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НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН
2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Засгийн газрын 08 дугаар сарын 03-ны “ Нийслэлийн засаг даргын
тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтэц батлах тухай” 08 дугаар тогтоол,
“Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний
А/635 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын зохион байгуулалтын
бүтэц, орон тооны хязгаарыг баталсан болно.
НЭГ. “БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
1.1.МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д тусгагдсан нийслэлд хэрэгжих
зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой хийж гүйцэтгэх ажлын хэрэгжилт
МУЗГ-ын 2016 оны 19 дугаар тогтоол Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030
2.1.1. Хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр 4 зорилт,
2.1.3. Аж үйлдвэрийн салбарын чиглэлээр 1 зорилт 1 үе шат /2016-2020/ туссан байна.
Биелэлт 2017 оны жилийн эцэст нэгтгэн гаргана.
1.2.Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Д/д

ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжилтий
н хувь

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагаа”-ны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 15 зорилтын хүрээнд 28
арга хэмжээг хяналтад аван хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2017 оны эхний хагас
жилийн байдлаар 30%-тай хэрэгжиж байна.

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО
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2.18. Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах,
стратегийн хүнсний нийлүүлэлтийн улирлын
хамаарлыг бууруулах зорилгоор “Мах, сүүний
анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулж, хүн амыг
эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангана.
2.21. Аймаг, нийслэл, сум, суурин газруудын
хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн дэвшилтэт
технологи бүхий бага, дунд оврын хүнсний
боловсруулах
жишиг
загвар
үйлдвэрийг
байгуулахыг дэмжинэ.
2.22.
Хүнсний
аюулгүй
байдлын
бүртгэл,
мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бий болгоно.
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2.23. Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх
нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүний
бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт,
борлуулалтын тогтолцоог бий болгож, хүнсний
аюулгүй байдлыг сайжруулна.
2.25. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг
нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах,
дэвшилтэт техник, технологийн шинэчлэлийг хийх,
инновацийг нэвтрүүлэх, түүнчлэн “Монгол мал”
үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ.

Улаанбаатар хотын баруун, зүүн талд эрүүл ахуй, ариун
цэврийн шаардлага хангасан, зориулалтын хөргөлттэй агуулах
бүхий мах, махан бүтээгдэхүүний орчин үеийн бөөний
худалдааны нэгдсэн төв байгуулахыг бодлогоор дэмжиж, мал
төхөөрөх үйлдвэр болон ХАА-н биржийн үйл ажиллагаатай
холбох шийдэл гарган ажиллах
Сүүний нөөц ашиглалтыг сайжруулж, үйлдвэрийн аргаар
боловсруулсан сүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон
нутагт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний бага, дунд оврын загвар
үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Хүнсний болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг
хангах тухай, Органик хүнсний тухай хуулиудад заасан журмын
дагуу бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, стратегийн
болон гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тэнцэл, шим
тэжээлийн хангамжийг тооцоолох аргачлал, программ
боловсруулж нэгдсэн санд холбож, ашиглах
Хүн амын хүнсний талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх
мэдээлэл, сурталчилгаа болон хүнсний үйлдвэрлэгчид,
судалгаа шинжилгээний ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх суурь судалгаа
хийх, журам боловсруулах, сургалт зохион байгуулах
“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ын
эхний үе шатны төлөвлөгөө, “Монгол мал” үндэсний
хөтөлбөрийн хоѐр дахь үе шатны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хэрэгжүүлэх
Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон малын тэжээл,
хадлан бэлтгэлд техник, технологийн шинэчлэл, инновацийг
нэвтрүүлэх, лизингийн үйлчилгээг хөгжүүлэх
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2.27. Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй,
фермерийн аж ахуйг зохистой хослуулснаар мах,
махан бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж, жилд
экспортлох хэмжээг 50 мянган тоннд хүргэж,
малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.
2.30. Малыг бүртгэлжүүлж, малын гаралтай түүхий
эд бэлтгэлийн чанар стандартыг дээшлүүлж, гарал
үүслийг тодорхой болгох системийг бүрдүүлнэ.
2.32. Мал эмнэлгийн албаны тогтолцоог олон
улсын жишигт нийцүүлж, үйл ажиллагааны
шуурхай, нэгдмэл байдлыг ханган, мал, амьтны гоц
халдварт, халдварт зооноз өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, өвчнийг хяналтад авах, тэмцэх
стратегийг хилийн боомтуудыг түшиглэн бүсчлэн
хэрэгжүүлж, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлох
боломжийг
нэмэгдүүлнэ.
2.33. Малын тоог чанарт шилжүүлж ашиг шим,
хүртээмжийг сайжруулах, генетикийн нөөцийг
хамгаалах, үржил селекцийн ажлыг шинжлэх
ухааны үндэслэлтэй явуулах, биотехнологийн
ололтыг нэвтрүүлэх, шинэ үүлдэр, омгийг бий
болгох, орон нутгийн мал үржлийн нэгжүүдийг
чадавхжуулна.
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2.36.
Бэлчээрийн
ашиглалт,
хамгаалалтыг
сайжруулах, төлөв байдлыг тогтоох, хянах, сэргээн
сайжруулах, доройтол, талхагдал, цөлжилтийг
бууруулах, бэлчээрт хөнөөл учруулж байгаа мэрэгч
амьтан, шавжтай тэмцэхэд малчдын оролцоог
нэмэгдүүлж, байгаль орчинд халгүй, дэвшилтэт
аргыг ашиглана.
2.38. Мал аж ахуй эрхлэх уламжлалт хэв маяг,
мэдлэгийг хадгалах, баяжуулах, малын тоо, төрөл,
сүргийн бүтцийн зохист харьцааг баримтлах,
эрчимжсэн аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
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2.39. Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж,
газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс
нутгийг тогтоон үр тариа, төмс, гол нэрийн хүнсний
ногоог 100 хувь, таримал тэжээлийн 50 хувийг
дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана.

Өндөр ашиг шимтэй махны чиглэлийн үүлдрийн үхрийг
эрчимжсэн технологиор өсгөж үржүүлэхэд бодлогын болон
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж,
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээний үйл ажиллагааг
боловсронгуй болгон сайжруулах
Мал болон малын гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийг
тодорхойлох, хянах тогтолцоог оновчтой болгон хөгжүүлэх
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Малын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн
боловсруулах,
үржлийн
шилмэл
малыг
бүртгэж,
баталгаажуулдаг болох, бэлчээрийн монгол малыг тухайн
орон нутагт нь зохицсон, төрөлжсөн үүлдрийн малыг ашиг
шимийн чиглэлээр өсгөн үржүүлэх
Орон нутагт мал үржүүлэг, технологийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах нэгжүүдэд бодлогын болон санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх
Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил, үйлчилгээний
нэгж, мэргэжилтний хяналтанд авах, гойд ашиг шимт малын
дуудлага худалдаа зохион байгуулах арга хэмжээг бүс нутгийн
болон улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх
Шинэ үүлдэр, омгийн малын үржил, селекцийн ажилд хянан
магадлагаа хийж баталгаажуулах, бүртгэх, тооллого явуулах,
цөм сүрэг бүрдүүлэх, үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх
ажлын цар хүрээг өргөтгөх, сүргийн зохист бүтцийг
бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн үржил селекцийн ажлыг эрчимжүүлэх
Малын үржлийн үнэт чанар, удам зүйг үнэлэх системийг бий
болгон Монгол Улсын үржлийн шилмэл малыг бүртгэж, мал
бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн малын чанараа сайжруулах
идэвхи, сонирхлыг төрүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах
Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний нөөц бэлчээрийг
шинээр бий болгох, ашиглалтыг сайжруулах
Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан оготно, царцаатай
байгаль орчинд халгүй, дэвшилтэт арга технологи ашиглан
тэмцэх арга хэмжээг өргөжүүлэх, малчдын оролцоог
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Үхэр сүргийн таваарлаг байдал, тоог өсгөх, сүрэгт эзлэх
хээлтүүлэгч, хээлтэгчийн тоог зохистой түвшинд барих, тоо нь
цөөрч мөхөлд хүрч болзошгүй үүлдэр, омгийн мал үржүүлж
буй иргэн, ААНБ-д мэргэжил арга зүйн болон хөнгөлөлттэй
зээлийн дэмжлэг үзүүлэх
"Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрийг
шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Нийслэл хот болон томоохон хот суурингийн ойролцоо сүү,
махны чиглэлийн арвин ашиг шимтэй үхрийн эрчимжсэн аж
ахуйг хөгжүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл, хөрөнгө оруулалтын
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Гахай, тахиа, шувуу, зөгий, загасны аж ахуйг хөгжүүлэхэд
мэргэжил арга зүйн болон зээлийн дэмжлэг үзүүлж, импортын
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг бууруулах
Төрөөс олгох татаас, хөрөнгө оруулалт, мөнгөн урамшууллын
тогтолцоог боловсронгуй болгож, жилд төмс тариалах 15.0
мян.га, хүнсний ногооны 8.5 мян.га талбайд тариалалт хийхээр
тооцож урамшуулал олгох
Хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэлийг төвийн бүсэд Дархан-уул
аймгийн УГТЭШХ-г, баруун бүсэд Увс аймагт, зүүн бүсэд
Дорнод, Хэнтий аймгийн үр үйлдвэрлэгчдийг түшиглэн
хөгжүүлэх, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжих
Хүнсний ногооны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, сортуудыг турших,
нутагшуулах,
усалгаажуулах,
механикжуулах
замаар
үйлдвэрлэлийг дэмжих
Газар тариалангийн механикжсан ажлыг төлбөртэй гүйцэтгэж
өгдөг аж ахуйн нэгж, хоршоонд техник, технологийн шинэчлэл
хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, төмс хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн
техникийн шинэчлэл хийх
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2.40. Жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлж, чацарганы үйлдвэрлэлийн нэгдсэн
сүлжээ байгуулан, хүн амыг амин дэм бүхий жимс
жимсгэнээр
ханган,
экспортын
орлогыг
нэмэгдүүлнэ.

2.43. Усны хайгуул, судалгаанд үндэслэн услалтын
систем шинээр барьж, сэргээн засварлах,
усалгааны
дэвшилтэт
техник,
технологи
нэвтрүүлэхийг
дэмжиж,
усалгаатай
талбайн
хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлнэ.
2.44. Өвөл, зуны хүлэмжийн загвар, цогцолбор аж
ахуйг хөгжүүлж, хот суурингийн хүн амыг шинэ
ургацын ногоогоор тогтвортой хангана.

"Жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр хэрэгжүүлж, Монголд ургах
боломжтой жимс жимсгэний сортуудыг турших, нутагшуулах,
үржүүлэх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх,
чацарганы тариалалт, хураалт, хадгалалт, боловсруулалт,
борлуулалтын чанар стандарт, судалгаа шинжилгээнд
суурилсан сүлжээг үүсгэж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулан
"Монгол чацаргана" бренд бий болгох, экспортод тогтвортой
гаргах
Хайгуул судалгаа хийгдсэн бүсүүд болон томоохон голуудын
сав газарт урсацын тохируулга хийж, ус хуримтлуулах усан сан
бүхий томоохон услалтын системийн толгойн барилга, усыг
талбайд хүргэх гол суваг (хоолой), талбай хоорондын ус
хуваарилах сүлжээний барилга байгууламжийг барих
Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад урт хугацаатай
зээлийн эх үүсвэр бий болгох, томоохон хот суурин газруудад
гадаад орон, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр загвар,
цогцолбор аж ахуйнуудыг байгуулах, зуны хүлэмжийн аж ахуйн
хангамжийг сайжруулж, орон нутагт хөнгөлөлттэй үнэ,
нөхцөлөөр нэвтрүүлэх
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Хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл, мэдээллийн санг бий болгох ажлын хүрээнд Нийслэлийн
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдийн судалгааг
салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж, мэдээлийн санд 430 гаруй үйлдвэрүүдийг бүртгэж авлаа.
Органик үйлдвэрлэл, хүнсний бүтээгдэхүүний мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд
Органик хүнсний бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалтын системийн программ хангамжийг
гүйцэтгэгч Аствишн ХХК-тай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан. Органик хүнсний
бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалтын системийн өгөгдлийн санд санал өгч, хамтран ажиллаж
байна.
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх суурь судалгаа хийх ажлын хүрээнд гамшгийн
үед нийслэлийн хүн амд 1000 хүний 30 хоног, 100000 хүний 100 хоногт шаардагдах гол нэрийн
хүнсний бүтээгдэхүүний тооцоог гарган, дээрх хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжтой
аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж, ХХААХҮЯ-д хүргүүллээ. Аж ахуйн нэгжүүдтэй
байгуулах гэрээний төслийг Нийслэлийн онцгой байдлын газарт хянуулахаар хүргүүлсэн.
Хүн амын хүнсний талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх мэдээлэл, сурталчилгаа
болон хүнсний үйлдвэрлэгчид, судалгаа шинжилгээний ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх
ажлын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны “Иргэн танд зөвлөе” сэдэвт
нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг ХХААХҮЯ-тай хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 09, 10-ны
өдрүүдэд зохион байгуулсан. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр хүнсний үйлдвэрлэлийн
салбарт
төрөөс баримталж буй бодлого, инновацийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн,
үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл, тусгай зөвшөөрөл, хөдөө аж ахуй их сургууль, эрдэм
шинжилгээний байгууллагын сургалт зөвлөгөө, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажилласан. Жижиг,
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирлын тушаалаар батлагдсан Үндэсний үйлдвэрлэлийг
дэмжих, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Монголд үйлдвэрлэв” үндэсний
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталогид нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний
үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг зураг авалтад хамруулан, нийт 1200 ширхэг хэвлүүлж төрийн
байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Мал аж ахуйн салбарыг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд уялдуулан орчин үеийн чиг
хандлагаар хөгжүүлэхээр “Малын худалдааны төв”-ийг хотын зүүн, баруун захад байгуулахаар
төлөвлөн дүрмийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлд тусгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд “МБҮ ТРЕЙД”ХХК, Хүнсний эрдэм шинжилгээ,
үйлдвэрлэлийн “САМО” институттэй хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан ажиллаж
байна. Малын худалдааны төвийг байгуулах ажлын хэсгийг байгуулахаар Засаг даргын
захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авч байна.

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг ( USAID ), "ХӨГЖЛИЙН ШИЙДЭЛ" ТББ-тай
хамтран REACH төслийн зээлд 3 сүү үйлдвэрлэгчийг дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хамруулаад
байна. Нийслэлд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хамтран
ажиллах зорилгоор Глобал коммунитес ОУБ-тай "Санамж бичиг" байгууллаа. “Монгол улсын
сүүний салбарын хөгжлийн чиглэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг ХХААЯ, НХХААГ, НҮБ, ХХААБ,
Глобал Коммунитис, ССХҮЗ хамтран зохион байгуулсан.
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого болон "Монгол мал" үндэсний
хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 119 дүгээр
тогтоолоор баталсан Нийслэлийн "Монгол мал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухайн жилийн
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж,батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Энэ ажлын
хүрээнд малын үүлдэр угсааг сайжруулах, бүртгэлжүүлэх, тэжээл, эрчимжсэн мал аж ахуйг
хөгжүүлэх чиглэлийн сургалтуудыг зохион байгуулж сургалтад 6 дүүргийн 160 гаруй иргэд
хамрагдлаа
НҮБ-ын ХААБайгууллагаас Монгол оронд ургах боломжтой жимс, жимсгэний сортуудыг
турших, нутагшуулах, үржүүлэх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, эрчимжүүлэх зорилгоор "Жимс
жимсгэнэ" төслийн
ажлыг Дархан-Уул аймгийн УГТЭШХүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх
ажил эхлүүлээд байна. Нийслэл хотын хэмжээнд "Жимс жимсгэнэ тариалагчдын Холбоо "ТББтай хамтран ажиллаж байна. Монголд ургах боломжтой "Усан үзмийн сортуудыг хэрхэн
тариалах" тухай сургалтыг ХХААХҮЯ, Жимс жимсгэнэ үйлдвэрлэгчдийн холбоотой хамтран
зохион байгуулсан. БНСУ-ын Канвон мужийн ХАА-н хүрээлэнгийн зөвлөх багш нар хөтлөн
явууллаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд чацаргана, бусад жимс жимсгэний нийт 659.3 га
талбайд тариалалт хийж 241, тонн ургацыг хураан авсан байна.
1.3. Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын
хэрэгжилт үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл
Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын
үйлчилгээ 2017 онд байхгүй болно.
1.4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, “Эрчимжсэн
мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”, “Тэжээл”, “Монгол мал” дэд, Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн
менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг
ханган ажиллалаа.
“Монгол мал” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2017 онд
4 зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулан
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу мал бүхий
дүүргүүдээс 7 хоног бүр төлийн мэдээг авч нэгтгэн хүргүүлж ажиллалаа. Нийслэлд 2016 оны
жилийн эцсийн байдлаар 206.0 мянган хээлтэгч мал төллөхөөс 6 дугаар сарын байдлаар
145.0 мянган хээлтэгчээс 140.4 мянган төл хүлээн авч, төл бойжилт 96.7 хувь, төллөлтийн
хувь 70.4 хувьтай байна.
Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолын дагуу арьс, шир бэлтгэн нийлүүлсэн
мал бүхий 4 дүүргийн 236 малчны материалд программын тулгалт хийж, баримтыг Мал
хамгаалах санд хүргүүллээ.
Цогц ферм байгуулах ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр саналыг боловсруулан
2018 оны хөрөнгө оруулалтын төслийн саналд тусган НЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүлсэн. Эрчимжсэн
аж ахуйн судалгааг шинэчлэн авч баяжуулан ажиллалаа. Уг ажлын хүрээнд ХААИС,
Монголын Сүүний нэгдсэн холбоо, Норвеги улсын “Жено” ХХК-ны албан ѐсны төлөөлөгчийн
газартай 2017 онд хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан
төлөвлөгөө гарган
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

“Тэжээл” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж,
батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд нийслэлд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа тэжээлийн үйлдвэр, цехийн судалгааг шинэчлэн авч баяжуулж, тэжээл
үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргасан.
Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
хангах зорилгоор тэжээлийн тоног төхөөрөмжийг хөнгөлттэй нөхцлөөр олгох боломжийг
судлан ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд албан бичиг хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна.
Мөн 50 ферм эрхлэгчдэд тэжээл, үйлдвэрлэл, технологийн чиглэлээр сургалтыг
зохион байгуулж,"Агро фийд"ХХК, "Милл хаус", "Алтан тариа"ХХК-ны үйл ажиллагаатай
танилцуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангалаа.
Хөтөлбөр, төслийн нэр, батлагдсан огноо,
шийдвэрийн дугаар
Нэг. Мал аж ахуйн салбар
№

1
2
3
4

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр, УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоол
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 232 дугаар тогтоолоор
батлагдсан Нийслэлийн “Тэжээл” дэд хөтөлбөр
“Монгол мал” дэд хөтөлбөр, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 119 дүгээр
тогтоол
Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр, НЗДын А/451 захирамж

Хугацаа

Хувь

2010-2021

70

2016-2021

50

2014-2021

70

2014-2023

70

2014-2020

75

Хоѐр. Газар тариалангийн салбар
1

Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж
ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015
оны 32 дугаар тогтоол

1.5. Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Нийслэлийн Засаг даргын үйлажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 2017 онд Хүнс, хөдөө
аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх 7 үйл
ажиллагаанаас 6 ажил 70%-тай, 1 ажил 30%-тай гүйцэтгэл нь тухайн жилийн хүрсэн байх
түвшинтэй харьцуулахад 64,2 хувьтай байна.
№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

%

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ
1.

ЗГҮАХ-ийн 2.18 дахь заалт;
1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын
хэрэгжилтийг хангана.

70%

2.

ЗГҮАХ-ийн 2.20 дахь заалт,
1.3.2 Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.25 дахь заалт,
1.3.3 Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн, сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх
замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана.
1.3.4 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн
ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.

70%

3

4
5

6

7

30%

70%

ЗГҮАХ-ийн 2.41 дэх заалт;
1.3.5 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс,
цаг уурын онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж, бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх заалт
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах
сүлжээг боловсронгуй болгоно.

70%

ЗГҮАХ-ийн 2-44 дэх заалт,
1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор
тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ.
ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ

70%

30%

58,5%

ХААИС-ийн Мал аж ахуй, Биотехнологийн сургуультай хүнсний аюулгүй байдал, үйлдвэрлэл,
хангамжийн чиглэлээр, мөн хүн амын сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, төрийн болон төрийн бус
байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Глобал коммунитис олон улсын

байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичиг тус тус байгуулсан. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүүгийн хувьд бат бөх, үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад
шаардлагатай санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэх зорилгоор REACH
төсөлтэй хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, тус төслийн сургалтад 3 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан.
Мах, Сүүний анхдугаар аяныг угтаж сүүний салбарын өнөөгийн байдал,
хөгжлийн чиглэлийг
тодорхойлох зорилгоор “Монгол улсын сүүний салбарын хөгжлийн чиглэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Хүнс,
Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, НҮБ-ын ХХААБ, Глобал Коммунитис ОУБ, ССХҮЗөвлөлтэй
хамтран зохион байгууллаа. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг хүүхэд багачуудад өдөр тутам хэрэглэж
хэвшүүлэх, эрүүл чийрэг өсөн бойжих асуудлыг дэвшүүлж Сүхбаатарын талбайд 6 дугаар сарын 1-ны
өдөр “Ирээдүйгээ сүүгээр мялаая” уриан дор үнээний цэвэр сүүгээр үйлдвэрлэсэн сүүг 10000 хүүхдэд
бэлэглэх ажлыг холбогдох байууллагууд хамтран зохион байгууллаа.
Махны үнийг тогтворжуулах зорилгоор нийт 12 аж ахуйн нэгж 15000 тн нөөцийн мах бэлтгэж
нийслэлийн 6 дүүргийн 130 гаруй дэлгүүрт 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдаалж
эхлээд байна. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд ойртуулах зорилгоор 04 дүгээр сарын 22,23,
мөн 05 дугаар сарын 13-наас эхлэн бямба, ням гарагуудад нийслэлийн 6 дүүргийн 14 байршилд махны
ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг дүүргүүдийн хүнс худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэстэй
хамтран зохион байгууллаа. 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ий байдлаар 89% буюу 14138,6 тн мах
борлуулсан байна.
Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй нийслэлийн 43, төв аймгийн 4,
нийт 47 үйлдвэрт “Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт MNTR 1:2008” болон
холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд 2 удаагийн хяналт шалгалт хийлээ.
Эрсдэлийн үнэлгээгээр их буюу дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн аж ахуйн нэгжид улсын байцаагчийн
хамтарсан албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг өгч, гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан. Мөн
тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт
гаргасан 4, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 5,
сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх зөвшөөрөл хүссэн 1 аж ахуйн
нэгжийнүйлажиллагаанд үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 430 гаруй үйлдвэрүүдийн
судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Мөн гамшгийн үед хүн амын
хүнсний нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 100000 хүний 100 хоногт шаардагдах гол нэрийн хүнсний
бүтээгдэхүүний тооцоог гарган, дээрх хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжтой аж ахуйн
нэгжүүдийн судалгааг гаргаж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.
Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор“Монголд
үйлдвэрлэв” үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталогид нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буйх
үнсний үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг зураг авалтад хамруулан, нийт 1200 ширхэг хэвлүүлж төрийн
байгууллагуудад хүргүүлсэн.
“Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийн танхимын 16
удаагийн хэлэлцүүлгийг 3 үе шаттайгаар хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөл,
шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, хэрэглэгчид, төрийн болон
төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагын нийт 450 орчим төлөөллийг хамруулан зохион
байгууллаа. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг нэгтгэн боловсруулж, журам, аргачлалын төслийн
нөлөөллийн шинжилгээг хийж, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн
оролцооны баталгаажуулалтад тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журам
/Хамтын оролцооны байгууллагын баримтлах журам/, Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг,
тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам, хүнсний бүтээгдэхүүний органик орцын хувь хэмжээг тооцох
аргачлалын төслийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ болон Стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран зохион
байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөл, шинжлэх ухаан,
сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 50
гаруй төлөөлөл оролцсон. Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага сэдэвт сургалтыг
Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран зохион
байгууллаа. Сургалтад хүнсний мах, сүү, гурил гурилан бүтээгдэхүүн, ундаа, жүүс, усны үйлдвэрлэл
эрхлэгч, үйлдвэрийн технологич, чанарын менежер зэрэг 40 гаруй төлөөллийг хамруулсан.

НҮБ-ийн ХХААБайгууллагын санхүүжилтээр Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны
захиалгаар Органик хүнсний бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалтын системийн программ хангамжийг
гүйцэтгэгч Аствишн ХХК-тай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтаар органик хүнсний
бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалтад Нийслэлийн зүгээс хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа
илэрхийлж, системийн өгөгдлийн санд тусгах саналыг хүргүүлсэн. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж
байгаа зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн судалгааг гарган ХХААХҮЯамны ХҮБХЗГ-т хүргүүлсэн.

1.6. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын
хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр 2017 онд 7 заалт 3 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж
байна. Эхний хагас жилийн байдлаар 56 %-тай байна.
№

№

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

%

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ
1.3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
1

ЗГҮАХ-ийн 2.18 дахь заалт;
1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй
бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын
хэрэгжилтийг хангана.

2

ЗГҮАХ-ийн 2.20 дахь заалт,
1.3.2 Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

1-12

ЗГҮАХ-ийн
2.25
дахь
заалт,
1.3.3 Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар
хөгжүүлэн, сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг
үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны
хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана.

3

4

1-13

5

6

7

1-14

1.3.4 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт
хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн
ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат
бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.41 дэх заалт;
1.3.5 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг
сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг
уурын онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж,
бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ.
ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх заалт,
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай
хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах
сүлжээг боловсронгуй болгоно.

Органик хүнс үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
төслийг
дэмжин,
эрүүл
ахуйн
болон
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх
ажлыг зохион байгуулж, эрчимжсэн фермийн
аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин,
түүхий эд бүтээгдэхүүний урамшуулал,
гадаад, дотоодын хөнгөлөлттэй зээл, төсөл
хөтөлбөрт
хамруулна.
Хүн
амын
хүнсний
эрүүл,
аюулгүй
бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулна.

70%

Мал аж ахуйн үйл ажиллагааг зах зээлийн
эрэлт хэрэгцээнд уялдуулан орчин үеийн чиг
хандлагаар хөгжүүлэх чиглэлээр Малын
худалдааны төвийг хотын баруун, зүүн бүсэд
байгуулах ажлын зураг төслийг боловсруулан
батлуулж, барилга эхлэх бэлтгэл ажлыг
хангана.

30%

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ
тариалах төсөл хэрэгжүүлэх хүсэлтэй иргэд,
ААН-үүдэд хөдөө аж ахуйн зориулалттай
газрыг эзэмшүүлж, тариалсан бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих замаар иргэдийг эрүүл,
аюулгүй хүнсээр жилийн дөрвөн улиралд
хангана.

70%

ЗГҮАХ-ийн 2-44 дэх заалт,
1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг
амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол
хангах боломжийг бүрдүүлнэ.
ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ

56%

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны
ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт 23 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг боловсруулж,
батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
ХААИС, Монголын сүүний нэгдсэн холбоо, Норвеги улсын “Жено” ХХК-ий албан ѐсны
төлөөлөгчийн газартай 2017 онд хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Малын
чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд үржлийн “Шилмэл сүрэг” хоршоо, зохиомол хээлтүүлгийн
техникчидтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан. Эрчимжсэн аж ахуйн судалгааг мал аж ахуй
эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 дүүргээс шинэчлэн авч, баяжуулсан. Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн

салбарын шилдэгүүдийг тодруулан НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны
өдрийн 23 дугаар тогтоолоор шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгууллаа. Хот орчимд
эрчимжсэн мал аж ахуйг цогц байдлаар төрөлжүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр цогц ферм
байгуулах ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр саналыг боловсруулан 2018 оны хөрөнгө
оруулалтын төслийн санал, хөгжлийн санхүүжилтийн төслийн саналд тусган холбогдох
газруудад хүргүүлсэн. НҮБ-ын Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний төв сангийн
хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн
амьжиргааны түвшин доогуур 80 малчин өрхөд малд зориулсан багцыг хүргэх ажлыг зохион
байгууллаа. “Монгол мал” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ХХААХҮЯ-аас
ирүүлсэн чиглэлийн дагуу мал бүхий дүүргүүдээс 7 хоног бүр төлийн мэдээг авч нэгтгэн
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн газарт мэдээлж ажиллалаа.
Нийслэлд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 206.0 мянган хээлтэгч мал төллөхөөс 6 дугаар
сарын байдлаар 145.0 мянган хээлтэгчээс 140.4 мянган төлийг бойжуулж төл бойжилт
96.7хувь, төллөлтийн хувь 70.4 хувьтай байна. Малын удмын сангийн үндэсний төв болон
“Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоотой хамтран ажиллаж, зохиомол хээлтүүлгийн явуулын 4 цэг,
үржлийн 1 хоршоо ажиллаж,аж ахуй нэгж, иргэдийн захиалгаар хагас жилийн байдлаар 245
үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн. Монголын сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран ажиллах
санамж бичгийн хүрээнд "Монголын сүүний өдөр"-ийг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр
тэмдэглэн өнгөрүүлж 10.000 хүүхдэд сүү бэлэглэх арга хэмжээ, эрчимжсэн мал аж ахуйн
технологийн чиглэлээр чадвахижуулах сургалтыг зохион байгуулж 6 дүүргийн 180 иргэн
хамрууллаа. ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан "Малчдын улсын зөвлөгөөн"-д Нийслэлийн 6
дүүргийн 12 малчин, фермерийг оролцуулж тэдний туршлагыг "Малчин түмний алдар" номонд
танилцуулга бэлтгэж оруулсан. Малын чанар сайжруулах жилийн хүрээнд "Жи Си Эс"ТББ,
"КОИКА" ОУБ-ын дэмжлэгтэйгээр Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд Орон нутагт
үхэр сүргийн үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах, хоршооны үйл ажиллагаагаар өрхийн орлогыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй "Малын банк" төслийн "Орон нутгийн сүүний үхрийн аж
ахуй эрхлэгчдийг чадваржуулах" сургалтыг зохион байгуулж 37 ферм эрхлэгчид хамрагдаж
сертификат авлаа. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд ферм-аялал сургалтыг 2017 оны 06
дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулж сургалтанд 50 фермер эрхлэгч оролцож жишиг
ферм болох “Тайшир өргөө” ХХК, “Мон таримал” ХХК, “Сүүн далай ХХК, “Милл хаус” ХХК,
“Агро фийд”ХХК, “Алтан тариа”ХХК-ны тэжээлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
"Монголын зөгийчдийн нийгэмлэг”-тэй хамтран Зөгийчдийн анхан шатны мэдлэг олгох
сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж сургалтанд 25 иргэн
хамрагдаж сертификат авлаа.
Гахай, тахианы аж ахуй эрхлэгчдийн холбоод болон удирдлагуудын уулзалтыг зохион
байгуулж, хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлон ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах
ажлын хүрээнд 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг 1
зорилтын хүрээнд 10 арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж
байна.
Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс малыг гаргах ажлыг зохион байгуулах ажлын
удирдамж Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангаар батлуулан Сүхбаатар,
Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон хороодын малчидтай
уулзах уулзалтыг дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж дүүргийн
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн цагдаагийн
газар, дүүргийн Засаг даргын орлогч, хороодын Засаг дарга нарыг оролцуулан холбогдох
хууль, тогтоомжийг сурталчилан таниулах, хэрэгжилтийг хангах талаар ажлын чиглэл өгч
мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. Эхний хагас жилийн байдлаар хориглосон бүсээс
14 өрхийн 600 гаруй малыг гаргаад байна. Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолын

дагуу арьс, шир бэлтгэн нийлүүлсэн мал бүхий 4 дүүргийн 236 малчны материалд
программын тулгалт хийж, баримтыг Мал хамгаалах санд хүргүүллээ. ХХААХҮЯ-аас
зарлагдсан ТСШ/17/06/01/МСА дугаартай “Махны чиглэлийн хонины үржлийн аж ахуй
байгуулах” төслийн сонгон шалгаруулалтанд
“Тайшир өргөө” ХХК -ыг оролцуулахаар
уламжилж дэмжлэг аваад байна. Мөн ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан ТСШ/17/06/05/МСА дугаартай
“Махны болон сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх”
төсөлд Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 3 аж ахуй нэгжүүдийг одоогийн байдлаар дэмжин
уламжлаад байна.
Малын худалдааны төвийг байгуулах газрын байршлыг тогтоохоор ажлын хэсгийг
Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн дагуу байгуулан Баянзүрх,
Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 оны 03 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд ажиллаж газрын
байршлыг эхний байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн Эмээлт-Аргалант, Налайх дүүргийн 5
дугаар хорооны нутагт байгуулахаар тодорхойлон уг асуудлыг удирдлагын зөвллийн хуралд
танилцуулахаар ажиллаж байна. “Малын худалдааны төв” байгуулах ажилтай холбогдуулан
шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийж байна.
Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт уг төслийг тусгуулахаар төслийн дэлгэрэнгүй
танилцуулга болон холбогдох мэдээллийг бэлтгэн СБТХ-т хүргүүлэн ажиллалаа. Нийслэлийн
Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Зураг төслийн
хүрээлэн болон холбогдох газруудтай хамтран ажиллаж байна. Малын худалдааны төв
байгуулах ажлын танилцуулга, мал аж ахуйн салбарын мэдээлэл, статистик үзүүлэлт, нийгэм,
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулан, уг ажилд шаардлагатай тооцоо, судалгааг
боловсруулан ажиллалаа. “Малын худалдааны төв” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн төслийг
боловсруулан улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт уг төслийг тусгуулахаар төслийн
дэлгэрэнгүй танилцуулга болон холбогдох мэдээллийг бэлтгэн СБТХ-т хүргүүлсэн.
Худалдааны төв байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байгуулах захирамжийн
төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авсан захирамж гараагүй тул хүлээгдэж
байна. Энэ ажлын хүрээнд "МБҮ ТРЕЙД"ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан
хамтран ажиллаж байна. Мөн хүнсний эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн “САМО”ХХК-тай
хамтран ажиллах чиглэлээр санамж бичгийг байгуулахаар төслийг боловсруулан санал
солилцоод байна.
Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1095,37га талбайгаас 13397,1 тн ургац авахаар төлөвлөснөөс 2017
оны 06 дугаар сарын 15-ны байдлаар төмс 266,6га хүнсний ногоо 220,1 га талбайд, малын тэжээл 404
га тариалаад байна. Мөн 1,9 га талбайд шинээр жимс, жимсгэнэ тариалсан байна. 2017 онд ХХААХҮЯаас 6 тн Гала сортын элит үрийн төмсийг Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт олгосныг орон
нутагт сайн сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр Баянзүрх дүүргийн
11-р хороо тариаланч О.Болорцэцэгт 3.0 тн, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо Бэлчээрийн
менежментийн төслийн нэгжид 3.0 тонныг тус тус олгож 2,5 га талбайд тариалууллаа. Тариалалтын
явцад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 2016 онд Нийслэлийн СХД, НД, ХУД-ийн хүнсний
ногооны талбайн хөрсний үржил шимийн төлөв байдлыг тодорхойлох зорилгоор “Монгол ногоо”
төслийн санхүүжилтээр нийт 34 айл, өрхөд хөрсний шинжилгээ хийлгэж, шинжилгээний дүнгийн
үзүүлэлт, хангалтын зэрэг, жагсаалтыг зөвлөмжийн хамт хүргүүллээ. Хөрсний шинжилгээн дээр
тулгаарлан таримлын нэр төрлийг олшруулах, нэг талбайд нэг овогт хамаарагдах ижил төрөл, зүйлийн
таримлыг жил бүр дараалан тариалахаас зайлсхийж, өөр төрлийн ургамалтай сэлгүүлэн тарих, ургамал
хамгааллын урт хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх, өвчин хортонд тэсвэртэй сортыг сонгож тариалах,
өвчин хортон, хог ургамалтай тэмцэх цогцолбор аргын зарчмын дагуу химийн аргын эзлэх хувийг аль
болохоор багасгах мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүллээ.Энэ онд нийслэлийн 9 дүүргийн
тариалангийн бүс нийт 30 гаруй цэгт хөрсний шинжилгээ хийлгэхээр төслийн нэгжид захиалга
хүргүүлээд байна. “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран төмс, хүнсний ногооны технологийн сургалтыг 9
дүүрэг тус бүрд сургалт зохион байгуулж нийт 507 өрхийг хамруулснаас 329 өрхөд дэмжлэг үзүүлэн
ажилласан байна. Тус төсөл нь 2016 оноос эхлэн нийслэлийн 3 дүүрэгт хэрэгжиж байгаа ба 2017 онд

шинээр загвар гудамж-5, Эко сургууль-3, загвар өрх-8-ийг нэмж сонгон дэмжлэг үзүүлж байна. Мөн тус
төслийн хүрээнд 5 жишиг гудамжинд гүн өрмийн худаг гаргаж 37 ширхэг хүлэмж олгосон байна.

Нийслэлийн хэмжээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 248 дугаар тогтоол,
Ерөнхий сайдын 100 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/630 захирамж,
ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд 5
дүүрэгт байршуулсан 25 цэгийн гадаад өнгө үзэмж, борлуулагдаж байгаа ногооны гарал үүсэл
зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа байдал, дүүргүүдийн болон орон нутгийн тариаланчдын
нийслэлд борлуулж байгаа гол нэрийн хүнсний ногооны борлуулалтыг нэгдсэн сүлжээгээр
худалдаалах ажлын удирдамжийг боловсруулан, ажлын хэсэг байгуулан ажилласан.
Удирдамжийн дагуу ажилласан илтгэх хуудсыг Нийслэлийн Ногоон хөгжил, агаарын бохирдол,
хариуцсан орлогч даргад хүргүүлсэн. Мөн дүүргүүдэд зөвлөмж хүргүүлсэн.
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 323385 м2 талбайд хүлэмжийн үйлдвэрлэл
эрхэлж 58,3 тн эрт ургацын хүнсний ногоо хурааж хэрэглэгчдийн хүнсэнд нийлүүлэгдээд
байна. "Монгол ногоо" төслийн хүрээнд 3 сургууль, 8 Загвар өрх болон 5 жишиг гудамжны
өрхүүдэд нийт 37 ширхэг нийлэг хальсан хүлэмж олгож хүлэмжийн талбайн хэмжээг 1184 м2аар нэмэгдүүлсэн байна. 2017-2018 онд “Сити Агро” ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар Баянзүрх
дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 15 га талбайд өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж
ахуй, ХХААХҮЯамтай хамтран нийслэл хотод өвлийн хүлэмжийн тариалалтын талбайг 5 гааар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж газрын асуудлыг шийдвэрлэх хүсэлтийг Нийслэлийн Газрын
албанд гаргасан. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж
нийт 120 иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамрууллаа.
ХОЁР. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН
2.1.Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт /УИХ, ЗГ, НИТХ, НЗД-ын захирамж/

Тайлант хугацаанд Засгийн газрын 3 тогтоол, НИТХ-ын 1 тогтоол, Нийслэлийн Засаг
даргын 3 захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын хуралдааны 1 тэмдэглэл хяналтад авч
хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллалаа. Хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 85,7 хувьтай байна.
Тогтоол, шийдвэрийн
№

Нэр

Хэрэгжилтийн хувь
Тоо

100

1 Засгийн газрын тогтоол
3
Засгийн
газрын
2
хуралдааны тэмдэглэл
2 НИТХ-ын тогтоол
1

1

НЗД-н захирамж
НЗД-ын
зөвлөлийн
хурлын тэмдэглэл

3

3

1

1

7

5

3
4

90

70

50

30

10

Хугацаа
болоогүй

Дундаж
хувь

1

1

1

85,7

1

1

Засгийн газрын “Хурдан морний бүсийн уралдааны 2017 оны хуваарийг тогтоох тухай”
2017.02.22-ны №63 тогтоолд: Бүсийн уралдаан нь морин спорт уяачдын холбооноос зохион
байгуулдаг. НХХААГ-аас комисст гишүүн байхгүй болно.
Засгийн газрын “Үндэсний аян өрнүүлэх тухай” 2016.12.28-ны №212 тогтоолын дагуу
Махны үнийг тогтворжуулах зорилгоор нийт 11 аж ахуйн нэгж 15000 тн мах бэлтгэн 130 гаруй
дэлгүүрээр худалдаалж байна. Махны ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг 04 сарын 22, 23-ны
өдрүүдэд 14 байршилд зохион байгуулан, 169.5 тн мах борлуулсан. Дүүрэг бүрт 2-4 мах
борлуулах цэг гарган ажиллаж, 05 сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт бэлтгэсэн махны 59%
буюу 9295,3 тн мах борлуулсан байна. Сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор холбогдох
газруудтай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулж, 02 сарын 22-ны өдөр НХХААГ болон
Глобал коммунитис ОУБ хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд
шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр REACH төсөлтэй хамтран ажиллах нөхцлийг
бүрдүүлж, сургалтад 3 ААН-ийг хамруулсан. Дэлхийн сүүний өдрийг угтаж “Та сүүгээ уусан уу”
аянд нэгдэхийг уриалж, Глобал Коммунитис ОУБ-тай хамтран “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний
зохистой хэрэглээ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 04 сарын 13-ны өдөр зохион байгуулж, 20 гаруй
төлөөллийг оролцуулсан. “Мах, сүүний анхдугаар аян” болон “Атрын-III аян”-ыг хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд ХХААХҮЯ-ны төлөвлөгөөтэй уялдуулан байгууллагын хэмжээнд төлөвлөгөө
боловсруулж байна.
Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2016.12.21-ний №202 тогтоолоор: Улсын аварга
фермерээр Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны сүүний үхрийн фермер
эрхлэгч Л.Алтангэрэл, Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны шувууны аж ахуй эрхлэгч
Т.Далантай
нар, Алтан төлийн эзнээр Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны малчин
Ж.Баттулга
шалгарлаа. Нийслэлийн тэргүүний фермерийн болзлыг хангасан
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны фермер Н.Цэрэндаваа, Ш.Шүрэнцэцэг, 32 дугаар
хорооны фермер Ш.Мөнхтулга,Ц.Баттулга, Хан-Уул дүүргийн12 дугаар хорооны фермер
Ж.Нацаг, Багануур дүүргийн фермер Д.Пунцагдаш нарыг, Нийслэлийн сайн малчны болзол
хангасан Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны малчин Ц.Цэдэвсүрэн, Багануур
дүүргийн 5 дугаар хорооны малчин С.Сономноржин, Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны
малчин Т.Отгонбаяр нарыг тус тус шалгаруулж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 02 дугаар сарын 15 ны өдрийн 23 дугаар тогтоол, Засаг даргын А/99
дүгээр захирамжаар шагналыг шийдвэрлүүлж сар шинийн баярын өмнө шагнаж урамшуулав
НЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан Нийслэлийн Жижиг,
дунд үйлдвэрийг дэмжин хөгжүүлэх "Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл" хөтөлбөрийн
төсөлд оруулсах саналыг боловсруулан НҮИГ-т хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2017
оны А/214 дугаар захирамжаар баталсан “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл” дэд
хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн хуралд 2 удаа оролцсож, хөтөлбөрийн
төсөлд тусгах саналыг боловсруулан НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.
2.2. Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын
хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл:
“Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд:
Д/д

1.

Боловсруулж буй захиргааны хэм
хэмжээний акт
НИТХ-ын 2014 оны 221,222
дугаар тогтоолоор батлагдсан
Нийслэлийн
сайн
малчин,
Нийслэлийн тэргүүний фермер
шалгаруулах журамд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай

Хариуцан
боловсруулж буй
газар
НХХААГ
Эрчимжсэн мал
аж ахуйн хэлтэс

Үндэслэл, шаардлага
Тайлбар
ЗГ-ын 2016 оны
дугаар тогтоол

202

НЗДТГ-ын
ХЭЗХ-ээс
зөвлөгөө авч
холбогдох
хууль журмыг
судалж байна.

2.

Оны шилдэг хүнс үйлдвэрлэгч
хүнсний
бүтээгдэхүүн
шалгаруулах журам

НХХААГ
Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

3.

Шимийн архины үйлдвэрлэлд
хяналт тавих журам

НХХААГ
Хүнсний
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

Монгол улсын засаг
захиргаа
нутаг
дэвсгэрийн удирдлагын
тухай хууль
30 дугаар зүйл 30.1.16
Монгол улсын засаг
захиргаа
нутаг
дэвсгэрийн удирдлагын
тухай хууль
30 дугаар зүйл 30.1.16

Холбогдох
хууль журмыг
судалж шинээр
боловсруулж
байна
Холбогдох
хууль журмыг
судалж шинээр
боловсруулж
байна

МУИХ-ын 2016 оны 4 сард баталсан “Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан гарах 7
журам, 1 аргачлалын төслийн танхимын хэлэлцүүлгийг Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн яамтай хамтран 3 үе шаттайгаар 14 удаа зохион байгуулан ажилласан.
Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөл, шинжлэх ухаан,
сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, хэрэглэгчид, төрийн болон төрийн
бус байгууллага, олон улсын байгууллагын нийт 400 орчим төлөөлөл оролцсон.
Хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг нэгтгэн боловсруулж, Хууль зүйн сайдын тушаалаар
батлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ
хийх аргачлал”-ын дагуу журам, аргачлалын нөлөөллийн шинжилгээг хийж, танилцуулга
бэлтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн.
ГУРАВ: БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
3.1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл
3.1.1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах
талаар төрөөс баримталж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт
нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүн сүүний
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын
ажиллагааг дэмжих зорилгоор Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Нийслэлийн
Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Глобал Комуннитис
ОУБ, REACH төсөл, Хөгжлийн шийдэл зэрэг газруудтай санал солилцох уулзалтыг зохион
байгуулж, 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
болон Глобал коммунитис олон улсын байгууллага хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж,
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүүгийн хувьд бат бөх, үйл
ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг банк, санхүүгийн
байгууллагаар шийдвэрлүүлэх зорилгоор REACH төсөлтэй хамтран ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлж, тус төслийн сургалтад 3 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан.
Мах, сүүний анхдугаар аяны хүрээнд "Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим арга
хэмжээ" засгийн газрын 14-р тогтоолын дагуу нэр бүхий 12 аж ахуй нэгж байгууллагууд 2017
оны 4-7 сар хүртэл Нийслэл, Дархан, Эрдэнэт хотын хүн амын хэрэгцээнд зориулж өвөлжилт
хүндэрсэн аймгуудаас 15000тн мах бэлтгэн нийслэлийн 6 дүүргийн 130 гаруй дэлгүүрт 2017
оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн үхэр 5750, ямаа 4400, хонины махыг 5400 төгрөгийн
ханштайгаар худалдаалж эхэлсэн. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд ойртуулах
зорилгоор 2017 оны 04 дүгээр сарын 22, 23-ны өдрүүдэд нийслэлийн 6 дүүргийн 14 байршилд
махны ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулсан. Өргөтгөсөн худалдаагаар нийт 8
аж ахуйн нэгж оролцож, үхрийн мах 5200 төг, хонины мах 4600 төг, ямааны мах 4000
төгрөгөөр нийт 169.5 тн мах борлуулсан байна. 2017 оны 05 дугаар сарын 13-наас 06 дугаар
сарын 30-ны өдрийг хүртэл амралтын өдрүүдэд буюу бямба, ням гарагуудад махны ил

талбайн өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулахаар дүүргүүдийн хүнс худалдаа, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран дүүрэг тус бүрд 2-4 цэг гарган өргөтгөсөн худалдааг зохион
байгуулж байна.2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны байдлаар 11263.6 тн мах буюу нийт
бэлтгэсэн махны 71%-ийг борлуулсан байна.Үүнээс хонины мах 4742.5 тн,ямааны мах 3352.9
тн, үхрийн мах 3168.2 тн байна.
3.1.2. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн суурь болох хөдөө аж
ахуйн салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх буюу эрүүл ахуйн зохистой дадлыг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах;
ХААИС-ийн Мал аж ахуй, Биотехнологийн сургуультай хүнсний аюулгүй байдал,
үйлдвэрлэл, хангамжийн чиглэлээр хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалтыг
зохион байгуулж, 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр тус сургуультай хамтран ажиллах
санамж бичиг байгуулсан.
Хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл, мэдээллийн сан бий болгох, шинэчлэх ажлын хүрээнд
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр
баталсан удирдамжийн дагуу СХД, БГД-т үйл ажиллагаа явуулж байгаа 60 гаруй
үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцан, тандалт судалгааг явуулж, мэдээллийн санд
нэгтгэсэн. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 430 гаруй
үйлдвэрүүдийн судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.
3.1.3. Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, малын үүлдэрлэг
байдлыг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх замаар өндөр ашиг шим
бүхий зохистой тооны мал сүргийг нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх мал аж ахуй эрхлэхийг
зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлэхэд (фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд) дэмжлэг үзүүлэх;
Мал үржлийн ажил, үйлчилгээнд орчин үеийн шинэ технологийг нэвтрүүлэх, малын
үүлдэрлэг байдал, нэгжээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, үржил селекцийн ажлын туршлага
солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Малын удмын сангийн үндэсний төв
болон “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоотой хамтран ажиллаж байна. Нийслэлд зохиомол
хээлтүүлгийн явуулын 4 цэг, үржлийн 1 хоршоо ажиллаж, аж ахуй нэгж, иргэдийн захиалгаар
247 гаруй үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн дүн мэдээтэй байна.
3.1.4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд технологийн шинэчлэл хийх, үр, сортын
чанарыг сайжруулах, хамгаалах талаар бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, таримал ургамлыг
хамгаалах, хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг хөгжүүлэх, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1095,37 га талбайгаас 13397,1 тн ургац авахаар
төлөвлөснөөс 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны байдлаар төмс 266,6 га хүнсний ногоо 220,1
га-д, малын тэжээл 404 га-д тус тус тариалаад байна. Мөн 1,9 га талбайд шинээр жимс,
жимсгэнэ тариалсан байна.
2017 онд ХХААХҮЯ-аас 6 тн Гала сортын элит үрийн төмсийг Нийслэлийн Хүнс, хөдөө
аж ахуйн газарт олгосныг орон нутагт сайн сортын үрийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эргэн
төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо тариаланч О. Болорцэцэгт 3.0 тн,
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо Бэлчээрийн менежментийн төслийн нэгжид 3.0 тонныг
тус тус олгож 2,5 га талбайд тариалалт хийсэн. Тариалалтын явцад мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгч ажилласан.
3.1.5. Салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх, аж ахуйн нэгж,
иргэдийг хөрөнгө оруулалт, зээлийн бодлогоор дэмжих, хууль, эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгох асуудлаар санал боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах,
гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
Мал аж ахуйн салбарыг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд уялдуулан орчин үеийн чиг
хандлагаар хөгжүүлэхээр “Малын худалдааны төв”-ийг хотын зүүн, баруун захад байгуулахаар

төлөвлөн уг ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгуулсан.
ХХААХҮ-ийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
Захирагчийн 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний төсөлд холбогдох газруудаас санал авч
нэгтгэн, ХХААХҮЯ-ны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, төрийн нарийн
бичгийн даргаар хянуулан санамж бичгийн төсөлд ХХААХҮ-ийн сайд гарын үсэг зурсан.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Итали улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг,
техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хамтран ажиллах
төсөл арга хэмжээний саналыг боловсруулж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хоѐр
улсын хүнс, хөдөө ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэх
хуралдаанд танилцуулсан. Хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд санал
боловсруулан, 2017 оны 02/150 дугаар албан бичгээр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайдад хүргүүлсэн.
Дэлхийн сүүний өдөр, Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Мах, Сүүний
анхдугаар аяныг угтаж сүүний салбарын өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиглэлийг тодорхойлох
зорилгоор “Монгол улсын сүүний салбарын хөгжлийн чиглэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Хүнс,
Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн
Яам, НҮБ-ын ХХААБ, Глобал Коммунитис ОУБ,
ССХҮЗөвлөлтэй хамтран зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгээр Азийн сүү үйлдвэрлэлийн
тогтвортой хөгжлийн 10 зорилтуудыг оролцогч талуудад танилцуулан хэлэлцүүлж, Монгол
улсын сүүний салбарын тогтвортой хөгжлийн чиглэл, үзэл баримтлалд хэрхэн уялдах талаар
хэлэлцэж, хөгжлийн 6 чиглэлийг тодорхойлсон.
2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бусад албаны
хүмүүсийн хамтаар СХД-ийн 21 дүгээр хороонд ажилласны дагуу танилцуулга, төлөвлөгөөг
боловсруулан хүргүүлсэн. Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас
гарсан шийдвэрийн дагуу өвлийн хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхлэж буй аж ахуйн нэгжүүдийн
халаалт дулаан, тогны төлбөр, Чингис бондын эргэн төлөлтийн талаар танилцуулга бэлтгэн
Нийслэлийн Захирагчийн албанд хүргүүлсэн. Дулаан, тогны хөнгөлөлт үзүүлэх талаар НЗААтай хамтран холбогдох байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлэн санал тавьсан.
3.1.6. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх асуудлаар хөтөлбөр, төсөл
боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах;
“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017
оны ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт 23 арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэхээр боловсруулан газрын
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Хүнсний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжийг дэмжих,
урамшуулах, сурталчлах зорилгоор нийслэлийн шилдэг хүнс үйлдвэрлэгч, шилдэг
бүтээгдэхүүн шалгаруулах журмын төслийг боловсруулсан.
“Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийн
танхимын хэлэлцүүлгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 04-ний
өдрүүдэд Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран 3 үе шаттай 16 удаагийн
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан ажиллалаа. Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж ахуй, хүнсний
үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөл, шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны байгууллагын
эрдэмтэн судлаачид, хэрэглэгчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын
байгууллагын нийт 450 орчим төлөөлөл оролцсон. Журам, аргачлалын төсөлд хүргүүлэх
саналыг боловсруулж, Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн
судалгааг гарган ХХААХҮЯамны ХҮБХЗГ-т хүргүүлсэн.
Ногоон хөгжлийн мастер төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулахаар хүнсний үйлдвэрлэлийн
салбарын өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулан 2017
оны 03 дугаар сарын 15 өдрийн 01/85 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн
хэлтэст хүргүүлсэн.

3.1.7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний үйлдвэрүүдэд
хууль тогтоомж, норм норматив, дүрэм, журмын дагуу ажиллах чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн
зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах;
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн дагуу
“Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт MNTR 1:2008” болон
холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар хамтран
2017 оны 02 дугаар сарын 06-13-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтад хамрагдсан
21 үйлдвэрийг 1.5 кодтой “Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас”-аар
үнэлэхэд 1 буюу 4.7 хувь нь их, 5 буюу 23.8 хувь нь дунд, 15 буюу 71.4 хувь нь бага
эрсдэлтэйгээр үнэлэгдсэн. Эрсдэлийн үнэлгээгээр их буюу дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 7 аж
ахуйн нэгжид улсын байцаагчийн хамтарсан албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг өгч,
гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан.
ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын
дарга нарын баталсан 2017 оны 01/126 дугаартай удирдамжийн дагуу согтууруулах ундаа
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт, шалгалт хийх ажлын хэсэгт орж
ажиллан, 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд нийслэлийн 43, төв
аймгийн 4, нийт 47 үйлдвэрт хяналт, шалгалт хийсэн. Шалгалтын дүнг МХЕГ-т хүргүүлсэн.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар батлагдсан Ажлын хэсэг
тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон хугацаа
сунгуулах хүсэлт гаргасан 4 аж ахуйн нэгж, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 4 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж,
дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мах
сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд махны үнийг тогтворжуулах зорилгоор
нийт 11 аж ахуйн нэгж 15000 тн мах бэлтгэсэн байна. Махны нөөц бэлтгэсэн 10 аж ахуйн
нэгжийн мах бэлтгэлийн үйл явцтай танилцаж, ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын
баталсан хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар,
Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори, Монголын махны холбоотой хамтран 2017
оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр “Дархан мeat фүүдс” ХХК болон Женерал фүүдс ХХК-ны
бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар
агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар байдал, эрүүл
ахуйн нөхцөл сайн байсан бөгөөд “Дархан мeat фүүдс ХХК-ны 8 агуулахад нийт 3154,8 тн,
Женерал фүүдс ХХК-ны 3 агуулахад нийт 3923 тн мах бэлтгэсэн байсан
3.1.8. Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэх, сүү, махны фермерийн аж
ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны хэрэгцээг дотоодын
бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулах;
Монголын сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд
"Монголын сүүний өдөр"-ийг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж
10.000 хүүхдэд сүү бэлэглэх арга хэмжээг зохион байгуулж, сүүний ач холбогдлыг нийтэд
сурталчлан ажилласан.
3.1.9. Мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, малчдыг тамгажуулах ажлыг мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;
Мал бүхий дүүргүүдийн малчдаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу малчдын тамганы
захиалгыг Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа Монгол тамга ТӨҮГ-т хүргүүллээ. Нийт 52
малчныг шинээр тамгажуулаад байна.
3.1.10. Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн, баруун бүсэд
байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүнийг
нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран
зохион байгуулах
Худалдааны төв байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг

байгуулах захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авсан. Энэ ажлын
хүрээнд "МБҮ ТРЕЙД"ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан хамтран ажиллаж
байна. Мөн “САМО”ХХК-тай хамтран ажиллах чиглэлээр санамж бичгийг байгуулахаар
төслийг боловсруулж байна.
3.1.11. Органик бордооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар хөрсний үржил шимийг
сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;
Органик хүнсний тухай хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийн
“Органик газар тариалан эрхлэхэд баримтлах журам”-ыг болловсруулахад газар тариалангийн
үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэд, төрийн байгууллагын мэргэжилтнүүдийн саналыг
тусгах зорилгоор 2017 оны 2 дугаар сарын 06, 15 болон 3 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд нийт 3
удаагийн хэлэлцүүлэг хийж 90 гаруй хүнийг хамрууллаа. Тус хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг
журамд тусгасан болно.
2016 онд Сонгинохайрхан, Налайх, Хан-Уул дүүргүүдийн тариалангийн бүсүүдийн
хөрсний үржил шимийн төлөв байдлыг тодорхойлох зорилгоор “Монгол ногоо” төслийн
санхүүжилтээр нийт 34 өрхийн тариалангийн талбайд хөрс, усны шинжилгээ хийлгэж,
шинжилгээний дүнгийн үзүүлэлт, хангалтын зэрэг, жагсаалтыг зөвлөмжийн хамт хүргүүллээ.
Энэ онд нийслэлийн 9 дүүргүүдийн тариалангийн бүсүүдийн нийт 30 гаруй цэгт хөрсний
шинжилгээ хийсэн.
Тариалангийн талбай болон бэлчээрийн талбайн хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГазартай хамтран 20тн малын
бууцыг цуглуулж, ялзаруулан бордоо болгон ашиглах ажлыг эхлүүлээд байна. Тус ажил нь
туршилтын шугамаар эхний жил хийгдэж байгаа бөгөөд цаашид үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн
тариаланчдад хүргэх юм.
3.1.12. Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлж, шинэ ургацын ногооны хангамжийг
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 323385 м2 талбайд хүлэмжийн үйлдвэрлэл
эрхэлж 58,3 тн эрт ургацын хүнсний ногоо хурааж хэрэглэгчдийн хүнсэнд нийлүүлэгдээд
байна. Энэ жил "Монгол ногоо" төслийн хүрээнд 3 сургууль, 8 Загвар өрх болон 5 жишиг
гудамжийн өрхүүдэд нийт 37 ширхэг нийлэг хальсан хүлэмж олгож хүлэмжийн талбайн
хэмжээг 1184 м2-аар нэмэгдүүлсэн байна.
2017-2018 онд “Сити Агро” ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэрт 15 га талбайд өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж ахуй байгуулахаар
төлөвлөн газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг Нийслэлийн Газрын албанд хүсэлт
гаргасан. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж нийт 120
иргэн, аж ахуйн нэгжийн мэргэжилтнүүдийг хамруулав.
3.1.13. Төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлж, ашиглалтыг
сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;
Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын
газартай хамтран “Зоорийн ашиглалтын байдал цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зоорийг
ариутгах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ашиглагдаж байгаа болон ашиглагдахгүй байгаа
зоорийг судлаж, бүртгэлжүүлэлтийг шинэчлэх, хянан баталгаа хийх” талаар удирдамжийг
боловсруулан ажиллаж байна.
3.1.14. Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн
нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх борлуулалтын сүлжээг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах;
Нийслэлийн хэмжээнд МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 248 дугаар тогтоол, Ерөнхий
сайдын 100 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн 5 дүүрэгт байршуулсан 25 цэгийн үйл
ажиллагаанд эрчимжүүлэх зорилгоор ажлын хэсэг байгуулан борлуулалтын цэгүүдийн
ажиллагаанд хяналт тавин ажиллалаа. Шалгалтын дагуу танилцуулга бэлтгэн Нийслэлийн

Ногоон хөгжил, агаарын бохирдол, хариуцсан орлогч даргад хүргүүлсэн. Шинэ ургацын
хүнсний ногоо борлуулах хүсэлтэй тариаланчдыг павилонуудад нэмж байршуулж байна.
2017 оны хаврын тариаиалтанд зориулж Каритас монгол ОУБ-тай хамтран 05 сарын
20-30-ны өдрүүдэд Бөхийн өргөөний урд талбайд 6 асар байршуулан шинэ ургацын хүнсний
ногоо, үр үрслэгээний үзэсгэлэн худалдааг гаргаж 9 иргэн аж ахуйн нэгж оролцож
бүтээгдэхүүнээ борлуулалаа. 2017 оны 06 сарын 09-ний өдөр Чингисийн талбайд зохион
байгуулагдсан нээлттэй хаалганы өдөрт 4 хүлэмжийн аж ахуйн нэгж, 1 иргэнийг оролцуулж,
үйл ажиллагаагаа сурталчилах ажлыг хийлээ.
3.1.15. Жимс, жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, хүн амыг амин дэм
бүхий жимс жимсгэнээр хангах ажлыг зохион байгуулах;
2010-2016 онуудад “Чацаргана” хөтөлбөрт хамрагдаж суулгац авсан иргэд, аж ахуйн
нэгжүүдийн гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд 35 аж ахуйн нэгж, 50 гаруй
иргэдтэй холбогдож, харъяалагдах дүүрэгт албан тоот хүргүүлэн, дүүргийн хөдөө аж ахуй
хариуцсан мэргэжилтэн нартай хамтран ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүд
яст үр жимстэй жимс жимсгэнэ болон усан үзэм тариалах хүсэл эрэлтэд тулгуурлан, Хүнс,
Хөдөө Аж ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамтай хамтран “Яст үр жимстэй жимс, жимсгэнэ, монгол
нутагт нутагших боломжтой усан үзэм тариалах” сэдэвт агротехнологийн сургалтыг зохион
байгуулсан. Сургалтыг Солонгос улсын Канвон мужийн Хөдөө аж ахуйн хүрээлэнгийн жимс,
жимсгэний секторын зөвлөх багш нар зааж нийслэл болон орон нутгийн 40 гаруй аж ахуйн
нэгж, иргэдийн төлөөллийг хамрууллаа.
3.1.16. Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр
хангах зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг хүнсний
үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулах;
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирлын тушаалаар батлагдсан Үндэсний
үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Монголд
үйлдвэрлэв” үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталоги хэвлүүлэн гаргах ажлын хэсэгт
орж ажилласан. Нийслэл, хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хөнгөн, хүнсний 500
гаруй үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг каталогийн зураг авалтад хамруулан, нийт 1200 ширхэг
хэвлүүлж төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн.
ЗГҮАХ-ийн 2.18-д заасан Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, стратегийн
хүнсний бүтээгдэхүүн сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний Нэмүү Өртгийн
сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд “Сүү, сүүн
бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Глобал Коммунитис олон улсын
байгууллагатай хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлэгт сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны
байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл зэрэг 20
гаруй хүн оролцсон.
Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03
дугаар сарын 23-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад хүнсний мах, сүү, гурил гурилан
бүтээгдэхүүн, ундаа, жүүс, усны үйлдвэрлэл эрхлэгч, үйлдвэрийн технологич, чанарын
менежер зэрэг 40 гаруй төлөөллийг хамруулсан.
Глобал Коммунитис Олон Улсын Байгууллагатай хамтран сүүний хэрэглээг
нэмэгдүүлэх, сурталчлах, эрт ургацын ногооны хэрэглээг дэмжих, бүтээгдэхүүн чанар,
борлуулалт, хангамжийг сайжруулах талаар хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалт
зохион байгуулсан. 2017 онд үзэсгэлэн худалдаа хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөөд
байна. Энэ ажлын хүрээнд “Өдөр бүр нэг аяга сүү” аянд нэгдэн сүүний хэрэглээний талаар
мэдээллийг иргэдэд хүргэж, аянд нэгдэхийг уриалав.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Та сүүгээ уусан уу” уулзалтад оролцож Улаанбаатар

телевиз, Өлзий телевиз, V телевизэд нэг аяга сүүний ач тусын талаар, иргэдийн сүүний
хэрэглээг нэмэгдүүлэх болон сүүний үйлдвэр, фермерүүдийн талаар мэдээлэл өглөө.
Дэлхийн сүүний өдрийг тохиолдуулан 6 дугаар сарын 1-ний өдөр “Ирээдүйгээ сүүгээр
мялаая” гэсэн уриан дор ХҮҮХЭД-СҮҮ-ЭРҮҮЛ МЭНД арга хэмжээг Сүхбаатарын талбайд
МСНХ, Глобал коммунитиес ОУБ, Скаутын холбоо зэрэг байууллагууд хамтран 10000 хүүхдэд
сүү бэлэглэв.
13.1.17. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх
холбогдох бусад байгууллагад эрхэлсэн асуудлын чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн туслалцаа
үзүүлж, холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх;
Монгол улсын Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн хүрээнд Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсээс Монгол улсын Засгийн газрын 20162020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хийх ажлын санал, Нийслэлийн
2017 оны төсвийн тодотголд оруулах саналыг боловсруулж, хүргүүлсэн. Гамшгийн үед хүн
амын хүнсний нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 1000 хүний 30 хоног, 100000 хүний 100 хоногт
шаардагдах гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний тооцоог гарган, дээрх хүнсний
бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжтой аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж, ХХААХҮЯ-д
хүргүүлсэн. Аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулах гэрээний төслийг Нийслэлийн онцгой байдлын
газарт хянуулахаар хүргүүлсэн.
3.1.18. Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хууль тогтоомжийн
хүрээнд хамтран ажиллах;
Малын худалдааны төвийг байгуулах газрын байршлыг тогтоохоор ажлын хэсгийг
Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн дагуу байгуулан Баянзүрх,
Сонгинохайрхан дүүрэгт 2017 оны 03 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд ажиллаж газрын
байршлыг эхний байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн Эмээлт-аргалант, Налайх дүүргийн 5
дугаар хорооны нутагт байгуулахаар тодорхойлон уг асуудлыг удирдлагын зөвлөлд
танилцуулахаар ажиллаж байна. “Малын худалдааны төв” байгуулах ажилтай холбогдуулан
шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийж байна. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт уг төслийг
тусгуулахаар төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга болон холбогдох мэдээллийг бэлтгэн СБТХ-т
хүргүүлэн ажиллалаа. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар,
Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн болон холбогдох газруудтай хамтран ажиллаж байна.
Малын худалдааны төв байгуулах ажлын танилцуулга, мал аж ахуйн салбарын мэдээлэл,
статистик үзүүлэлт, нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулан, уг ажилд
шаардлагатай тооцоо, судалгааг боловсруулан ажиллалаа. “Малын худалдааны төв”
ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн төслийг боловсруулан улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт уг
төслийг тусгуулахаар төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга болон холбогдох мэдээллийг бэлтгэн
СБТХ-т хүргүүлэн ажиллалаа. Худалдааны төв байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг
байгуулах захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авч ажиллаж
байна. Энэ ажлын хүрээнд "МБҮ ТРЕЙД"ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан
хамтран ажиллаж байна. Мөн хүнсний эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн “САМО”ХХК-тай
хамтран ажиллах чиглэлээр санамж бичгийг байгуулахаар төслийг боловсруулан ажиллалаа.
Органик үйлдвэрлэл, хүнсний мэдээллийн санг бүрдүүлэх хүрээнд Хүнс хөдөө, аж
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны захиалгаар Органик хүнсний бүртгэл, хяналт,
баталгаажуулалтын системийн программ хангамжийг гүйцэтгэгч Аствишн ХХК-тай санал
солилцох уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. Органик хүнсний бүртгэл, хяналт,
баталгаажуулалтын системийн өгөгдлийн санд санал өгч, хамтран ажиллаж байна.

1.Хүний нөөцийг чадавхижуулах

Зорилт

3.2. Хүний нөөцийнг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар /2017 оны
89 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт/
№

Үйл ажиллагаа

1

Албан
хаагчдын
мэдлэг, мэргэжлийг
дээшлүүлэх
чиглэлээр зохион
байгуулсан гадаад,
дотоод сургалт

2

2.Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

3

Мэргэшсэн
туршлагатай хүний
нөөцийг бүрдүүлэх

Цалин
хөлс
шагнал,
урамшууллын
тогтолцоог
хэрэгжүүлэх

Шалгуур
үзүүлэлт
Дотоод
сургалтын тоо

5

Албан
хаагчдын
ажлын
байрны
хэвийн нөхцөлийг
бүрдүүлсэн байдал

Албан
хаагчдын
эрүүл
мэндийг хамгаалgх,
урьдчилан
сэргийлэх

5-аас дээш

Хүрсэн
түвшин
/хэрэгжилти
йн хувь, тоо
хэмжээ/
5 удаа

Зарцуулсан
хөрөнгө, эх
үүсвэр
гүйцэтгэлээр
/мян.төг/
-

100%

Албан
хаагчдын
хамрагдсан
байдал
Гадаад
сургалтад
албан хаагчид
хамрагдсан
байдал
3 болон түүнээс
дээш жил
ажилласан
мэргэшсэн
боловсон
хүчний
үзүүлэлт

80 хувиас
дээш
20 хувиас
дээш

70 хувиас
дээш

Хэсгийн дундаж:96,5%
Шагнал
Гүйцэтгэлээр
урамшуулалд
хамрагдсан
албан хаагчдын
тоо

Албан
хаагчдын үйл
ажиллагааны
үнэлгээ,
ажилласан жил,
ур чадварыг
харгалзан
олгох нэмэгдэл,
зэрэг дэв,
шатлал

4

Зорилтот
Түвшин
/тоо хэмжээ
Хувь/

Гүйцэтгэлээр

Ажлын байрны
Сэтгэл
таатай орчны
ханамж 80
сэтгэл
хувиас дээш
ханамжийн
санал асуулга
Албан
Гүйцэтгэлээр
хаагчдын сар
бүр олгох хоол
унааны
зардлыг
нэмэгдүүлэх
Эрүүл мэндийн
Жилд 1-с
урьдчилан
доошгүй удаа
сэргийлэх үзлэг
Албан
100 хувь
хаагчдын
хамрагдалт
Хэсгийн дундаж :83,3%

25 албан
хаагч

Тайлбар
Захиргааны хэлтсээс Архив албан
хэрэг хөтлөлт,
“Гэр бүлийн
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”
“Хүүхэд хамгаалалын тухай хууль”,
Захиргааны байгууллагын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцооны
өнөөгийн шаардлага, “Нийслэлийн
2018 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөнд
анхаарах
зүйлс”
сургалтуудыг зохион байгуулсан.

-

Давхардсан тоогоор

-

3 албан хаагч БНХАУ, 4 албан
хаагч
БНСУ-д
сургалтад
хамрагдсан

-

Нийт албан хаагчид 96 хувь нь
төрийн албанд 3 болон түүнээс
дээш жил ажилласан албан хаагчид
байгаа болно.

2

-

4

-

7

-

2 албан хаагч НИТХ-ын хүндэт
өргөмжлөлөөр шагнагдсан.
2
албан
хаагчийг
Нийслэлийн
тэргүүний ажилтан, Нийслэлийн засаг
даргын жуух бичгээр, 2 албан хаагчийг
салбарын тэргүүний ажилтан болон,
хүнс хөдөө аж ахуйн яамны жуух
бичгээр шагнуулахаар тодорхойлоод
байна.
Ажилласан жил
ур чадварыг
харгалзан 2017 онд 7 албан хаагч
газрын даргын 2017.04.03-ны өдрийн
Б/13 тоот тушаалаар зэрэг дэв
ахиулсан

90%
Нийт албан
хаагчдын
26%
хамрагдсан.
100%
96%

-

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл
ханамжийн санал асуулга хийх төсөл
хийж байна.

25
100%

-

1

-

Албан хаагчдын хоол унааны зардлыг
2016 оны 11 дүгээр сарын 01 өдрийн
Б/25 тоот тушаалаар шинэчлэн
тогтоосон бөгөөд энэхүү тушаалаар
батлагдсан төсөвийн дагуу ажилласан
хоногоор тооцон олгож байна.
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх
үзлэгт 2017 оны 2 дугаар сард нийт
албан хаагчид хамрагдсан

100%

-

50%

Үнэлгээний дундаж хувь:89,9

3.3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-ээр
үнэлсэн үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл
3.4. Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлт /Архив, албан бичгийн
шийдвэрлэлтийн талаар
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,
гомдлыг шийдвэрлэх журмын дагуу иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, бүртгэж,
хянан шийдвэрлэж байна.
1-р улиралд газарт www.smartcity.mn цахим системээр 1 хүсэлт ирснийг бүртгэн авч
журмын дагуу шийдвэрлэж 2017 оны 03 сарын 31-ний өдрийн 01/115 тоот албан бичгээр
тайланг Нийслэлийн ЗДТГ-ын үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн.
Оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 8 өргөдөл, гомдол бүртгэгдэснийг журмын
дагуу шийдвэрлэж 2017 оны 06 сарын 22-ны өдрийн 01/227 тоот албан бичгээр тайланг
Нийслэлийн ЗДТГ-ын үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн.
Ирсэн өргөдөл гомдлыг ангилж үзвэл Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс гомдол 1, санал
2, хүсэлт 3, газар тариалангийн хэлтэс хүсэлт 1, санал 1 тус тус ирснийг хугацаанд нь
шийдвэрлүүллээ. /Өргөдөл гомдлыг хүлээн авсан эх үүсвэр 1800-1200 утсаар 3, Засгийн
газрын 11-11 төвд 1, Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний төвд 1, нутгийн захиргааны
байгууллагад 2 тус тус ирүүлсэн/
2016 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивд 53 хадгаламжийн нэгж
бүртгэж авлаа.
Хэлтэс
Байнга
Түр
70 жил
Нийт
Захиргааны хэлтэс
15
16
1
32
Хүнсний үйлдвэрлэлийн
3
1
4
хэлтэс
Газар тариалангийн хэлтэс
5
3
8
Эрчимжсэн мал аж ахуйн
6
3
9
хэлтэс
Нийт
29
23
1
53
Нийслэлийн архивын газрын www.archive.edoc.ub.gov.mn сайтад газрын 2016 онд
үүссэн А тушаал 20, Б тушаал 37 нийт 57 ш захирамжлалын баримтыг шивж оруулсан.
Байгууллагын архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам, 2017 оны хөтлөх хэргийн
нэрийн жагсаалт, баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм, байгууллагын тэмдэг,
хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг томилох зэрэг баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж
батлуулсан. Хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын тайланг гаргаж холбогдох албан хаагчдаар
төлбөрийг барагдуулсан. /хүчингүй болсон 86/, / хүлээн авсан бланк зарцуулагдаагүй А4-435,
А5 136 ш/
Байгууллагын хэмжээнд www.edoc.ub.gov.mn програмын ашиглалт жигдэрч оны эхний
хагас жилийн байдлаар нийт 234 бичиг бүртгэн хүлээн авснаас 224 бичгийг шийдвэрлэж, 10
албан бичиг шийдвэрлэхээр судлагдаж байна. Нийслэлийн ЗДТГ-ын ХШҮХэлтсээс 2017 оны
эхний 5 сард газарт ирсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээний мэдээ,
програмын бүртгэлтэй зөрүүтэй байсан учир архивын газар очиж холбогдох мэргэжилтэнтэй
тулгалт хийж 7 албан бичгийн зөрүү гаргасан.
Нийт 234 бичиг ирснээс хариугүй 183, хариутай 51 бичгийг хугацаанд шийдвэрлэхэд хяналт
тавьж ажиллаж байна. Нийт 239 бичиг явуулсан. Үүнээс:
Хариутай бичиг - 6
Хариугүй бичиг - 233 байна.
2016 оны онцлох үйл явдалтай холбогдох зургийг хэлтсүүдээс файл хэлбэрээр авч
нэгтгэн, цахим гэрэл зургийн баримтын бүртгэл, гэрэл зургийн цомгийн бүртгэлүүдийг тус тус
үүсгэж, байгууллагын архивын тусгай төрөлт хадгаламжийн нэгж болгон хүлээн авсан.

Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны А/172, А/177 дугаар захирамж, Архивын заавар
журмын дагуу архивын баримтыг түр олгох бүртгэл хөтлөн олгох ажлыг хийж байна.
Хадгалалтыг сайжруулах үүднээс сан хөмрөгийн чийг, дулаан хэмжих, цэвэрлэгээ үйлчилгээ
хийх график гарган, графикийн дагуу ажиллаж байна
3.5. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл
Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл 2017 оны
эхний хагас жилийн байдлаар байхгүй байна.
3.6. “Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д тухайн жил
гаргах тайлан мэдээний тухай мэдээлэл
Байгууллагын www.monitoring.ub.gov.mn цахим хуудсанд хамаарал бүхий Засгийн
газрын 3 тогтоол, НЗД-ын 2 захирамжийн биелэлтийг тогтоосон хугацаанд биелэлт оруулсан.

Байгууллагын мэдээллийн цахим санд /хуудас/-нд мэдээ мэдээлэл оруулах төлөвлөгөөг гарган
газрын даргаар батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 48 мэдээ мэдээлэл, 8 тайлан мэдээ, бусад мэдээллийг
холбогдох мэргэжилтнээс авч цахим хуудсанд тухай бүр байршуулсан.


Газрын даргын тушаал



Хүний нөөц



Төсөв санхүү



Тайлан,төлөвлөгөө



Төсөл хөтөлбөр



Худалдан авалт



Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт



Хууль, эрх зүй



Шилэн данс



Төрийн үйлчилгээ гэх мэт цэсийг мэдээллээр тогтмол баяжуулж, цахим хуудасны хэвийн үйл

ажиллагааг хангах ажиллаж байна. Мөн байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг төрийн үйлчилгээ-2, зөвлөмж13 зэрэг мэдээ мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас, www.facebook.com/hhaag.ub.gov.mn хуудсаар
тус тус дамжуулан хүргэж байна. Мөн Дээд газрын тогтоол, шийдвэр, НЗД-ын захирамжийн мэдээллийн
бааз үүсгэж тухай бүр дээд газрын тогтоол шийдвэр, захирамжийг оруулж байна.

ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ
4.1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн мэдээлэл /ЗГ-ын 2017 оны
89 дугаар тогтоолын 11 дүгээр хавсралт/
№

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Хувь

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Эрхэм
зорилго,
үйл
ажиллагааны
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн,
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим
хуудас болон мэдээллийн самбартаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
бүр шинэчлэх;

Байгууллагын холбогдох мэдээллийг цахим
хуудас, мэдээллийн самбар, пэйж хуудсан
тус бүр ойлгомжтой байдлаар байрлуулан
тухай бүрт нь шинэчлэн ажиллаж байна.

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим
хуудас болон мэдээллийн самбартаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
бүр шинэчлэх;

Албан хаагчдын овог нэр, холбоо барих утас,
мэйл хаяг, хариуцсан ажил, гүйцэтгэх чиг
үүрэг зэргийг дэлгэрэнгүй оруулсан.
Мөн иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн
хуваарийг газрын даргаар шинэчлэн батлуулж
мөрдөж байна. Мөн байгууллагын цахим
хуудсанд байршуулсан.

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас
болон
мэдээллийн
самбартаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
бүр шинэчлэх;

Манай байгууллагаас иргэд болон аж ахуйн
нэгжид үзүүлдэг төрийн 2 үйлчилгээний
мэдээлэл,
шаардлагатай
материалын
жагсаалтыг цахим хуудаснаа байршуулан
тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна.

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль
тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим
хуудас болон мэдээллийн самбартаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
бүр шинэчлэх;

Байгууллагын цахим хуудсанд дээд газраас
манай байгууллагатай холбогдуулан гаргасан
хууль, тогтоол, захирамж, дүрэм журмыг тухай
бүрт нь шинэчлэн байршуулж байна.

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын
баримт бичиг болон захиргааны хэм
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулж,
холбогдох төрийн ба төрийн бус
байгууллага,
мэргэжлийн
шинжээч,
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах,
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд
тусгах;

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
шинээр боловсруулагдаж байгаа бодлогын
баримт бичиг болон холбогдох бичгийн
шийдвэрүүд гараагүй болно.

100

100

100

0

Үзүүлж
байгаа үйлчилгээний арга, Манай байгууллагаас иргэд аж ахуйн нэгжид
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион үзүүлдэг төрийн 2 үйлчилгээг smartcity.mn
байгуулалтын
арга
хэмжээ
авч /төрийн үйлчилгээ цэс/
цахим хуудсаар
хэрэгжүүлэх;
дамжуулан хүлээн авч хүлээн авч хуулийн
хугацаанд нь шийдвэрлэж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт
заасны дагуу төрийн байгууллагын
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн
бус
байгууллага
гүйцэтгэж
байгаа
тохиолдолд
тухайн
төрийн
бус
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас,
эрхэлж
байгаа
үйл
ажиллагааны
чиглэлийг
цахим
хуудас
болон
мэдээллийн
самбартаа
ойлгомжтой
байдлаар байрлуулан мэдээлэх;

100

100

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг
үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж
байгаа ажил байхгүй байна.
0

8.

9.

Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж Манай байгууллага нь тусгай зөвшөөрөл
ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл олгодоггүй болно.
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог
бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр,
хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл,
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар
болох
хугацааг
цахим
хуудсандаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
бүр шинэчлэх;

-

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн
хөрөнгөөр
болон
гадаадын
зээл,
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл,
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

0

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр
болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж
байгаа ямар нэгэн төсөл, хөтөлбөр байхгүй
болно.

Хэсгийн дундаж хувь:

87,5%

ТАВ.БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
5.1. Гадаад арга хэмжээний талаар:
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь Засгийн газрын 2013 оны 196 дугаар
тогтоолоор баталсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах
журам” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/153 захирамжаар баталсан “Нийслэлийн
нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам”-ыг гадаад
арга хэмжээнд мөрдөн ажиллалаа. Гадаад улс орны дэмжлэгтэй 5 сургалтанд манай газраас
9 мэргэжилтэн амжилттай оролцсон. Үүнд:
1.
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Хөх хотод 2017 оны 03 сарын 23 – 29
өдрүүдэд “Хүлэмжийн аж ахуйтай танилцах” сэдэвт 7 хоногийн сургалтанд тус газрын Газар
тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн С.Гочоосүрэн, Д.Зандармаа оролцлоо.

Сургалтанд: “Монгол ногоо” төсөл “ Фермер эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ хамтран
“Монгол ногоо” төслийн гуравдугаар бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Хотын болон хот орчмын эмзэг
бүлгийн өрхийн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн хүнсний ногооны
тариалалтаар нэмэгдүүлэх” дэд төслийн хүрээнд төсөлд хамрагдсан иргэд болон
ХААИСургуулийн багш нар, мэргэжилтэн болон агрономичид нийт 18 хүн хамрагдлаа. БНХАУын Хөх хотын жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо салбарын арга туршлагыг хөгжиж буй орнуудад
нэвтрүүлэхэд ихээхэн үр дүнтэй өгсөн сургалт болсон. Тус улсын хүлэмжийн аж ахуй сүүлийн
үеийн техник технологийн дэвшилтэд аргыг газар дээр нь үзэж, туршлага судаллаа. Тус
сургалтаар сурсан мэдлэгээ өөрийн орны байгаль цаг уурын онцлогт тохируулан нэвтрүүлж
ажиллах, хүнсний ногооны тариалалтын хугацаанд химийн болон органик бордооны зөв
зохистой хэрэглээг газар тариалан эрхлэгчдэд дамжуулах, газар тариалан эрхлэгчдийн бага
оврын тоног төхөөрөмж болон ногооны үр худалдан авах боломжийг судлах, мэргэжилтэн

урьж ажиллуулах замаар үнэтэй зөвлөгөө авах, нэвтрүүлэх зэрэг зорилтыг хэрэгжүүлэх
боломжийг нээсэн.
2.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотод 2017 оны 04 сарын 16-22 өдрүүдэд
“Хүнсний бөөний худалдааны цэг байгуулах, гарак захын үйл ажиллагаатай танилцах”
сургалтанд газрын Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Авирмэд, Б.Шатарбал нар
оролцлоо. Сургалтанд: Хонгдонг-мун дахь органик фермээр зочилж органик тариалангийн
тариалалтыг хэрхэн хийж байгаа байдал, мужийн иргэд хоршооны зохион байгуулалтанд
орсноор хамтын хөдөлмөрийн давуу талыг мэдэрч өөрсдийн амьжиргаагаа хэрхэн дээшлүүлж
байгаатай танилцаж туршлага судаллаа.
Мөн Хүнсний ногооны хоршооны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус улсын ногооны
хоршоод нь тариаланчаас органик бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авч цаашаа
борлуулалтанд өгөх замаар тариаланчдыг бүрэн дэмжиж шинэ залуу тариаланчдыг бэлтгэж
байна. Гишүүд нь хоршоо болон дундын хоршоонд хугацаандаа борлуулалт хийгддэг сайн
талуудыг дурдаж байлаа. Хадгалалт, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай
танилцав.Дундын хоршоо нь том агуулахаар хангах, өөрийн гишүүдийн тариалсан ногоог зах
зээлд борлуулах сургалт явуулах замаар чадамжуулан ажиллаж байна. Өглөө бүр тодорхой
15 гаруй нэр төрлийн ногоог шинэ байдлаар хүлээн авч борлуулалтаа хийх, мөн сав баглаа
боодлыг шошгожуулан хийж зах зээлдээ нийлүүлдэг байна.
Органик бордооны үйлдвэр, органик тарагны үйлдвэр, фермерчдийн танилцлаа.
Хяналт шинжилгээ, аюулгүй байдлыг хангах төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Тус
төв нь өглөө бүр захуудад ирж худалдаалагдаж байгаа бүх ногооны дээжийн авч 15-20
минутанд шаардлагатай бүх нөхцлөөр шинжилгээг хийж дүгнэлтийг гарган өгдөг өндөр хүчин
чадартай төв ажиллуулдаг нь үнэхээр хэрэгтэй санаа байлаа. Мөн цэцэрлэг,сургуулийн
хүүхдийн хүнсний асуудлыг онцгой анхаарч маш өндөр зэрэглэлийн эрүүл ахуйн орчинд
хурааж, тээвэрлэлт хийж хүргэдэг үйлчилгээтэй танилцсан. Гарак захын үндсэн үйл
ажиллагаа,түүнийг эрхлэн явуулж буй менежменттэй албан ѐсоор танилцсан. Гарак захын
удирдлага өөрийн үйл ажиллагааг кино байдлаар CD-ээр өгсөн.
3.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Бусан хот 2017 оны 04 дугаар сарын 16 – 23
өдрүүдэд “Хотын хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт”-д тус газрын Газар
тариалангийн хэлтсийн дарга Ц.Төмөртулга, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн
Б.Гантулга нар оролцлоо.

Сургалтанд: Бүгд найрамдах Солонгос улсын Бусан хотын олон улсын сургалтын
хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан Хот, суурин газрын хөдөө аж ахуй, хөдөө аж ахуйн
орчны хөгжүүлэлт сэдэвт сургалтад хамрагдлаа. Солонгос улсын орон нутгийг хөгжүүлэх
болон хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого болоод хөдөө аж ахуйгаас үйлдвэрлэж буй
бүтээгдэхүүнийг борлуулах сүлжээг бий болгох, Байгаль орчинд ээлтэй хөдөө аж ахуйг бий

болгох тухай болон Улаан лооль, гүзээлзгэнэ, цэцгийн аж ахуй, Хөдөө аж ахуйн техник дундын
төв болон хөдөө аж ахуйн машин хэрэгслийг түрээслэх төвтэй танилцав. Монгол нэвтрүүлэх
боломжийг судалж байна.
4.
БНХАУ-ЫН Бээжин хотод 2017 оны 05 дугаар сарын 03-23-ны өдрүүд “АзиЕвропын орнуудын хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага” олон улсын сургалт сэдэвт
сургалтад тус газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Хүнсний аюулгүй байдал, исгэлтийн
үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Р.Ундармаа оролцлоо.

Сургалтанд: Монгол Улсаас ХХААХҮЯ, Нийслэлийн болон Дорнод, Орхон, Говь-Алтай
аймгийн ХХААГ, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар, УМЭАЦТЛ болон Говьсүмбэр аймгийн
МХГ-аас нийт 10 төлөөлөгч, БН Гүрж улсаас ХААЯ, Спорт, залуучуудын яам, ХААИС,
Техникийн их сургуулийн төлөөлөл 10, БН Турк Улсын ХААЯ болон Гааль, худалдааны яамны
төлөөлөл 10, Тайландын Вант улсын ХААИС, Технологийн их сургууль, Анагаах ухааны их
сургуулийн төлөөлөл 10, БН Камбож Улсын ХААОЗЯ болон орон нутгийн хөдөө аж ахуйн
газрын 10, Палестин улсын Аюулгүй байдлын хорооны төлөөлөл 2 буюу нийт 52 оролцогч
хамрагдав. Хятадын хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан холбогдох байгууллага,
хүрээлэн, их сургуулиас багш, докторууд танхимын сургалт хийв. БНХАУ-ын Хүнсний аюулгүй
байдлын асуудлууд, холбогдох байгууллагуудын үүрэг хариуцлага, Хүнс, эмийн захиргааг
байгуулах шаардлага, байгуулсан туршлага, 2015 онд шинэчлэн батлуулсан Хүнсний тухай
хууль болон холбогдох журам, стандартад гарсан өөрчлөлтүүд, тэдгээрийн үр дагавар болон
үйлдвэрлэлд хэрхэн нэвтрүүлж байгаа талаарх туршлагаасаа Хятадын хүнсний аюулгүй
байдлын асуудал хариуцсан холбогдох байгууллага, хүрээлэн, их сургуулиас багш, докторууд,
хүнс үйлдвэрлэгч томоохон үйлдвэрийн жишээн дээр тайлбарлан танилцууллаа.
5.
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шэньси мужийн Янлин хотод 2017 оны 05
дугаар сарын 19-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд “Хөгжиж буй орнуудын үхрийн
махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон сүүний үйлдвэрлэлийн технологи – 2017” сэдэвт
сургалтад тус газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Батхүү, Ч.Чулуунцэцэг
нар оролцлоо. Сургалтанд Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан улс, Бүгд Найрамдах
Зимбабве улс, Бүгд Найрамдах Панам улс, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах улс зэрэг 5
улсаас нийт 25 төлөөлөл
оролцсон. Манай улсаас төрийн болон хувийн хэвшлийн
байгууллагаас нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хамрагдсан.

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 20-29-ны өдрүүдэд үхрийн мах,
сүүний чиглэлийн үнээний үүлдэр, хоол тэжээл, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн менежмент,
хонь, үхрийн фермийн аж ахуй эрхлэх бүс, түүнд тавигдах стандарт, мал амьтны өвчин,
түүний тархалт, хүнсний үйлдвэрлэлийн хяналт, сүүний фермийн технологи, эрчимжсэн
фермийн хүрээлэн буй орчны хяналт зэрэг 14 чиглэлийн сэдэв бүхий 112 цагийн танхимын
сургалтад хамрагдсан.

Янлин хотын Мэргэжлийн болон техникийн коллежийн шинжилгээний лаборатори, Хөдөө Аж
Ахуйн Модерн Парк, үхрийн махны үйлдвэр Кинг Булл ХХК-ны үйл ажиллагаатай биечлэн
танилцаж, туршлага солилцлоо. Мөн Шиан хотноо Хятад улсын Хөдөө аж ахуйн өнөөгийн
байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын талаарх онол практикийн хурал, Янлин хотноо
Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн форумд тус тус оролцсон.
5.2. Цаг үеийн шинжтэй олон нийтийн ажил, нийслэлийн нутгийн захирааны бусад
байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан талаар:
2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион
байгуулсан “Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөг Нийслэлийн
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт
байгууллагын үйл ажиллагаа болон ажлын байрны
талаар сонирхсон иргэдэд мэдээлэл өгч ажилалаа.

2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Хүй
долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын “UB
Resort” цанын баазад “Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн
спорт наадам, цасны баярт оролцсон.
2017 оны 02 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүд
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн
Аялал жуулчлалын газраас “Улаанбаатарын өвлийн
наадам-2017” гэр бүлийн баярыг 02 дугаар сарын 11, 12ны амралтын өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд
зохион байгуулсан тус арга хэмжээд идэвхитэй оролцсон.
2017 оны 02 дугаар сарын 20-нд Улаанбаатар
хөрөнгө оруулалт 2017 уулзалтад оролцсон.
2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Дэлхийн
сүүний өдрийг тохиолдуулан “Ирээдүйгээ сүүгээр мялаая”
гэсэн уриан дор Сүхбаатарын талбайд 10000 хүүхдэд сүү
бэлэглэх ажлын хүрээнд нийслэл дэлгэц, НЗДТГ-ын
дэлгэцээр сурталчилгаа явуулсан.
2017 оны 06 дугаар сарын 9-10-ны өдөр Хүнс
хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нээлттэй
хаалганы өдөрлөг Сүхбаатарын талбайд боллоо. Энэхүү
нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөс мал аж ахуй, газар
тариалан, хүнс, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн
бодлого, шинэ техник технологи, худалдаа үйлчилгээ,
хууль зүйн зөвлөгөөг иргэдэд өглөө. Тодруулбал Хүнс,
хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, газар
тариалангийн салбарт төрөөс баримталж буй бодлого,
инновацийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, тариаланчдад
үзүүлэх дэмжлэг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих
зээл, тусгай зөвшөөрөл, хөдөө аж ахуй их сургууль,
эрдэм шинжилгээний байгууллагын сургалт мэдээ
мэдээлэл, зөвлөгөөг өгсөн. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар нь дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний 36,1 хувийг бүрдүүлж, нийт ажиллах хүчний 53,8 хувь тус салбарт ажиллаж
байна. Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд
идэвхитэй оролцсон. /2017.02.0.2, 2017.04.01/
5.3 Ажилтан мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, сургалтад хамрагдсан байдал:
Захиргааны хэлтэс:
- 2017 оны 02 дугаар сарын 16-нд Архив алба хэрэг хөтлөлт, eDoc программын талаар
НАГ-аас зохион байгуулсан сургалтад бүх албан хаагч хамрагдсан.
- 2017 оны 3 дугаар сарын 15-нд НЗДТГ-ын НҮНТ-аас зохион байгуулсан Смарт ситиТөрийн үйлчилгээний програмын сургалтад мэргэжилтэн Х.Билигсайхан, Б.Сайнбаяр нар
хамрагдсан.
- 2017 оны 03 сарын 23-ны өдөр НЗДТГ-аас зохион байгуулсан Нийслэлийн хот
байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн сургалтад мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр,
Х.Билигсайхан нар хамрагдсан
- 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр Нийслэлийн хууль эрх зүйн хэлтсээс зохион
байгуулсан нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын хуульчдын сургалтад мэргэжилтэн
Г.Батбилэг хамрагдсан.

- 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр
Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
“Хөгжлийн бодлогийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ыг танилцуулах, бодлогын
баримт бичгийн боловсруулалтад анхаарах асуудлаар НЗДТГ-ын БТХ, ХШҮХ, Сангийн яамтай
хамтарсан сургалтад ЭМААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, ГТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
У.Өнөржаргал, Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо нар хамрагдсан.
- 2017 оны 05 дугаар сарын 31-нд Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь сэдэвт сургалтад Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
Ц.Ичинхорлоо хамрагдан сертификат авлаа.
- 2017 оны 06 дугаар сарын 20-нд Захиргааны хэлтсийн дарга. Д.Мягмарсүрэн, ахлах
мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо нар “Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
тогтолцооны өнөөгийн шаардлага”, “Нийслэлийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд
анхаарах зүйлс” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс:
- Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд 2017 онд эрчимжсэн мал аж ахуйн технологийн
чиглэлээр чадвахижуулах
сургалтын
төлөвлөгөөг 7 чиглэлээр зохион байгуулахаар
боловсруулж, газрын даргаар батлуулан сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж
ажиллалаа.
- Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд Ферм-аялал сургалтыг зохион байгуулж
сургалтанд 50 фермер эрхлэгч оролцож жишиг ферм болох “Тайшир өргөө” ХХК, “Мон
таримал” ХХК, “Сүүн далай ХХК, “Милл хаус” ХХК, “Агро фийд”ХХК, “Алтан тариа”ХХК-ны
тэжээлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа.
- Мал бүртгэлжүүлэлтийн сургалтыг 6 дүүргийн хөдөө аж ахуй хариуцсан
мэргэжилтнүүдэд программын сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 4,5-ны өдрүүдэд зохион
байгуулж мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллалаа.
- Малын чанар сайжруулах жилийн хүрээнд "Жи Си Эс"ТББ, "КОИКА" ОУБ-ын
дэмжлэгтэйгээр Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд Орон нутагт үхэр сүргийн
үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах, хоршооны үйл ажиллагаагаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор хэрэгжүүлж буй "Малын банк" төслийн 1 дүгээр ээлжийн "Орон нутгийн сүүний
үхрийн аж ахуй эрхлэгчдийг чадваржуулах" сургалтыг зохион байгуулж 37 ферм эрхлэгчид
хамрагдаж сертификат авлаа.
- "Монголын зөгийчдийн нийгэмлэг”-тэй хамтран Зөгийчдийн анхан шатны мэдлэг олгох
сургалтыг зохион байгуулж, сургалтанд 25 иргэн хамрагдаж сертификат олголоо.
- Гахай, тахианы аж ахуй эрхлэгчдийн холбоодтой уулзалтыг зохион байгуулж, хамтран
ажиллах чиглэлийг тодорхойлон хамтран ажиллаж байна.
- Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтанд нийт 9
дүүргийн 180 гаруй малчид, ферм эрхлэгчдийг хамруулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж
ажиллалаа
Газар тариалангийн хэлтэс:
- 2017 оны 03-р сарын 10-нд “Монгол ногоо” төслөөс Төв аймгийн “Атрын шим” ХХК-нд
зохион байгуулсан “Үрсэлгээ ургуулах” сургалтанд мэргэжилтэн Д.Зандармаа хамрагдсан.
- Органик хүнсний тухай хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийн
“Органик газар тариалан эрхлэхэд баримтлах журам”-ыг боловсруулахад нийслэлийн газар
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэд, төрийн байгууллагын

мэргэжилтнүүдийн саналыг тусгах зорилгоор 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион
байгуулж 20 гаруй тариаланчдыг хамруулан санал авч журамд тусгалаа.
- Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн Хөнгөн Үйлдвэрийн яамнаас зохион байгуулсан Газар
тариаланчдын улсын зөвлөгөөнд нийслэлийн 15 тариаланч, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл болон
газар тариалангийн хэлтсийн 5 мэргэжилтэн ороллоо.
- Хөдөө аж ахуйн их сургуультай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Нийслэлийн
Засаг Даргын Тамгын Газар, Агроэкологийн их сургууль, Дархан-Уул аймгийн Ургамал Газар
Тариалангийн Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн, Ургамал хамгаалал эрдэм шинжилгээний
хүрээлэнгээс ”Газар тариалан -2017” эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн бага хуралд хэлтсийн
мэргэжилтнүүд оролцож, “Нийслэлийн газар тариалангийн салбарын өгөөнийн байдал,
цаашдын зорилт” сэдвээр илтгэл тавьсан.
- Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн Агроэкологийн сургууль, Агрономичдын Холбооноос
зохион байгуулсан “Монгол Улсын Зөвлөх агрономи” бэлтгэх сургалтанд мэргэжилтэн
Ч.Авирмэд хамрагдаж 2017 оны 04 сарын 14-ны өдрийн 03 тоот тушаалаар Монгол Улсын
зөвлөх агрономи” зэрэгтэй болсон.
- Монгол Улсын жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг сайжруулах”ТСР/МОИ/3605 төслийн
хүрээнд монгол оронд нутагшин өндөр ургац өгөх чадвартай яст үр жимсний тариалалтын
онцлог, сортын шинж чанар, шинэ технологи, жимс жимсгэний салбарын анхаарах асуудлууд,
тухайн салбарын өнөөгийн байдал, төслийн үр дүн, хэрэгжилтийн үе шатанд анхаарах,
хамтран ажиллах төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог
хангаж ажиллах төслийн нээлтийн хуралд мэргэжилтэн Ч.Авирмэд оролцсон.
- ХААҮШУОНТ-өөс зохион байгуулсан “Монгол улсын хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх
үйлчилгээг оновчтой хэлбэрээр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд хүргэх арга зам” сэдэвт
хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга Ц. Төмөртулга оролцсон.
- НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас зохион байгуулсан " Хөдөө аж ахуйн
хөрөнгө оруулалтад газар эдэлбэрийн эрхийг хамгаалах" сэдэвт” онлайн сургалтанд хэлтсийн
мэргэжилтэн Б.Шатарбал, Ч.Авирмэд нар хамрагдаж хариуцлагатай засаглалын сайн дурын
зөвлөмж, байгалийн нөөцийн эдэлбэрийн сайн дурын зөвлөмжийн зарчмуудыг судлаж,
сертификат авсан.
- 2017 оны 06 дугаар 07-ны өдөр Хэнтий аймагт Германы Бундестагийн тогтоолын
үндсэн дээр дэмжсэн Холбооны Хүнс хөдөө аж ахуйн яам, ХХААХҮЯ хамтран “ГерманМонголын хамтын ажиллагааны тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслийн хүрээнд зохион
байгуулсан “Үр тариа, рапсын тариалангийн ургамал хамгаалал” сэдэвт сургалтанд хэлтсийн
мэргэжилтэн С.Гочоосүрэн хамрагдсан.
Зохион байгуулсан сургалтууд:
1. “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Төмс, хүнсний ногооны тариалалт хэрэглээний
цогц мэдлэг олгох” шаталсан сургалтанд нийслэлийн 9 дүүргийн 507 иргэнийг хамруулж, өрх
толгойлсон болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 165 иргэдэд ил талбайн 5 төрлийн хүнсний ногооны
үр, хүлэмжийн 3 төрлийн үрийг тараан олгосон.
2. “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөл”-тэй хамтран 2017 оны 04 дүгээр
сарын 25, 5 сарын 30-ны өдрүүдэд өрхийн болон хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг томоохон
аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлтэй танилцуулах сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж нийт 66
эмэгтэй хамрууллаа.

3. Төв аймгийн ЗДТГ, ХААИС, БНСУ-ын Кангвон аймгийн ХАА-н Технологийн хүрээлэн
хамтран “Хөдөө аж ахуйн чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх” сургалтыг зохион байгуулж 8
томоохон хүлэмжийн аж ахуйн нэгжүүдийн захирал, агрономч, ногоочдыг хамрууллаа.
4. “Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зохистой дадал” сургалтыг
Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Ургамал Хорио Цээрийн улсын байцаагч М.Баянжаргал,
”Монгол ногоо” төслийн нэгжийн хуулийн зөвлөх Алтанцэцэг нартай хамтран зохион
байгуулсан
5. Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүд яст үр жимстэй жимс жимсгэнэ болон усан
үзэм тариалах хүсэл эрэлтэд тулгуурлан Хүнс, Хөдөө Аж ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамтай
хамтран “Яст үр жимстэй жимс, жимсгэнэ, монгол нутагт нутагших боломжтой усан үзэм
тариалах” сэдэвт агротехнологийн сургалтыг зохион байгуулж 40 гаруй аж ахуйн нэгж,
иргэдийн төлөөлөл хамрууллаа.
5.4. Нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр
хамтран ажилласан тухай мэдээ
-

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн дагуу
“Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт MNTR 1:2008” болон
холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж
ахуйн газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын Цагдаагийн
газар хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 06-13-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ.
Шалгалтад хамрагдсан 21 үйлдвэрийг 1.5 кодтой “Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг
шалгах хяналтын хуудас”-аар үнэлэхэд 1 буюу 4.7 хувь нь их, 5 буюу 23.8 хувь нь дунд, 15
буюу 71.4 хувь нь бага эрсдэлтэйгээр үнэлэгдсэн. Эрсдэлийн үнэлгээгээр их буюу дунд
эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 7 аж ахуйн нэгжид улсын байцаагчийн хамтарсан албан
шаардлагаар хугацаатай үүрэг өгч, гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажилласан.

-

Мэргэжлийн Хяналтын газраас зохион байгуулж буй “Иргэн бүрт-эрүүл хүнс” уриатай
“Аюулгүй хүнс” аяны хүрээнд “Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага” сэдэвт
сургалтыг Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газартай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад мах, сүү, гурилан бүтээгдэхүүн, ус, ундаа,
жүүсний үйлдвэрлэл эрхлэгч 40 орчим аж ахуйн нэгжийн удирдлага, технологич, дотоод
хяналтын ажилтан болон дүүргүүдийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хүнсний чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч нар оролцсон. Сургалтаар Органик хүнсний тухай
хуулийн ойлголт, органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлагуудын талаар
мэдээллийг өгсөн.
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