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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 
 “АПУ” ХХК-н спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл, Аранзал трейд ХХК архи 

үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл, Цэлмэг туяа ХХК дарс үйлдвэрлэх тусгай 
зөвшөөрлийн хугацааг сунгах ажлын хэсгийн дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

 ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-
ны өдөр баталсан “МАХ” хөтөлбөрт оролцож буй аж ахуйн нэгжид хөгжлийн 
банкнаас дамжуулан олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн хэрэгжилтэд хяналт 
шалгалт хийх ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу Дархан-Уул аймагт 
“Дархан мийт фүүдс” ХХК, Улаанбаатар хотод “Боса”, “Баатрууд тэнгэрүүд” 
ХХК-ийн нөөцийн махны тоо хэмжээ, чанар аюулгүй байдал, бодлогын 
гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.  

 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Монголын Хүнсчдийн холбоон дээр 
сүү үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд болох “АПУ”, “СҮҮ”, “Витафит” ХХК-ийн 
удирдлагууд болон НМХГ, МХХ, НХХААГ-ын төлөөллүүд “ил задгай 
худалдаалж буй сүү сүүн бүтээгдэхүүнд хяналт шалгалт хийх, худалдааг 
багасгах зорилгоор хамтран ажиллах талаар санал солилцсон. 

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 “Монгол мал” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 

“Монгол мал” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2017 онд  4 
зорилтын хүрээнд 17 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг 
боловсруулж, газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган биелэлтийг 
бүтэн жилээр гарган ажиллалаа. Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлж, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээний үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд ХХААХҮЯ, УМЭҮГ, ХЗЯ, 
6 Дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран ажиллалаа. 

 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт, 23 арга хэмжээг хийж 
хэрэгжүүлэхээр боловсруулан газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган биелэлтийг бүтэн жилээр гарган ажиллалаа. 

  “Тэжээл” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Эрчимжсэн 
аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
ханган зорилгоор тэжээлийн тоног төхөөрөмжийг хөнгөлттэй нөхцөлөөр 
олгох боломжийг судлан ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд албан бичиг 
хүргүүлэн хамтран ажиллалаа.  

 Засгийн газрын 186 дугаар тогтоол, ХХААХҮЯ-ны сайдын 01 албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн мал аж ахуйн 
салбарын 2017-2018 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах талаар 
Нийслэлийн Засаг даргын 04 албан даалгаварыг гаргуулан дүүргүүдэд  
хүргүүлэн ажиллалаа. Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 14 
арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэхээр газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж,  6 дүүргийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврыг  
гаргуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж тогтоол, албан даалгаврын 
тайланг тайлант хугацаанд авч нэгтгэн холбогдох газруудад хүргүүлэн 
ажиллалаа. Мөн мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 
хангуулах, дүгнэх ажлын хэсэг, Нийслэлд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын А/639 



тоот захирамжаар шийдвэрлүүлэн Нийслэлийн мал хамгаалах санд 
төвлөрүүлэн мал бүхий дүүргүүдтэй гэрээ байгуулан олгож дэмжлэг 
үзүүллээ. 

 Гахай, тахианы аж ахуй эрхлэгчдийн холбоод болон удирдлагуудын 
уулзалтыг зохион байгуулж, хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлон 
хамтран ажиллалаа. ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан "Малчдын улсын 
зөвлөгөөн"-д Нийслэлийн 6 дүүргийн 12 малчин, фермерийг оролцуулж , 
"Малчин түмний алдар" номонд туршлагын талаар танилцуулгыг бэлтгэн 
оруулж ажиллалаа.  

 Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд арьс, шир бэлтгэн нийлүүлсэн мал бүхий 4 дүүргийн 236 малчны 
материал, ноосны урамшуулалд 6 дүүргийн 189 малчны 50970кг ноосны 
урамшууллыг олгохоор материалыг бүрдүүлэн тулгалт хийж  ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн Жи Си Эс төрийн бус байгууллагатай хамтран 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд хэрэгжих төслийн хүрээнд 133 
сүүний үхрийг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүллээ. 

 Нийслэлийн Засаг даргын Агаарын бохирдол, ногоон хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч, газрын даргын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан ажлын 
биелэлтүүдийг гарган Захиргааны хэлтэст хүргүүллээ.  

 Мэргэжилтэн тус бүр үр дүнгийн гэрээ болон өөрийн хариуцсан ажлын 
хүрээн дэх биелэлтийг гарган ажиллалаа.  

 “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олон” , “Нийслэлийн тэргүүний 
тариаланч”-ийн шалгаруулалтын материалуудыг авах албан бичгийг 
боловсруулан нийслэлийн 9 дүүргүүдэд хүргүүллээ. 

 Монгол ногоо төслөөс зохион байгуулсан “Хүнсний ногооны маркетингийн 
форум-2017” семинар хэлэлцүүлэг 12 дугаар сарын 21,22-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд төсөлд хамрагдсан Төв аймгийн Борнуур, 
Жаргалант, Сэлэнгэ аймгийн Зүүн Бүрэн, Хушаат, Шаамар, Мандал, Дархан-
Уул аймгийн Орхон, Орхон-Уул аймгийн Жаргалант сумдын ногоочид, 
нийслэлийн ХАА-н хариуцсан мэргэжилтэн нарт төслийн тайлан цаашид 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааний талаар илтгэл тавьж ногоочдын санал 
хүсэлтийг сонсож нийт  150 гаруй иргэд оролцлоо.  

 ХХААХҮЯ, УХЭШХүрээлэн нь НХХААГ, Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГазартай 
хамтран  Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ЗОХИСТОЙ 
ДАДАЛ (GAP) НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. 
Сургалтанд Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул 
дүүргүүдийн  газар тариалан эрхлэдэг аж ахуй нэгжийн төлөөлөл болон 
ногоочдоос бүрдсэн нийт 40 гаруй иргэд оролцож, “Ургамал түүнээс 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээг хэрэглэх 
журам”,  “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (GAP)” –ийн тухай ойлголт, 
ерөнхий  зарчим, нэвтрүүлэх боломж, хөнөөлт организмтай тэмцэх цогц 
арга, төмс, хүнсний ногооны хог ургамалтай  тэмцэх арга сэдвээр эрдэмтэн 
багш доктор профессорууд илтгэл тавилаа. 

 Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, нийслэлийн хүн 
амын хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэхэд тодорхой үүрэг гүйцэтгэн 
ажиллаж буй хүмүүсийг ХХААХҮЯ-ны сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-
ны өдрийн тушаалаар “Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн тэргүүний 
ажилтан” тэмдэгээр “Сэнжит Оюу” ХХК-ны захирал, агрономч Ц.Оюунгэрэл, 
“Сэвсүүл ногоон бүрд” ХХК-ны ерөнхий захирал О.Барсболд, 
“Гобиголденсийдс” ХХК-ны агрономч С.Тунгалаг, “Каритас Монгол” ОУБ-ын 
төслийн ажилтан, агрономч С.Тэгшбаяр, “Сэвсүүл ногоон бүрд” ХХК-ны 
ерөнхий агрономч Ч.Долгорсүрэн, “Ханна ус”-ны агрономч Д.Бурмаа, “Ижил 



дөрвөн сарнай” хоршооны захирал, агрономч  Ц.Сүнжидмаа нарыг шагнаж 
урамшууллаа. 

 


