.6. Үйлдвэрлэл,
худалдаа, үйлчилгээг
төрөлжүүлэн хөгжүүлж,
өрсөлдөх чадварыг
сайжруулна.

6
Сайжруулсан түлшний үйлдвэр
байгуулж, хөгжүүлэх 

2021-2024

УТ, ОНТ, 
Төсөл 

хөтөлбөр, 
хувийн 
хэвшил

 - 

Булган сумын 
шахмал түлшний 
үйлдвэр жилд 40-

50 тн түлш 
нийлүүлж байна. 

Сэлэнгэ сум, 
Хялганат тосгонд 
үйлдвэрийн тоног 

төхөөрөмжүүд 
суурилагдсан.  

Сайжруулсан 
түлшний 
үйлдвэр 

байгуулах санал 
санаачилгыг  

дэмжинэ.

 - 

        5,034.5                           -                         -        1,873.0 

      26,189.7                           -                         -        5,950.6 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зорилтын дүн

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ БҮЛГИЙН ДҮН

Хувийн 
хөтөлбөр 

хэвшил

хэвшил
Хувийн

БУЛГАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
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