
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

02 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 

 ХХААХҮ-ийн сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч нарын хооронд 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний төсөлд ХХААХҮ-ийн 

сайд гарын үсэг зурсан. Одоогийн байдлаар ХХААХҮ-ийн сайд ажил хэргийн 

уулзалтаар гадагшаа томилолтоор явсан тул албан ѐсны гэрээ үзэглэх ажил 

хойшлогдоод байна. 

 ЗГҮАХ-ийн 2.22-д заасан Хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 

цахим санг бий болгох ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 

Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн дагуу мах, махан бүтээгдэхүүн, гурил 

гурилан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлээр СХД, БГД-т үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа 60 орчим үйлдвэрүүдээр орж танилцан, тандалт 

судалгааг явуулж байна.  

 ЗГҮАХ-ийн 2.18-д заасан 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 Коммунитис, ОУБ, 

REACH төсөл, Хөгжлийн шийдэл зэрэг  газруудтай санал солилцох уулзалтыг 

зохион байгуулж, 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар болон Глобал коммунитис олон улсын байгууллага хамтран ажиллах санамж 

бичиг байгуулж, "Мах сүүний анхдугаар аян"-г нийслэлд хэрэгжүүлэх ажлын 

эхлэлийг тавилаа. 

 ХААИС-ийн Мал аж ахуй, Биотехнологийн сургуулийн багш нартай хүнсний 

аюулгүй байдал, үйлдвэрлэл, хангамжийн чиглэлээр хамтран ажиллах талаар 

санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулж, 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон ХААИСургуультай хамтран ажиллах 

санамж бичиг байгууллаа. 

 Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн 

дагуу Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 

газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын хамтарсан ажлын хэсэг 02 дугаар 

сарын 07-20-ны өдрүүдэд согтууруулах ундааны хэвийн үйл ажиллагаа эрхлэж 

байгаа 23 аж ахуйн нэгжийг аттестачлалд хамрууллаа. 

 Монгол Улсын Их хурлаас баталсан “Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан 

гарах журам, аргачлалын төслийн хэлэлцүүлгийг Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 

06-17-ны өдрүүдэд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж 

ахуй, хүнсний салбарын үйлдвэрийн төлөөлөл, шинжлэх ухаан, сургалт, 

судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, хэрэглэгчид, төрийн болон төрийн 

бус байгууллага, олон улсын байгууллагын нийт 300 орчим төлөөлөгчид оролцлоо.  

 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 хангасан боловч 

ХХААХҮЯамнаас “Монголд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах 

ажлын төсөв батлагдаагүй тул цуцлагдаад байна. 



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

шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлт гаргасан 

“Чингис шар айраг” ХХК, тамхины импортын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 

сунгуулахаар хүсэлт гаргасан “Твин пийкс трейд” ХХК-уудын үйл ажиллагаатай 

газар дээр нь очиж танилцан, саналыг ХХААХҮЯаманд хүргүүллээ. 

 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. 
 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 

 Улсын аварга фермерээр  Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны шувууны аж ахуй 

эрхлэгч “Нионшель” ХХК, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны фермер Л. 

Алтангэрэл,  

 “Алтан төлийн”  эзнээр Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны малчин Ж. Баттулга  

 НИТХ-ын 2017 оны 02 сарын 15-ны өдрийн 23 тоот тогтоолоор 2016 онд 

нийслэлийн газар тариалангийн салбарт амжилт гарган ажилласан иргэд, аж ахуйн 

нэгжийг шалгарууллаа. “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор Баянзүрх 

дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт газар тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхэлдэг “Грийнланд шафт” ХХК, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”-аар 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хорооны тариаланч Ц.Сүнжидмаа, Хан-Уул 

дүүргийн 14 дүгээр хорооны тариаланч Б.Чулуунбаатар, Багануур дүүргийн 1 

дүгээр хорооны тариаланч А.Оюун-Эрдэнэ нар шалгаран шагналыг гардуулахаар 

бэлтгэл ажлыг хийж байна. 

 Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны фермер Н.Цэрэндаваа, 

Ш.Шүрэнцэцэг, 32 дугаар хорооны фермер Ш.Мөнхтулга, Ц.Баттулга, Хан-Уул 

дүүргийн 12 дугаар хорооны фермер Ж.Нацаг, Багануур дүүргийн фермер, 

Д.Пунцагдаш нар тус тус болзлыг шаардлага хангаж “Нийслэлийн тэргүүний 

фермер”-ээр, 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 “Нийслэлийн сайн малчин”-

аар шалгарлаа.  

 “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Хот болон хот орчмын эмзэг бүлгийн өрхийн 

хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн хүнсний ногооны тариалалтаар 

нэмэгдүүлэх” бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд жишиг гудамж 

сонгох ажлаар Налайх дүүргийн 7-р хоооны 2 гудамж, Сонгинохайрхан дүүргийн 

22-р хорооны 1 гудамж, Хан-Уул дүүргийн 13-р хорооны 1 гудамжны 100 өрх 

сонгогдож төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо. Гудамж сонголтыг дүүргүүдийн 

удирдлагуудтай уулзаж шийдвэрлэсэн. 

 "Чацаргана" үндэсний хөтөлбөрт 2011-2013 онуудад нийслэлийн 9 дүүргээс 

хамрагдсан иргэн,аж ахуйн нэгжийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 2 

дугаар сарын 13-ны өдрийн 04/55 албан тоотыг 9 дүүргийн ЗДТГазарт хүргүүлсэн. 

Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулахаар аж ахуйн нэгжийн удирдлага, иргэдтэй 

утсаар холбогдон, зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаж байна. 



 Нийслэлийн Хүнс Хөдөө аж ахуй газар болон Хөдөө Аж Ахуй Их Сургуультай олон 

нийтийг уриалж сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээнд анхаарлыг нь хандуулах, сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг “Бизнесээ сайжруулах-зээлийн боловсрол” 

сургалтанд хамруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, мэдээллээр хангах, 

Дэлхийн сүүний өдөр болон Намрын ногоон өдрүүд зэрэг арга хэмжээг хамтарч 

зохион байгуулахаар “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа. 

 2017 онд НМХГ-тай хамтран ажиллах ажлын саналд “Ургамал, түүний гаралтай 

хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн  журам”-

ыг хамтран хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн 

ургамал хорио цээрийн асуудал хариуцсан байцаагч нартай уулзалт зохион 

байгуулж хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо. 

 Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмын 9 дэх хэсгийн 9.1.1 дэх “Хориглосон бүс 

нутагт мал аж ахуй эрхлэх, хотын гудамж, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, 

цэцэрлэг болон хорио цээрийн дэглэм тогтоосон газар, хог хаягдлын цэг, 

оршуулгын газар, ойжуулалт, ойн зурвас байгуулсан газарт малаа бэлчээхгүй байх” 

гэсэн заалтыг зөрчиж байгаа тул холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

хангах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч, хууль, тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн 

бүсэд 2017 оны 6 дугаар сард багтаан малаа гаргахыг дүүргийн мал бүхий бүх 

иргэдэд анхааруулж, дүүргийн Засаг даргын орлогчийн “Албан Мэдэгдэл”-ийг 

Хороодын Ажлын албадтай хамтран мал бүхий өрхүүдэд хүргүүлсэн. 

 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.  

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