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06 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн “Иргэн танд зөвлөе” сэдэвт 

нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг ХХААХҮЯ-тай  хамтран 2017 оны 06 дугаар 

сарын 09, 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, оролцсон. Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгийн хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт  төрөөс баримталж 

буй бодлого, инновацийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, үйлдвэрлэлийг дэмжих 

зээл, тусгай зөвшөөрөл, хөдөө аж ахуй их сургууль, эрдэм шинжилгээний 

байгууллагын сургалт зөвлөгөө, мэдээ мэдээллийг хүргэж ажилласан. 

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

тогтворжуулах зорилгоор нийт 11 аж ахуйн нэгж 15000 тн мах бэлтгэн, 

нийслэлийн 6 дүүргийн 130 гаруй дэлгүүрт худалдаалж эхэлсэн. 2017 оны 

06 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар 11263.6 тн мах буюу нийт 

бэлтгэсэн махны 71%-ийг борлуулсан байна. Үүнээс хонины мах 4742.5тн, 

ямааны мах 3352.9 тн, үхрийн мах 3168.2тн байна. 

 Дэлхийн сүүний өдрийг тохиолдуулан 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний 

өдөр МСНХ, Глобал коммунитис ОУБ, Скаутын холбоо зэрэг 

байгууллагуудтай хамтран “Ирээдүйгээ сүүгээр мялаая” уриан дор үнээний 

цэвэр сүүгээр үйлдвэрлэсэн сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг хүүхэд багачуудад 

өдөр тутам хэрэглэж хэвшүүлэх, эрүүл чийрэг өсөн бойжих асуудлыг 

дэвшүүлж, Сүхбаатарын талбайд 10000 хүүхдэд сүү бэлэглэх ажлыг зохион 

байгуулсан. 

 НЗД-ын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийн 

дүгнэлт, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу НЗД-ын 2017 оны 06 

дугаар сарын 05-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжаар Гум ХХК-д сүүн 

бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 

жилийн хугацаагаар олгосон.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар батлагдсан 

Ажлын хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

шинээр авахаар хүсэлт гаргасан Кубано Табако ХХК-ний үйл ажиллагаанд 

хяналт тавьж, саналыг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Мөн согтууруулах ундааны 

үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан Би Цэ 

трейд ХХК-ийн спиртийн үйлдвэрт хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулах албан шаардлага хүргүүлсэн. 

  “Органик хүнсний тухай” хуулийг дагалдан гарах журам, аргачлалын 

төслийн цахим болон танхимын хэлэлцүүлгээс гарсан саналуудыг нэгтгэн 

боловсруулж,  Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/222 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад 

нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу журам, аргачлалын 

төслийн нөлөөллийн шинжилгээ хийж, танилцуулга бэлтгэн, 2017 оны 06 

дугаар сарын 19-ны өдрийн 02/215 дугаар албан бичгээр Хүнс, хөдөө аж 

ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/213, А/214 дугаар захирамжаар 

баталсан “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв”, “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн 



түншлэл” дэд хөтөлбөрийн төслүүдийг боловсруулах ажлын хэсэгт орж 

ажиллан, дэд хөтөлбөрийн төслүүдийг 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны 

өдөр НЗД-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар, 2017 оны 06 дугаар сарын 22-

ны өдөр НИТХ-аар хэлэлцүүлсэн. Хуралдаанаар “Улаанбаатарт 

үйлдвэрлэв” дэд хөтөлбөр дэмжигдэн батлагдаж,  “Орон нутгийн 

үйлдвэрлэлийн түншлэл” дэд хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулан 

дахин хэлэлцүүлэхээр болсон. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1095,37га талбайгаас 13397,1 тн ургац, 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. Хаврын тариалалтаар төмс 88,9 хувь 

буюу 308,7 га,  хүнсний ногоо 78,3 хувь буюу 329,1 га, тэжээлийн ургамал 444,7 га 

талбайд тариалалт хийгдэж,  жимс жимсгэнэ 3 гад шинээр тариалалт хийгдсэн 

байна.  

 Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 2017 онд газар тариалан эрхэлж байгаа 54 аж  

ахуй нэгжийн 439,1 га , 1931 өрхийн 465,6 га талбай бүртгэгдээд байна. 

 Нийслэлд энэ жилээс эхлэн төмсний үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

ХХААХҮЯамнаас олгосон 6 тн Гала сортын элит үрийн  төмсийг үрийн эргэн 

төлөлтийн  нөхцөлтэйгөөр гэрээ хийж  Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо иргэн 

О.Болорцэцэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо Бэлчээрийн менежментийн 

төслийн нэгжид олгож 2,5 га талбайд тариалууллаа. 

 Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн 

Үйлдвэрийн Яам, Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгөөр газар тариалангийн чиглэлээр иргэдэд зөвлөгөө өгч ил талбайн болон 

хүнсний ногооны 16 төрлийн 960 гаруй ширхэг гарын авлагыг тараан олгосон. 

 Нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн яст үр жимстэй жимс жимсгэнэ болон усан 

үзэм тариалах хүсэлтийн дагуу Хүнс, Хөдөө Аж ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамтай 

хамтран “Яст үр жимстэй жимс, жимсгэнэ, монгол нутагт нутагших боломжтой усан 

үзэм тариалах” сэдэвт агротехнологийн сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд 

нийслэл болон орон нутгийн 40 гаруй аж ахуйн нэгж, иргэдийн төлөөлөл 

хамрагдлаа. Сургалтыг Солонгос улсын Канвон мужийн Хөдөө аж ахуйн хүрээлэн 

Жимс, жимсгэний секторын зөвлөх багш нар явуулж, зөвлөгөө өгсөн. 

 Нийслэлийн хэмжээнд МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 248 дугаар тогтоол, 

Ерөнхий сайдын 100 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн 5 дүүрэгт байршуулсан 

25 цэгийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх ажлын удирдамжийг боловсруулан 

удирдамжийн дагуу илтгэх хуудсыг Нийслэлийн Ногоон хөгжил, агаарын бохирдол, 

хариуцсан орлогч даргад хүргүүлсэн. 

 Тариалангийн тухай хуулийн 16.4-т заасны дагуу хөрсний ялзмаг, нитратын азот, 

хөдөлгөөнт фосфор, солилцох кали, хөрсний бүхэлшилт, хөрсний элэгдэл эвдрэл, 

хөрсний орчин гэсэн 7 үзүүлэлтээр, 2017 оны 6 дугаар сарын 19-нөөс 21 хооронд 

Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Налайх, Хан-Уул, Багануур, Сүхбаатар, Баянзүрх 

дүүргүүдийн хүнсний ногооны талбайн хөрсний үржил шимийн төлөв байдлыг 

тодорхойлох зорилгоор “Монгол ногоо” төслийн санхүүжилтээр Дархан-Уул 

аймгийн УГТЭШХүрээлэнтэй хамтран нийт 50 айл өрхийн талбайн хөрснөөс дээж 

авлаа. 

 ХХААХҮЯамтай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 11-р 

хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны 2 байршил малын зах, мах бэлтгэх 



үйлдвэрийн зориулалтаар 36,8 га газрын захирамжийн төсөлд холбогдох газраас 

санал авч байна.  

 Төмс, хүнсний ногооны  бөөний төвлөрсөн худалдааны төвийн зориулалтаар 

Баянгол дүүргийн 5,10-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр 

байршил сонгосон боловч тус газрууд нь Нийслэлийн газрын албанаас зохион 

байгуулж байгаа дуудлага худалдаа явуулах байршил нь хамаарагдаж байгаа тул 

газрын байршил эцэслэн тогтоогдоогүй байна.  

 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг 

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

засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, газар, хэлтэс, Засаг даргын 

орлогчийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж холбогдох газарт хүргүүллээ. 

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

мал аж ахуйн чиглэлээр хийгдэх ажлын саналыг боловсруулж СБТХ-т хүргүүллээ. 

 Цогц ферм байгуулах ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр саналыг 

боловсруулан 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төслийн санал, хөгжлийн 

санхүүжилтийн төслийн саналд тусган холбогдох газруудад хүргүүлэн ажиллалаа. 

 ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан "Малчдын улсын зөвлөгөөн"-д Нийслэлийн 6 

дүүргийн 12 малчин, фермерийг оролцуулж , "Малчин түмний алдар" номонд арга 

туршлагын талаар танилцуулгыг бэлтгэж орууллаа.  

  2017 оны 06 дугаар сарын 9,10-ны өдрүүдэд  болсон Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт  Нийслэлээс эрчимжсэн аж ахуй 

эрхлэгчдийг оролцууллаа.  

 Фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжин хөнгөлттэй зээл, төсөл, 

хөтөлбөрт хамруулах зорилтын хүрээнд ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан 

ТСШ/17/06/01/МСА дугаартай “Махны чиглэлийн хонины үржлийн аж ахуй 

байгуулах” төслийн сонгон шалгаруулалтанд  “ТАЙШИР ӨРГӨӨ” ХХК -ыг 

оролцуулахаар уламжилж дэмжлэг аваад байна. 

 Худалдааны төв байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байгуулахаар  

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөл, ажлын танилцуулгыг боловсруулан 

холбогдох газруудаас санал авч ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд "МБҮ 

ТРЕЙД"ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан уг ажилд хамтран 

ажиллаж байна.  
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