
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

10 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 811-р захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг, 

Тамхины импортын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлт гаргасан 

“Монгол тамхи со” ХХК-ний үйл ажиллагаатай танилцан, дэмжих саналыг 2017 оны 

10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 02-02/3463 албан бичгээр ХХААХҮЯаманд 

хүргүүлсэн. 

 Монгол Улс, Япон Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн 

хүрээнд "Монголын Агрокультур Девелопмент Групп" ХХК, Япон улсын "Соба хоолны 

холбоо"-той хамтран Монгол улсад анх удаагаа Японы уламжлалт гараар хийсэн 

“Соба хоолны баярын өдөрлөг”-ийг 10 дугаар сарын 7, 8-ны өдрүүдэд "Кроне 

Браухаус" ресторанд зохион байгууллаа. Соба хоолны баярт МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 

Монгол Улс, Япон улсын хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан бие төлөөлөгч 

Д.Дагвадорж, УИХ дахь Монгол-Японы найрамдлын бүлгийн дарга Д.Сумъяабазар, 

Япон улсаас Монгол улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд М.Такаока, 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын орлогч дарга Д.Пүрэвсүрэн, Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга А.Цэцгээ, Японы "Соба" хоолны холбооны тэргүүн 

Накатани Шиничи нар оролцлоо. Соба хоолны холбоо энэ хоолны баярт мэргэшсэн 

40 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж оролцон, гурвалжин будааны гурилаар Соба 

гоймон бэлтгэж ирсэн зочид, төлөөлөгчдөд танилцууллаа. 

 Олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн техник, технологийг 

шинээр болон шинэчлэн нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байдлыг хангаж, 

хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн Улаанбаатар хотын 

хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаа “ХКҮ” ХХК, “Мөнхийн болор” 

ХХК, “Сэрж интернэшнл” ХХК, “Үлэмж органик”  ХХК,“Таван богд фүүдс”  ХХК /KFC/-

ийг Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагналд нэр дэвшүүлэн 2017 оны 10 

дугаар сарын 10-ны өдрийн 02/336 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын Бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. Дээрх нэр дэвшүүлсэн үйлдвэрүүдийг 

шалгаруулахдаа Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын мэргэжлийн холбоодын саналыг 

харгалзан үзэж, ирүүлсэн материалтай танилцан шаардлага хангасан үйлдвэрүүдийг 

сонгосон. 

 Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон А зэрэглэлийн бүсэд байгаа үхрийг худалдан 

авах боломжийг судлан, үнийн саналыг авахаар мах боловсруулах 10 үйлдвэрт 

хамтран ажиллах тухай албан бичиг хүргүүлснээс, 5 үйлдвэр үнийн саналаа 

ирүүлээд байна. 

 Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан “Захиргааны хэм 

хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын 

дагуу “Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан гарах журам, аргачлалын төслийн 

нөлөөллийн шинжилгээг боловсруулан, ХХААХҮЯ-ны Төрийн захиргаа удирдлагын 

газрын Хуулийн хэлтсээс ирүүлсэн саналыг тусгаж, ХХААХҮЯ-ны ХҮБХЗГазарт 

хүргүүлсэн. 

 6. “Дэлхийн хүнсний өдөр”-ийг тохиолдуулан 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 

зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн нар оролцож, оюутан, судлаачдын илтгэлийн 

уралдаан шалгаруулах ажлын хэсэгт орж ажилласан. Илтгэлийн уралдаанд Хөдөө 

аж ахуйн их сургууль, харьяа хүрээлэнгүүд, Шинжлэх ухааны академийн Хими, хими 

технологийн хүрээлэн, Монгол Улсын их сургууль, Шинжлэх ухаан, технологийн их 

сургууль, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв,  Анагаахын шинжлэх ухааны 



үндэсний их сургууль, мөн Дорноговь аймаг дахь салбар, “Идэр” их сургууль, 

Хүнсний технологийн дээд сургуулиас нийт 33 илтгэл ирүүлсэн байна. ШУТИС-ийн 

багш, шинжлэх ухааны доктор Г.Лхагваа “Хоолзүйн маргаантай асуудлуудын 

шийдэл”, ХААИС-ийн оюутан Ц.Бат-Эрдэнэ “Хүнсний хаягдал материалаас экологид 

ээлтэй шинэ бүтээгдэхүүн гарган авах боломжийн судалгаа” илтгэлээрээ оюутан, 

судлаачдын ангилалд тус тус тэргүүн байр эзэллээ. 

 7. АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн REACH Төслийн хүрээнд 2017 оны 10 

дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан “Түншлэлийн хүрээнд жижиг, дунд 

бизнесүүдийн санхүүжилтийг дэмжих нь” форумд хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд  

оролцсон. Тус форумд төрийн болон банк санхүүгийн байгууллагууд, их, дээд 

сургуулиуд, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд болон ЖДҮ эрхлэгчдийн төлөөлөл 

оролцож, ЖДҮ эрхлэгчид арилжааны банкуудаас санхүүжилт авахад тулгарч буй 

хүндрэл, бэрхшээлүүдийн талаар санал солилцлоо. 

 8. Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтаж байгууллагын албан хаагчдыг хүнсний 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл явцтай танилцуулах аялалыг 2017 оны 10 

дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж, MCS компаний Tiger шар айрагны 

үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Сүүний үхрийн фермийн стандартыг боловсруулах ажлын хэсэг төслийг эцэслэн 

боловсруулж, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Одоо Стандартын үндэсний 

хороогоор хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 85 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/592 дугаар захирамжийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дүүргүүдийн ЗДТГазартай хамтран Улаанбаатар 

хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын А/137 дугаар 

тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг дүүргүүдэд ажиллаж, Мал аж ахуй 

эрхлэхийг хориглосон бүсээс  зөвшөөрсөн бүсэд малыг шилжүүлэх ажлыг 

нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. Мөн хориглосон бүсэд байгаа 

зарим малчдын малыг худалдан авах санхүүжилтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 

ажиллаж байна.    

 Нийслэлийн МАА- салбарын 2017-2018 оны Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 

хангах ажлыг дүгнэх ажлын хэсэг өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх 

санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх захирамжийн төсөлд холбогдох газар,  

хэлтсээс санал авч, Нийслэлийн Засаг даргын А/639 дүгээр захирамжаар 100 сая 

төгрөгийг шийдвэрлүүллээ.  

 2017-2018 оны Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл  ажлыг хангаж ажиллах тухай 

нийслэлийн Засаг даргын 04 тоот албан даалгаврын биелэлтийг дүүргүүдээс авч 

нэгтгэж байна. Дүүргүүд мэдээллээ бүрэн ирүүлсэн даруйд Удирдлагад 

танилцуулахаар бэлтгэл хангаж байна. Мөн Засгийн газрын 86 дугаар тогтоолын 

биелэлтийг гарган ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ.  

 Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтан Эрчимжсэн МАА-г сурталчилах зорилгоор ферм 

эрхлэгчдийн малын тэжээлийн үйлдвэр, жишиг фермийн үйл ажиллагаатай 

танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа.  

 БНСУ-аас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам, Монгол дахь Солонгос иргэдийн 

нийгэмлэг, Монголын ногоон аж ахуй техникийн хүрээлэнтэй хамтран нийслэлийн 

378 жилийн ойн баярын хүрээнд “Удвал”цэцгийн үзэсгэлэнг 10 сарын 20-23-ны 

өдрүүдэд Хангарьд ордонд зохион байгууллаа. Үзэсгэлэнд удвал цэцгийн хот 

тохижилт болон тасалгаанд ургах чадвартай 10 сортын 600 гаруй цэцгийг гоѐмсог 

байдлаар баглаа хийж тавьсан төдийгүй цэцэг арчлах, ургуулах мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Үзэсгэлэнгийн арга хэмжээний мэдээллийг 



НЗДТгазрын хэвлэл мэдээллийн алба, УБ телевизээр хийж, олон нийтэд 

сурталчиллаа. 

 БНСУ-ын “Жи Эй Ти Си” экологийн боловсрол сургалтын  төвтэй хамтран ажиллах 

саналыг сургалтын төвийн захирал И Хэ Шиг-т англи,монгол хэлээр албан бичгээр 

өглөө. Цаашид хамтран ажиллах талаар хэлтсийн дарга уулзаж ,санал солилцлоо. 

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу 

Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, мониторингийн 

хэлтэстэй хамтран Төмс, хүнсний ногооны зориулалтаар олгосон газар ашиглалт, 

тариалалттай 10 дугаар сарын 9-нд Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны Баян-Уулын 

амны 100.0 га, 10 дугаар сарын 16-нд Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны 

Таширын 300.0 га, Тарвагатайн 200.0 га газартай танилцлаа. 

 10 дугаар сарын 06-ны өдөр 90 үхрийн цогцолбор фермийн барилгын гүйцэтгэлийн 

шалгалтыг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Бэлчээрийн менежментийн 

төслийн нэгжтэй хамтран гүйцэтгэж  гүйцэтгэгчид 19 нэр төрлийн даалгаврыг 

хугацаатай өгсөн. 

 Улаанбаатар хотод өвлийн хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагааг нийтэд сурталчилах зорилгоор Монголын үндэсний телевизтэй 

хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд нэвтрүүлэг бэлтгэхээр 

төлөвлөн Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд хүргэсний дагуу бэлтгэл ажлыг 

хангасан боловч Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн нэвтрүүлэг хийх 

болсон тул нэвтрүүлгийг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байна. 


