
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

07 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Захиргааны чиглэлээр: 

- 2018-2020 оны төсвийн төсөлд санал өгсөн 

- Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 

хэрэгжүүлэхэд хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын 

төсвийн саналыг холбогдох газарт хүргүүллээ.       

- 2017 оны хагас жилийн байгууллагын тайлан, эдийн  засгийн   нийгмийн   зорилтын 

хэрэгжилтийн тайлан, гадаад харилцаа, өргөдөл гомдлын тайлан гаргаж, холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлсэн. 

- Байгууллагын албан хаагчдын хагас жилийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн.  

- Нийслэлийн Засаг даргын  2017 оны 7 дугаар сарын 5 өдрийн А/516 тоот 

захирамжаар Мал худалдааны төвлөрсөн захыг Мах бэлтгэх үйлдвэрийн хамт 

байгуулахаар  Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо Эмээлтийн баруун талд 15 га, 

Баянзүрх дүүргийн 11 хороо Оргил худалдааны төвийн хойд талд 6.26 га газрыг 

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт 5 жилийн хугацаатайгаар эзэмшүүлэхээр газар 

эзэмших эрх олгосон. Энэ ажлын хүрээнд Нийслэлийн газрын албатай газар эзэмшүүлэх 

гэрээг байгуулсан бөгөөд уг газруудад  “МБҮ” ХХК-тай санамж бичиг, хамтран ажиллах 

гэрээг  байгуулан ажиллаж байна.   “Малын худалдааны төв”-ийг байгуулах асуудлыг 

судалж, санал боловсруулах  чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Нийслэлийн засаг даргын 

2017 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн захирамжаар байгуулан холбогдох газруудад 

хүргүүлсэн. Мал худалдааны төвлөрсөн захыг Мах бэлтгэх үйлдвэрийн хамт байгуулах 

ажлыг дэмжиж ажиллах талаар албан бичгийг холбогдох дүүргүүдэд хүргүүлж ажилласан 

болно.  

- Мал худалдааны төвлөрсөн захыг Мах бэлтгэх үйлдвэрийн хамт байгуулах ажлын 

хүрээнд Нийслэлийн газрын албатай газар эзэмших гэрээ байгуулсан. Мөн холбогдох 

хууль журамд нийцүүлэн “МБҮ” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ, нэмэлт гэрээг байгуулан 

Газар эзэмших хамтран ажиллах харилцааг зохицуулсан. 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1.  Мах , сүүний анхдугаар аяны хүрээнд “Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх зарим 

арга хэмжээ” Засгийн газрын 14 дүгээр тогтоолын дагуу нэр бүхий 12 аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд зориулж    өвөлжилт хүндэрсэн 

аймгуудаас 15000 тн мах бэлтгэн 4-7 сар хүртэл зах зээлд, нийслэлийн 6 дүүргийн 120 

гаруй дэлгүүрээр борлуулсан. 2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны байдлаар буюу аяны 

хугацаанд 14138,6 тн- ыг борлуулаад байгаа нь нийт махны 89%-ийг борлуулсан байна. 

Үүнээс хонины мах 6014,8 тн, ямааны мах 4213,0 тн, үхрийн мах 3910,7 тн мах тус тус 

борлуулсан.       

2. Цэс хайрхан ХХК-ийн дарсны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 

сунгах, Даблью Ти Ай  ХХК-ийн тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлт 

гаргасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар батлагдсан 

ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллалаа. Санал дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 

3. “Органик бүтээгдэхүүний стандарт, баталгаажуулалт” сэдэвт сургалт 

хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ, НҮБ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FOA), Органик 

хөдөө аж ахуйн хөдөлгөөнүүдийн олон улсын холбоо (IFOAM)-ны ерөнхийлөгч асан Швед 

улсын зөвлөх Гуннар Рундгернтэй хамтран 2017 оны 07 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд 

зохион байгуулсан. Сургалт, хэлэлцүүлэгт хөдөө аж, ахуй, хүнсний салбарын үйлдвэрийн 



төлөөлөл, шинжлэх ухаан, сургалт, судалгааны байгууллагын эрдэмтэн судлаачид, 

хэрэглэгчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, олон улсын 

байгууллагын нийт 80 гаруй төлөөлөл оролцож, органик хүнсний борлуулалт, зах зээлийг 

хэрхэн өргөжүүлэх, органик бүтээгдэхүүнийг хамтын оролцооны байгууллагаар хэрхэн 

баталгаажуулах талаар санал солилцлоо. 

4. 2017 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр НҮБ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байгууллага (FOA)-ын зөвлөх Иан Брүүкс, Органик хөдөө аж ахуйн хөдөлгөөнүүдийн олон 

улсын холбоо (IFOAM)-ны ерөнхийлөгч асан Швед улсын зөвлөх Гуннар Рундгернийг 

Хүчит шонхор худалдааны төвийн үйл ажиллагаатай танилцуулж, органик мах, махан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийн талаар зөвлөгөө авч ажиллалаа.   

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

2017-2018 оны Өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг  хангах Нийслэлийн засаг 

даргын албан даалгавар гаргуулах ажлын хүрээнд  холбогдох газруудаас  саналыг авч 

ажиллаж байна. Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2017 оны өвөлжилтийн урьдчилсан 

мэдээ, тайланг боловсруулан ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг  

зохицуулах газарт хүргүүлж ажиллалаа.  

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газар Эрчимжсэн мал аж ахуй хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Гантулга, Хан-Уул 

дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаач А.Золзаяа, худалдаа 

үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Саруултуяа нар ажиллав. Айдсын давааны ард бууж 

гүү барьж байгаа Төв аймгийн Алтанбулаг сумын иргэн н.Галбадрах, Төв аймгийн Цээл 

сумын иргэн Б.Ганбат, Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэн А.Түмэндэмбэрэл, Хан-

Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны иргэн н.Баатар нарын гүүг тавиулж мал аж ахуй эрхлэхийг 

хориглосон бүс нутгаас зөвшөөрсөн бүс нутаг руу шилжихийг сануулав.  

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат, орлогч дарга 

Д.Пүрэвсүрэн мэргэжилтэн Б.Гантулга нар зуслангийн бүс болох Сүхбаатар, Чингэлтэй 

дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт мөн Чингэлтэй дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой 

байдлын хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Нийслэлийн Байгаль орчны газрууд 

хамтран шалгалт хийж хугацаатай албан мэдэгдэх хуудас хүргүүлэв.  

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны малчин Нажий 20 гаруй толгой үхэртэй мөн 

тус хорооны иргэн Ганхуяг 18 үхэртэй, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэн н.Бизэмхан 

/22 гүү, 11 унага, 8 үхэртэй/, Сэлэнгэ аймгийн Зүүн хараагаас ирсэн Иргэн н. Хадбаатар 

/28 адуутай, 12 гүү, 12 унагатай./ эдгээр өрхүүдэд НИТХТ-ийн 2015 оны 85 дугаар 

тогтоолыг танилцуулж, дүүргийн Онцгой комиссын орлогч даргын баталсан ШААРДАХ 

хуудсыг өгч, малаа зөвшөөрсөн бүсэд гаргах хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлсэн.  

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны Ажлын албатай хамтран 2017 оны 07-р 

сарын 21 –ний өдөр нийт 4 өрхөд шаардах хуудас хүргүүлсний үр дүнд Пратизаны сангийн 

аж ахуйгаас  ирсэн н.Зоригтбаатар /6 үхэр, 5 тугалтай / н.Энхбаясгалан /6 үнээ 6 тугалтай/ 

нарын өрхүүд нүүсэн болно.  

Газар тариалангийн чиглэлээр: 

           2017 онд дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт төмс хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, 

хүлэмжийн аж ахуйн ашиглалт, тариалалтын байдалтай танилцах, зөвлөгөө өгөх ажлын 

удирдамжын дагуу нийслэлийн Хан-Уул, Багануур, Налайх дүүргийн 10 аж ахуйн нэгж, 160 

иргэний 347 хүлэмж, ил талбайн 100 гаруй га талбайн тариалалттай танилцаж ургалтын 



үеийн арчилгаа, хог ургамал, өвчин хортонтой тэмцэх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч 

ажиллаж байна.  

           “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа “Ургамал хамгаалал, 

хүнсний ногооны ургалтын үеийн арчилгаа”  сургалтанд нийслэлийн 8 дүүргийн 285  

иргэнийг хамруулж, хог ургамал, өвчин хортонтой тэмцэх, ургамлын арчилгааны талаар 

танхимын болон талбайн сургалтанд хамрууллаа. 

           БНСУ-ын Инчеон хотын захиргаа, НЗДТГ-ын төсөл хамтын ажиллагааны хэлтэст 

Нийслэлийн төв агропарк байгуулах саналыг шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу хүргүүлсэн. 

Нарийвчилсан мэдээллүүдийг хүргүүлэн ажиллаж байна. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

буй “Сити-Агро” ХХК-тай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийг 2017 оны 07 дугаар сарын 

18-ны өдөр байгууллаа. Тус төслийг хэрэгжүүлснээр Унгар улсын санхүүжилтээр 5 га 

талбайд өвлийн хүлэмжийн аж ахуй шинээр байгуулагдах юм. 
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