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05 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Хүнсний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуйн нэгжийг 

дэмжих, урамшуулах, сурталчлах зорилгоор нийслэлийн шилдэг хүнс үйлдвэрлэгч, 

шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулах журмын төслийг боловсруулсан.  

 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 хэлтсийн дарга, Исгэлтийн үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

нар орж ажиллан, 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд 

нийслэлийн 43, төв аймгийн 4, нийт 47 үйлдвэрт хяналт, шалгалт хийсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар баталсан Ажлын 

хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт 

гаргасан 2 аж ахуйн нэгж, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 3 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт 

хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

 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.Махны нөөц 

бэлтгэсэн 10 аж ахуйн нэгжийн мах бэлтгэлийн үйл явцтай танилцаж, ХХААХҮЯ-ны 

Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн 

лаборатори, Монголын махны холбоотой хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны 

өдөр “Дархан мeat фүүдс” ХХК болон Женерал фүүдс ХХК-ны бэлтгэсэн махны 

нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар 

агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар байдал, 

эрүүл ахуйн нөхцөл сайн байсан бөгөөд “Дархан мeat фүүдс ХХК-ны 8 агуулахад 

нийт 3154,8 тн, Женерал фүүдс ХХК-ны 3 агуулахад нийт 3923 тн мах бэлтгэсэн 

байсан.  

  “Мах сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд махны нөөц бэлтгэсэн 

аж ахуйн нэгжүүдийн махыг нийслэлийн 6 дүүргийн 130 гаруй дэлгүүрт 2017 оны 04 

дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдаалж эхлээд байна.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 байгууллаа. Өргөтгөсөн худалдаагаар нийт 8 аж ахуйн нэгж 

оролцож, үхрийн мах 5200 төг, хонины мах 4600 төг, ямааны мах 4000 төгрөгөөр 



нийт 169.5 тн мах борлуулсан байна. 2017 оны 05 дугаар сарын 13-наас 06 дугаар 

сарын 30-ны өдрийг хүртэл амралтын өдрүүдэд буюу бямба, ням гарагуудад махны 

ил талбайн өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулахаар дүүргүүдийн хүнс худалдаа, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран ажиллаж байна. 

 Гамшгийн үед хүн амын хүнсний нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 1000 хүний 30 

хоног, 100000 хүний 100 хоногт шаардагдах гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний 

тооцоог гарган, дээрх хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжтой аж ахуйн 

нэгжүүдийн судалгааг гаргаж, гэрээний төслийг Нийслэлийн онцгой байдлын газарт 

хянуулахаар 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. 

 Байгууллагын тухайн жилийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэнажил, үйлчилгээг 

ажлын байрны тодорхойлолтод нийцүүлэн төлөвлөн,хэлтсийн даргатай 

мэргэжилтнүүд 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр үр дүнгийн гэрээг байгуулан, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн “Мал хамгаалах сан”-ийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 

байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг гаргуулан, 2014 оны А/166 

дугаар захирамжийг хүчингүй болгох асуудлыг удирдлагын зөвлөлийн 2017 оны 05 

дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж А/336 дугаар захирамжаар 

хүчингүй болгож шинэчиллээ. 

 ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн Бэлчээрийн усан хангамжийн геофизикийн судалгааг 

дүүргүүдээс гарган авч нэгтгэн газрын даргын 03/163 тоот албан бичгээр ХХААХҮЯ-

д хүргүүллээ. 

 Нийслэлийн мал бүхий дүүргүүдээс том малын хорогдлын мэдээг авч нэгтгэн 

ХХААХҮЯ-д хүргүүллээ. Том малын хорогдол нийслэийн хэмжээнд 0.6%-тай байна. 

 НҮБ-ын ХХААБ-ын мал аж ахуйн Онцгой байдлын төслийн багтай хамтран 

ажиллаж, гэрээг эцэслэн дүгнэлээ. Хамтран зохион байгуулсан ажил үр дүнтэй 

байлаа. 

 Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1095,37га талбайгаас 13397,1 тн ургац авахаар 

төлөвлөсөн. Үүнээс төмс 347,1га-с 3090 тн, хүнсний ногоо 419,51 га-с 5210 тн, 

малын тэжээл 289 га-с 2740 тн ургац тус тус хураан авахаар төлөвлөсөн. 5 дугаар 

сарын 23-ны байдлаар төмс 30%, хүнсний ногоо 28,6%, тэжээлийн ургамал 6% тай 

тариалалт хийгдээд байна. 

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

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



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

нийслэлийн 9 дүүргийн ХАА хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 2017 онд хамтарч 

хэрэгжүүлэх ажлын талаар болон тариаланч иргэдэд “Ургамал, түүний гаралтай 

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

олгох талаар мэдээлэл хийлээ. 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны 04 сарын 13-ны өдрийн 

хуралдаанаар Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн хамгийн их зардал болох 

цахилгааны зардалд хөнгөлөлт үзүүлэх, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч 24 компанийн 

Чингис бондоос авсан хөнгөлөлттэй зээлийн хугацааг уртасгах талаар боломжийг 

судлах үүрэг өгсний дагуу аж ахуйн нэгжүүдээс мэдээлэл авч танилцуулга бэлтгэн 

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.  

 Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Төв аймгийн ЗДТГ, ХААИС, БНСУ-ын 

Кангвон аймгийн ХААТехнологийн хүрээлэн хамтран “Хөдөө аж ахуйн чадварлаг 

мэргэжилтэн бэлтгэх” сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 09-10-ны өдрүүдэд Төв 

аймагт зохион байгуулж нийслэлд хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн 

нэгжүүдийн агрономич, ногоочдыг хамрууллаа.  

 2017 оны 05 сарын 5-наас 05 сарын 30-ны хугацаанд Чингэлтэй дүүрэг 

Барилгачдын талбайд жимс жимсгэнэ, гоѐл чимэглэл, бусад төрлийн мод бутны 

үзэсгэлэн худалдаанд орон нутгийн болон нийслэлийн 14 аж ахуйн нэгж, 17 иргэн 

өөрсдийн бойжуулсан  20 гаруй нэр төрлийн  мод бут,  хүнсний ногооны үр, 

үрсэлгээ, тасалгааны цэцэг борлуулж байна. Мөн НЗДТГ, БЗДүүргийн Засаг Даргын 

Тамгын Газар, “Глобал коммунитс” ОУБ хамтран  Бөхийн өргөөний задгай талбайд 

“Хүнсний ногооны үр үрсэлгээний материалын үзэсгэлэн худалдааг 05 сарын 23-

наас 06 сарын 05-ны хугацаанд зохион байгуулж 3 ААН, 8 иргэн, Сэлэнгэ аймаг 

Зүүнхараа, Шаамар сумын тариаланчид  ажиллаж байна.  

 2017 оны 05 сарын17-19 -ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 

дугаар сарын 30-ны өдрийн А/630 тоот захирамж, ХХААХҮЯ, Нийслэл хотын 

хооронд байгуулсан “Төмсний, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ эрхэлдэг иргэн аж 

ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих” талаар хамтран ажиллах 

санамж бичгийн хүрээнд удирдамж боловсруулан нийслэл хотод үйл ажиллагаа нь 

явагддаг 20 жижиг павилон, 5 том асарын өнгө үзэмж хаягжуулалт, зориулалтын 

дагуу  ашиглалт,зөвшөөрөлтэй,гарал үүсэл нь тодорхой, гол нэрийн хүнсний эрт 

ургацын болон хадгалалтаас гарч байгаа ногооны борлуулалтыг жигдрүүлэх   

ажлын хэсэг  нийслэлийн 5 дүүрэгт ажилласан. Удирдамжийн дагуу ажиллахад  8 

жижиг төмс, худалдааны цэгүүдэд Сэлэнгэ, Төв, аймгийн 2 аж ахуйн нэгж, нийслэл 

орон нутгийн 8 иргэн ногоо борлуулж байна 
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