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04 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

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

хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төсөлд хүргүүлэх саналыг 

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн судалгааг 

гарган 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02/122 тоот албан бичгээр 

ХХААХҮЯамны  ХҮБХЗГ-т хүргүүллээ.      

 Монгол Улс, Бүгд найрамдах Итали улсын Засгийн газар хоорондын эдийн засаг, 

техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

хамтран ажиллах төсөл арга хэмжээний саналыг боловсруулж, 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 06-ны өдрийн хоёр улсын хүнс, хөдөө ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 

хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэх хуралдаанд танилцууллаа. 

 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, 2017 оны 04 

дүгээр сарын 17, 21-ний өдрүүдэд хуралдаж, хөтөлбөрийн төслүүдэд тусгуулах 

саналыг боловсруулан НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Монгол улсын Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хүрээнд Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсээс Монгол улсын Засгийн 

газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хийх 

ажлын санал, Нийслэлийн 2017 оны  төсвийн тодотголд оруулах саналыг  

боловсруулж, хүргүүллээ. 

 ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 

дарга нарын баталсан 2017 оны 01/126 дугаартай удирдамжийн дагуу согтууруулах 

ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт, шалгалт хийх 

ажлын хэсэгт Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд орж ажиллан, IV/17-

27-ны өдрүүдэд нийт 29 үйлдвэрүүдэд хяналт, шалгалт хийгээд байна. 

 Хамтын оролцооны байгууллагын баримтлах журам, Органик болохыг илэрхийлсэн 

тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам, хүнсний бүтээгдэхүүний органик 

орцын хувь хэмжээг тооцох аргачлалын төслийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ болон 

Стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран 2017 оны 04 дугаар сарын 03, 04-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн 

салбарын төлөөлөл, шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн 

судлаачид, төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 50 гаруй төлөөлөл 

оролцлоо. 

 ЗГҮАХ-ийн 2.18-д заасан Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, стратегийн 

хүнсний бүтээгдэхүүн сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 

Нэмүү Өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

хүрээнд “Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Глобал 

Коммунитис олон улсын байгууллагатай хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны 

өдөр зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 

шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, төрийн 

болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл зэрэг 20 гаруй хүн оролцлоо. 

 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мах 

сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд махны үнийг тогтворжуулах 

зорилгоор нийт 11 аж ахуйн нэгж 15000 тн мах бэлтгэсэн байна. Мах бэлтгэж 

байгаа 8 аж ахуйн нэгжийн мах хадгалалт, бэлтгэлийн үйл явцтай танилцлаа. 



 Махны нөөц бэлтгэсэн 11 аж ахуйн нэгжийн 15000 тн махыг нийслэлийн 6 дүүргийн 

108 дэлгүүрт 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-аас 2017 оны 07 сарын 01 хүртэл 

худалдаалж эхлээд байгаа бөгөөд 15 дэлгүүрийн борлуулалт, нийлүүлэлтийн үйл 

явцтай танилцлаа. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд ойртуулах зорилгоор 

2017 оны 04 дүгээр сарын 22, 23 ны өдрүүдэд нийслэлийн 6 дүүргийн 14 байршилд 

махны ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулсан. Өргөтгөсөн 

худалдаагаар нийт 8 аж ахуйн нэгж оролцож, үхрийн мах 5200 төг, хонины мах 

4600 төг, ямааны мах 4000 төгрөгөөр борлуулж, нийт 169.5 тн мах борлуулсан 

байна. 

 Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор “Монголд үйлдвэрлэв” үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний 

каталоги хэвлүүлэн гаргах тухай Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 

захирлын тушаал гарч ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. Нийслэл, хөдөө орон 

нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хөнгөн, хүнсний 500 гаруй үйлдвэр, аж ахуйн 

нэгжүүдийг каталогийн зураг авалтад хамруулан, нийт 1200 ширхэг хэвлүүлж 

төрийн байгууллагуудад хүргүүлээд байна. 2017 оны 04 дүгээр сарын 06, 07-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Төрийн өмчийн менежмент ба Нийгмийн 

хариуцлага-2017” үзэсгэлэнд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан 200 ширхгийг 

хүргүүлсэн. 

 Хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл, мэдээллийн санг бий болгох ажлын хүрээнд 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 430 гаруй 

үйлдвэрүүдийн судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж, ХХААХҮЯ-д 

хүргүүлсэн. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Ферм эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр туршлага солилцох аялалыг зохион байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангаж, холбогдох дүүрэг, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 

ажиллаж байна. 5 дугаар сарын эхээр зохион байгуулахаар боллоо. 

 МУСҮТөвийн үйл ажиллагаанд Мониторингийн шалгалт хийгдэж байгаатай 

холбогдуулан лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцах ажил хойшлогдсон. 

 НҮБ-ын ХХААБ-ын “Мал аж ахуйн онцгой байдлын төсөл”-ийн багтай хамтран 2017 

оны 04 дүгээр сарын 24-28-ны хооронд Хан-Уул дүүргийн эмзэг бүлгийн 30 малчин, 

СХД-ийн 50 малчинд тэжээл, долооц, мал амьтны тосон түрхлэг, хачиг шавьжны 

эсрэг үйлчилгээтэй бэлдмэлийг хүлээлгэн өглөө. 

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

мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх” цогц сургалтыг зохион байгуулж, нийслэлийн 9 

дүүргийн 546 иргэн  хамрагдаж, төмс, хүнсний ногооны үр ашиг, төлөвлөлт, эрүүл 

мэндийн ач холбогдол, хөрс боловсруулалт, хамгаалагдсан хөрс, ил талбайн 

тариалалтын талаар мэдлэг олгосон.  

 Нийслэлийн 6 дүүргийн  43 байршилд төмс, хүнсний ногоо худалдан борлуулах 

цэгүүд болон томоохон сүлжээ худалдааны байршлын тэмдэглэгээг хийсэн. 

 Чацаргана “үндэсний хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийн гэрээний 

үүргийг биелүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. 

 ХХААХҮЯамнаас зорхион байгуулж байгаа Тариаланчдын улсын зөвлөгөөн 4 

дүгээр сарын 14-ний өдөр болж, “Газар тариалангийн салбарт хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ үр дүн, сургамж”, “Хөрс уур амьсгалын ерөнхий өөрчлөлт, 2017 оны хаврын 

тариалалтад баримтлах технологийн ерөнхий зөвлөмж”, “Төрөөс тариалангийн 

салбарт үзүүлэх хөнгөлөлт, бодлогын дэмжлэг” гэх мэт  мэдээлэл авч оролцлоо.  

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн А-105 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, 



бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон журам”-ын дагуу 

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороодын тариаланч иргэдэд “Ургамал, түүний 

гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал, үүслийн гэрчилгээ, баталгааны 

тэмдгийг олгох талаар ХХААХҮЯам, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГазартай хамтран 

мэдээлэл хийлээ. 

 НҮБ, ХХААХҮЯ-тай хамтран Нийслэлийн “Төмс, хүнсний ногоо борлуулах зах 

байгуулах” ажлын хэсэгт орж, БНСУлсын “Гарак” захын үйл ажиллагаатай 

танилцаж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал солилцох арга хэмжээнд газар 

тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

  Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Азийн сан, КОЙКА Олон улсын 

байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих 

төсөл”-тэй хамтран “Хүлэмжийн үйлдвэрлэлтэй танилцах сургалт”-ыг 2017 оны 04 

дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа.  

 Солонгос улсын Бусан хотын гадаад харилцааны төвөөс “Хотын хөдөө аж ахуйн 

менежментийг сайжруулах” сэдэвт сургалт 2017 оны 4 дүгээр сарын 16-23-ний 

хооронд зохион боллоо. Тус сургалтад эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, газар 

тариалангийн хэлтсийн албан хаагчид оролцов. 

 Монгол улсын  Засгийн Газрын хүсэлтээр байгаль цаг уурын давашгүй хүчин 

зүйлсийн улмаас өвөлжилт хүндэрсэн малчин өрхийн амьжиргааг хамгаалахад 

зориулан НҮБ-ын Онцгой Байдлын Хариу Арга Хэмжээний Төв сангийн 

хүмүүнлэгийн тусламжийн багцыг НХХААГ-ын дарга, НҮБ-ын Онцгой Байдлын 

Хариу Арга Хэмжээний Төв сангийн дарга нарын 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 

өдрийн байгуулсан гэрээний дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Хан-

Уул дүүргийн 12 хороонд хүргэх ажлыг НҮБ-ын Онцгой Байдлын Хариу Арга 

Хэмжээний Төв сангийн ажлын алба, НХХААГ-ын Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 

тус 2 дүүргийн Хөдөө хариуцсан мэргэжилтэн, хорооны Засаг дарга, ажлын 

албатай хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулан 

ажиллаа.Тус ажлын хүрээнд амьжиргааны түвшин доогуур Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21 дүгээр хорооны 50 өрх, Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны 30 өрхөд 

тусламжийн багцыг хүлээлгэн өглөө. 
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