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Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 
 
 ХХААХҮ-ийн сайд болон Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчийн 2017 онд Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн бодлогыг 
нийслэлд хэрэгжүүлэх талаар хамтран ажиллах  гэрээний ажлын бэлтгэл 
ажил хийгдсэн. 

 ХААИС-ийн Мал аж ахуй, Биотехнологийн сургуулийн багш нартай хүнсний 
үйлдвэрлэл, аюулгүй байдал, хангамжийн чиглэлээр хамтран ажиллах 
санал солилцсон 

 Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 811-р захирамжаар батлагдсан ажлын 
хэсэг, Тамхины импортын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлт 
гаргасан “Глобал бридж” ХХК-ний үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж 
танилцан, саналыг ХХААХҮЯаманд хүргүүллээ. 

 Гамшгийн үед хүн амын хүнсний нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 1000 хүний 
30 хоног, 100000 хүний 100 хоногт шаардагдах гол нэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний тооцоог гаргасан. Дээрх хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх 
боломжтой аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж гэрээний төслийг 
Нийслэлийн онцгой байдлын газарт хянуулахаар хүргүүлсэн. 

 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан ХХААХҮЯамтай хамтран “Монголд 
үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж 
үзэсгэлэн худалдааны сурталчилгааг самбарт байршуулах, үзэсгэлэн 
худалдааг сурталчлах шторкийг бэлтгүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
цацах бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Тэнгэр худалдааны төв рүү нийтийн 
тээврийн нэмэлт чиглэл гаргах саналыг Замын цагдаагийн алба болон 
Нийслэлийн тээврийн газарт хүргүүлээд байна. 

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 
 “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олон”, “Нийслэлийн тэргүүний 

тариаланч” шалгаруулах  журам, болзлын дагуу 2016 онд үйл 
ажиллагаагаараа шалгарсан аж ахуйн нэгж, иргэдийн материалыг хүлээн 
авч, шалгаруулалтыг явуулж, шаардлага хангасан 1 аж ахуйн нэгж, 3 
тариаланчийн материалыг НИТХ-аар шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. 

 “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Налайх 
дүүргүүдийн удирдлагууд, иргэдтэй уулзаж, “Жишиг гудамж” сонгох ажлын 
хэсэгт орон шалгаруулалтыг хийж байна. 

 Нийслэл хотын хэмжээнд хүнсний ногоо худалдаалдаг томоохон 32 сүлжээ 
дэлгүүр, 20 бөөний худалдааны төв, супер маркетуудаар худалдаалагдаж 
буй төмс, хүнсний ногоо, импортын жимс жимсгэний худалдан 
борлуулалтын  мэдээ судалгааг авч байна.  

 Засгийн газрын 394 дүгээр тогтоолын дагуу мал бүхий 5 дүүргээс үндэсний 
үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн нийлүүлсэн малчдын материалд тулгалт хийж 
байна.  



 Нийслэлийн Засаг даргын 221, 222 дугаар тогтоолын дагуу мал бүхий 4 
дүүргээс нийслэлийн “Тэргүүний фермер”, “Сайн малчин” 12 малчны 
материал ирсэн бөгөөд журмын дагуу газрын даргын тушаалаар ажлын 
хэсэг байгуулагдан шалгаруулалтыг хийж,  тогтоолын төсөлд санал авч 
удирдлагын зөвлөлд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 2017 онд зохиомол хээлтүүлгийн чиглэлээр нийслэлд хийх ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу үржлийн 5 техникчтэй гэрээ байгуулж, хамтран 
ажиллахаар боллоо.   

 Нийслэлээс улсын аварга фермерт 1 аж ахуй нэгж, улсын аварга малчинд 1 
иргэний материалыг газрын даргын албан бичгийн хамт хүргүүллээ. 

 ХААИСургуультай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд Мал аж 
ахуй биотехнологийн сургуультай хамтран ажиллах талаар уулзалт зохион 
байгууллаа.  


