
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
11 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон А зэрэглэлийн бүсэд байгаа 497 толгой 
үхрийг худалдан авах боломжийг судлан, үнийн саналыг авахаар мах 
боловсруулах 10 үйлдвэрт хамтран ажиллах тухай албан бичиг 
хүргүүлснээс, 7 үйлдвэр үнийн саналаа ирүүлсэн. Үнийн саналыг судлан 
“Хүнс Комплекс” ХХК-тай хамтран ажиллахаар шийдэлд хүрээд байна. 

 Шинэ тэнгис ХХК-ний шар айрагны үйлдвэр, Цэлмэг туяа ХХК-ний дарсны 
үйлдвэр, Аранзал трейд ХХК-ний архины үйлдвэр, АПУ ХК-ний спиртийн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлт 
ирүүлсний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 захирамжаар 
батлагдсан ажлын хэсэг 2017 оны 10 дугаар сарын 26, 11 дүгээр сарын 24-
ны өдрүүдэд очиж хяналт тавин ажиллаа. Ажлын хэсэг үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаатай танилцан, цаашид хэвийн үргэлжлүүлэх боломжтой гэж 
дүгнэлээ. 

 Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2017 оны 11 
дүгээр сарын 02-ны өдөр тус дүүргийн 30 гаруй малчин иргэдийг сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүнийг боловсруулах болон фермийн тоног төхөөрөмжөөр дэлхийд 
тэргүүлдэг Германы Гиа (GEA) компаний тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 
АПУ ХК-ний сүүний үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлыг 
зохион байгууллаа. 

 Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж, бүтээн байгуулалтыг тодруулах 
Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагналд 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 нэр дэвшүүлэн НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Барилга байгууламж, 
авто замын бүтээн байгуулалт, дэвшилтэт техник технологи бүхий үйлдвэр, 
брэндинг, франчайзинг гэсэн таван төрөлд 50 гаруй аж ахуйн нэгж нэр 
дэвшин өрсөлдсөнөөс “Нийслэлийн шилдэг брэндинг” төрөлд нийтийн хоол, 
нарийн боовны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдааны салбарт 18 жил 
тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж буй “Серж интернейшнл” компаний 
"Милая" сүлжээ тэргүүллээ. 

 ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/457 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан “Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 
орон нутгийн малчдаас мал, мах бэлтгэх зорилгоор арилжааны банкнаас 
олгох зээлийн хүүний хөнгөлөлтөд хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн 
нэгжид дүгнэлт гаргах, шийдвэрлүүлэх, гэрээ байгуулах” ажлын хэсэгт орж 
ажиллан, нийт 33 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлснээс шаардлага хангасан 23 
аж ахуйн нэгжийн материалыг банкинд хүргүүлэв. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/213, А/214 дугаар захирамжаар 
баталсан “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв”, “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн 
түншлэл” дэд хөтөлбөрүүдийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт орж 
ажиллан, дэд хөтөлбөрийн төслүүдийг 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны 
өдөр НЗД-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн,  НИТХ-д өргөн 
барьсан. “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр 2017 оны 06 дугаар 
сарын 22-ны өдөр НИТХ-аар хэлэлцэгдэн, дэмжигдэн батлагдсан. “Орон 
нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл” дэд хөтөлбөрийг 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 14-ний өдөр НИТХ-аар хэлэлцүүлэн, дэд хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулан, дахин хэлэлцүүлэхээр боллоо. 



 Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын яамтай хамтран Юнеско-гийн санхүүжилтээр Эс Ай Си Эй 
судалгааны байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн “Хувийн хэвшил, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын инновацийн үйл ажиллагааг тодруулах нь” сэдэвт 
судалгааны үр дүнг танилцуулах 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
хуралд холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож, судалгааны үр дүнтэй 
танилцлаа. 

 ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны А/432 дугаар 
тушаалаар батлагдсан Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний II чуулган ба 
“Органик хүнсний баталгаажуулалт сэдэвт сургалт”-ын бэлтгэл ажлыг 
хангаж, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан, 2017 оны 
11 дүгээр сарын 28-30-ны өдрүүдэд давхардсан тоогоор 350 гаруй 
төлөөллийг хамруулан II дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж 
өндөрлөлөө. “Органик хүнсний баталгаажуулалт” сэдэвт сургалтад 
үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөлөл, орон нутгийн хүнсний асуудал эрхэлсэн мэргэжилтнүүд зэрэг нийт 
давхардсан тоогоор 200 орчим төлөөлөл оролцож, амжилттай суралцсан 80 
гаруй төлөөлөлд сертификат гардууллаа. 

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн  аж ахуй нэгжүүдийн зоорийн үйл 
ажиллагаатай танилцах ажлыг зохион байгууллаа. Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд 500 тонноос дээш багтаамжтай зоорь нийтдээ 
61 аж ахуй иргэдийн  65140тн багтаамжтай зоорь байгаагаас 25500 тн 
багтаамжтай 6 механикжсан зоорь, 23040 тн багтаамжтай 20 энгийн зоорь 
ашиглагдаж, 11570тн төмс, хүнсний ногоо хадгалж 24 хувийн дүүргэлттэй 
байна.  Ашиглагдаж байгаа зоориуд нь нийслэлийн хүн амын төмс, хүнсний 
ногооны жилийн хэрэгцээний 30 гаруй хувийг  хадгалах боломжтой.  

 БНСУ-ын Кионпуук их сургуулийн урилгаар Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж 
ахуйн газар Гёнсанбуг аймагтай хөдөө аж ахуйн салбарт хамтарч ажиллах 
уулзалт арга хэмжээ 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-18-ны өдрүүдэд Солонгос 
улсад зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээнд дүүргүүдийн газрын алба, 
иргэдийн төлөөгчдийн хурал, аймгуудын мэргэжилтнүүд болон хувийн 
хэвшлийн төлөөлөлөөс бүрдсэн Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
дарга Д.Баянбатаар ахлуулсан 11 төлөөлөгч оролцлоо. 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 18-ны өдөр тус улсын төлөөлөгчид Улаанбаатар хотод айлчилж 
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран ажиллах “Санамж 
бичиг” байгуулсан ба тус ажлын хүрээнд энэхүү уулзалт арга хэмжээ зохион 
байгуулагдсан юм. Уулзалтаар Гёнсанбуг аймаг, Исон-Гүн хот болон 
Кионгпуук их сургуулийн удирдлагуудтай уулзаж 2 орны хөдөө аж ахуйн 
салбарын өнөөгийн байдал, төрөөс баримталж буй бодлогын талаар 
мэдээлэл солилцож цаашид Монгол улстай хамтын ажиллагаагаа хэрхэн 
өргөжүүлэх талаар санал солилцож, Нийслэлийн ХАА-н салбарт доорх 
чиглэлээр хамтарч ажиллах хүсэлт тавьлаа. 

 ”Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд жимс жимсгэний чиглэлээр нийслэл 
хотод үйл ажиллагаа явуулдаг 2 төрийн бус байгууллага , 1 мэргэжлийн 
холбооны  удирдлагад хөтөлбөрийг бүрэн эхээр нь танилцуулж, хамтран 
ажиллахаар санал солилцлоо. 

 ”Ти Эй Ти Си” сургалтын төвтэй байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд 
Солонгос улсын Пусан хотод “ Цэцгийн аж ахуйн” чиглэлээр мэргэжил 
дээшлүүлэхэд явах мэргэжилтэн нарын материалын бүрдүүлэлт хийх, 
хамтран ажиллах  заавар зөвлөгөөг авч ажиллаж байна. 



 НИТХ-ын 85 дугаар тогтоолын хүрээнд 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 ажиллаж байна. Мөн хориглосон бүсэд байгаа зарим малчдын 
малыг худалдан авах санхүүжилтын асуудлыг Засаг даргын А/873 дугаар 
захирамжаар батлуулж 449.200.000 төгрөгийг шийдвэрлүүллээ. Хориглосон 
бүсээс мал гаргах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.  

 Дүүргүүдээс 2017 онд мал аж ахуйн чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг авч 
нэгтгэлийг гаргалаа.  

 Hийслэлийн Засаг даргын 2017-2018 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл 
хангах А/639 дүгээр захирамж болон 04 дүгээр албан даалгаварын 
биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллалаа. Нийслэлийн Засаг даргын А/639 
дүгээр захирамжаар мал бүхий 6 дүүрэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 100 
сая төгрөг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр шийдвэрлэсэн бөгөөд хуваарийн 
дагуу олгохоор гэрээний төслийг боловсруулж бэлэн болголоо. Мал бүхий 8 
дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газраас 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
зохион байгуулалтын талаар отор, нүүдэл, нэмэгдэл тэжээлд орох малын 
тоо, малчдын түвшинд бэлтгэсэн болон  аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвс 
тэжээл, малын ус, хашаа хорооны хангамж, малчин өрхийн бэлтгэл зэрэг 10 
үзүүлэлтээр тайланг авч нэгтгэлээ. Нийслэлийн хэмжээнд  өвөлжилтийн 
бэлтгэл  ажил 80.9 хувьтай байна. 

 Засгийн газрын 2015 оны 122 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний 
үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос  бэлтгэн нийлүүлсэн малчин болон мал бүхий 
этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу  бүхий 6 дүүргийн 189 
малчны  50970 кг ноосонд урамшуулал олгохоор материалыг ХХААХҮЯ-ны 
Мал хамгаалах санд хүргүүлээд байна.  

  




