
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

03 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Сүү боловсруулах үйлдвэрийн зээлд хамрагдсан байдлын судалгааг гаргахад 

Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрийн 888 төслөөс санхүүжилт хүссэн сүү 

үйлдвэрлэгч 0.56 хувь,  "Чингэс Бонд"-оос санхүүжилт хүссэн 1151  аж ахуйн 

нэгжийн 1.3 хувийг  сүү боловсруулах үйлдвэр эзэлж байна. Сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг санхүүгийн хувьд илүү бат бөх, үйл 

ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг банк, санхүүгийн 

байгууллагаас олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор REACH төсөлтэй хамтран 

ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн. Зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ авах 

боломжоор хангах зорилгоор тус төслийн сургалтанд 3 сүү үйлдвэрлэгчийг 

бүртгүүлээд байна. 

 Дэлхийн сүүний өдөр, Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Мах, Сүүний 

анхдугаар аяныг угтаж сүүний салбарын өнөөгийн байдал,  хөгжлийн чиглэлийг 

тодорхойлох зорилгоор “Монгол улсын сүүний салбарын хөгжлийн чиглэл” сэдэвт 

хэлэлцүүлгийг Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн  Яам, НҮБ-ын ХХААБ, 

Глобал Коммунитис ОУБ, ССХҮЗөвлөлтэй хамтран зохион байгууллаа. 

Хэлэлцүүлгийн гол үр дүн нь Азийн сүү үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийн 10 

зорилтуудыг оролцогч талуудад танилцуулан хэлэлцүүлж, Монгол улсын сүүний 

салбарын тогтвортой хөгжлийн чиглэл, үзэл баримтлалд дээрх зорилтууд хэрхэн 

уялдах талаар хамтдаа хэлэлцэж, хөгжлийн 6 чиглэлийг тодорхойлсон. 

 Глобал Коммунитис Олон Улсын Байгууллагатай хамтран  сүүний хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх, сурталчилах, эрт ургацын ногооны хэрэглээг дэмжих, бүтээгдэхүүн 

чанар, борлуулалт, хангамжийг сайжруулах талаар хамтран ажиллах чиглэлийг 

тодорхойлж, 2017 онд үзэсгэлэн худалдаа хамтран зохион байгуулахаар 

төлөвлөөд байна. Энэ ажлын хүрээнд “Өдөр бүр нэг аяга сүү” аянд  нэгдэн сүүний 

хэрэглээний талаар товч мэдээллийг иргэдэд хүргэж,  аянд нэгдэхийг уриалав.  

 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Та сүүгээ уусан уу”  уулзалтанд оролцож 

Улаанбаатар телевиз, Өлзий телевиз, V телевизэд нэг аяга сүүний ач тусын 

талаар,  иргэдийн сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх болон сүүний үйлдвэр, 

фермерүүдийн талаар  мэдээлэл өглөө. 

 Хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл, мэдээллийн санг бий болгох ажлын хүрээнд 

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангийн баталсан удирдамжийн 

дагуу эхний ээлжинд  СХД, БГД-т тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа 60 

орчим үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцан, тандалт судалгааг явуулсан. 



 Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 4 сард баталсан “Органик хүнсний тухай” 

хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийн танхимын хэлэлцүүлгийг 

2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ний өдрүүдэд Хүнс 

хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран 3 үе шаттайгаар 14 удаагийн 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан ажилласан. Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж ахуй, хүнсний 

үйлдвэрлэлийн салбарын төлөөлөл, шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны 

байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, хэрэглэгчид, төрийн болон төрийн бус 

байгууллага, олон улсын байгууллагын нийт 420 орчим төлөөлөл оролцлоо. 

 Хүнс хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны захиалгаар Органик хүнсний 

бүртгэл, хяналт, баталгаажуулалтын системийн программ хангамжийг гүйцэтгэгч 

Аствишн ХХК-тай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулж, системийн 

өгөгдлийн санд санал өгч, хамтран ажиллаж байна. 

 Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03 

дугаар сарын 23-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газар, Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад хүнсний 

мах, сүү, гурил гурилан бүтээгдэхүүн, ундаа, жүүс, усны үйлдвэрлэл эрхлэгч, 

үйлдвэрийн технологич, чанарын менежер зэрэг 40 гаруй төлөөллийг хамрууллаа.  

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран зохион байгуулах “Хүнсний ногоо тариаланчдын 

мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх” цогц сургалтын бүртгэлийн нэрсийг авч 575 иргэд  

хамрагдахаар боллоо. 

 Органик хүнсний тухай хуулийг дагалдан гарах журам, аргачлалын төслийн 

танхимын 3-р хэлэлцүүлэгт газар тариалан эрхэлчид төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын 20 гаруй төлөөлөгчид оролцлоо. 

 БНХАУ-ын Хөх хотод "Монгол ногоо" төслийн хүрээнд 03 дугаар сарын 23-29-ний 

хооронд туршлага судлах сургалтанд Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын 

мэргэжилтэн хамрагдлаа. 

 “Хөдөө аж ахуй хөрөнгө оруултад газар эдэлбэрийн эрхийг хамгаалах” нь сэдэвт 

онлайн сургалтанд Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. 

 "Глобал коммунитис” Олон улсын байгууллагатай хийсэн санамж бичгийн хүрээнд 

ЧД,СБДүүргийн ХХҮХэлтэстэй уулзаж, хаврын тариалалтын бэлтгэл үр, 

үрсэлгээний материалын үзэсгэлэн худалдааны талбайн асуудлыг шийдвэрлэж 

хамтран ажиллах талаар Чингэлтэй дүүргийн худалдаа үйлчилгээний хэлтэст 

албан бичиг хүргүүлсэн. 

 Засгийн газрын 394 дүгээр тогтоолын дагуу мал бүхий 5 дүүргээс үндэсний 

үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн нийлүүлсэн малчдын материалд тулгалт хийж, 



архивын 3 боть үүсгэж газрын даргын албан бичгийн хамт ХХААХҮЯ-ны Мал 

хамгаалах санд хүргүүллээ.  

 Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар “Монголын зөгийчдийн нийгэмлэг”-тэй 

хамтран “Зөгийчдийн анхан шатны мэдлэг олгох” сургалтыг 2017 оны 03 дугаар 

сарын 20-21-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтад “Монголын зөгийчдийн 

нийгэмлэг”-ээс сургалтанд хамрагдсан зөгийн аж ахуй эрхлэх хүсэл сонирхолтой 25 

иргэнд тус сертификат гардууллаа. 

 Малын ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн сургалтыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Мал эмнэлэг, үржлийн газартай хамтран зохион байгуулах чиглэлээр 

албан хүсэлтийг явуулж, сургалтыг мал бүхий 6 дүүргийн Хөдөө аж ахуйн 

мэргэжилтнүүдэд 04 дүгээр сарын 04-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар бэлтгэл 

ажлыг ханган ажиллаж байна.   

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд эримжсэн 

мал аж ахуйн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгуулж, батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг 2017 онд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт 23 арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг 

боловсруулан газрын даргаар 02 дугаар сарын 14-нд батлуулан хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна.  

 Хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ХААИС, Монголын Сүүний нэгдсэн 

холбоо, Норвеги улсын “Жено” ХХК-ны албан ёсны төлөөлөгчийн газартай хамтран 

ажиллах санамж бичгийг байгуулан  төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна 

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөлд 

мал аж ахуйн чиглэлээр хийгдэх ажлын санал, танилцуулга, “Малын худалдааны 

төв” байгуулах ажлын төсвийн задаргаа, төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга болон 

эрхзүйн шинэтгэлийн жилийн хүрээнд мал аж ахуйн салбарт мөрдөгдөж байгаа 

хууль, дүрэм, журмын жагсаалт, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 2016 оны биелэлт, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1 дүгээр улирлын биелэлтийг гарган СБТХ-т 

хүргүүллээ. “Сүүний үхрийн фермийн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” 

стандартын 3 цуврал төсөл дээр ажиллаж байна.  

 “Малын худалдааны төв” байгуулах ажлын танилцуулга, мал аж ахуйн салбарын 

танилцуулга, статистик үзүүлэлт, нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг 

боловсруулан ажиллалаа. 

 “Малын худалдааны төв” байгуулах ажилтай холбогдуулан шаардлагатай тооцоо, 

судалгааг хийж байна. “Малын худалдааны төв” ОНӨААТҮГ-ын дүрмийн төслийг 



боловсруулан улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт уг төслийг тусгуулахаар  

төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга болон холбогдох мэдээллийг бэлтгэн СБТХ-т 

хүргүүллээ 

 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн  

Зураг төслийн хүрээлэн болон холбогдох газруудтай уг ажлын хэрэгжилтийг хангах 

чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

 Мал бүхий 6 дүүргээс эрчимжсэн аж ахуйн судалгаа, тэжээлийн үйлдвэр, цехийн 

судалгааг авч, баяжуулан ажиллалаа. 

 Малын чанар сайжруулах аяны хүрээнд ХХААХҮЯ-ны МЭҮГ-аас зохион байгуулсан 

Малзүйчдийн зөвлөлдөх уулзалт, Норвегийн улаан үхрийг нутагшуулах чиглэлээр 

зохион байгуулсан ферм эрхлэгчдийн уулзалт, зөвлөгөөн, Хөгжлийн бодлогын 

баримт бичг боловсруулах сургалтанд хамрагдлаа. 
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