
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

08 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 

- 1.“Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архины үйлдвэрлэл эрхлэх журам”-

ын төслийг боловсруулж, НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хянуулахад бэлэн 

болоод байна. 

- 2.Нийслэлийн хүн амын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, 

дэмжих “Уриалга”-ын төслийг боловсруулж, үүрэн телефоны оператор 

компаниудтай уулзаж санал солилцлоо. 

- 3.Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн Дундын 

мэдээллийн санд оруулах хүнсний үйлдвэрүүдийн судалгаа, мэдээллийг салбар 

тус бүрээр шинэчлэн боловсруулсан. 

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

тогтворжуулах зорилгоор нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлсэн 11 аж ахуйн нэгжийн 

үйл ажиллагаа, гэрээг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран 

дүгнэж, дүн мэдээг удирдлагуудад танилцуулахад бэлэн болоод байна. 

- 5. Уламжлалт “Улаанбаатар түншлэл-2017” олон улсын үзэсгэлэн яармагийг  

2017 оны 09 дүгээр сарын 07-10-ны өдрүүдэд “Мишээл экспо төв”-ийн 

үзэсгэлэнгийн танхимд зохион байгуулахаар төлөвлөн Нийслэлийн Засаг даргын 

Захирамжийн төслийг боловсруулж, холбогдох газруудаас санал авч байна. 

- 6. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 09 дүгээр сарын 12-ны 

өдөр зохион байгуулагдах “Монгол Улсын хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний 

чуулганы 08 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан салбар 

хуралдаануудад хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцож, тулгамдаж буй асуудал, 

шийдвэрлэх арга замуудын талаар санал солилцлоо. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 

- 2017 оны 08 сарын 08-10 өдрүүдэд “Монгол ногоо” төслийн танилцуулах 

сургалтыг хамтран зохион байгууллаа. Сургалтанд 9 дүүргийн Засаг даргын 

тамгын газрын Хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг болон зарим 

хороодын Засаг дарга нарыг хамрууллаа. Тус сургалтанд нийт 110 газар тариалан 

эрхлэгчид хамрагдлаа.  

- Нийслэлийн  Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/630 

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 ЗДТГ, 

Нийслэлийн захирагчийн алба, мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 

нийслэлийн 5 дүүргийн  23 байршилд Шинэ ургацын хүнсний ногооны худалдаа 

гаргаад байна. Худалдаанд Нийслэл, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул, Булган, Өмнөговь, 

Орхон зэрэг аймгийн 100 гаруй ногоочин борлуулалтаа хийж байна. Мөн “Глобал 

коммунитс” ТББ-тай хамтран Баянзүрх дүүрэгт, Хан-Уул дүүрэгт нэмэлт 

борлуулалтын цэгүүд ажиллаж эхлээд байна. 



- Энэ жил нийслэлийн 637,7 га талбайгаас 7179,39 тн төмс, хүнсний ногоо 

хураан авах ургацын урьдчилсан баланс гарсан ба 2017 оны 08.25-ны байдлаар 

ургац хураалтын явц 10.8 хувьтай явагдаж байна. Одоогийн байдлаар  1465 гаруй 

тн эрт ургацын төмс, хүнсний нарийн ногоо хурааж иргэдийн хүнсний хэрэгцээнд 

нийлүүлээд байна. 

- ХААОНТ, “Атрын шим” ХХК, “Нар хур шим” ХХК-тай хамтран 8 дугаар сарын 

16-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 14-р хороонд “Гүзээлзгэнэ тариалах технологи” 

сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 30 гаруй иргэн хамрагдлаа. 

-  8 дугаар сарын 17-ны өдөр  УХЭШХүрээлэн, БНД-ийн ЗДТГ, “Хөх Монгол” 

ХХК-тай хамтран “Органик тариалан” цогц сургалтын “Чацарганы өвчин хортонтой 

тэмцэх” сэдвийн хүрээнд танхим болон талбайд зохион байгууллаа. Сургалтанд 40 

гаруй иргэн хамрагдаж, гарын авлага болон био бордоо тараасан. 

- 8 дугаар сарын 25-ны өдөр  АДРА Канад болон Канадын Үр тарианы банкны 

санхүүжилтээр  Хүнсний Аюулгүй Байдал хөтөлбөрийн хүрээнд “Өрхийн 

тогтвортой тариалан” төслийн 2017 оны “Ургацын баяр”-ын  арга хэмжээнд 

оролцлоо. Арга хэмжээний үеэр  нийслэлийн 5 дүүргийн 20 хорооны 1100 өрхийн 

тариаланчдын тарьж ургуулсан монгол ногооны үзэсгэлэн  худалдааг  

Барилгачдын талбайд зохион байгуулагдлаа. 

- Энэ жилийн мониторингийн ажлыг 6 дугаар сараас 8 дугаар сарын хооронд 

Хан-Уул, Багануур, Баянзүрх, Налайх, Сонгинохайрхан   дүүргийн 20 аж ахуй нэгж, 

180 иргэний 467 хүлэмж, ил талбайн 200 гаруй га талбайн тариалалттай танилцаж 

ургалтын үеийн арчилгаа, хог ургамал, өвчин хортонтой тэмцэх талаар арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажилалаа.  Мөн иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд тулгамдаж буй асуудал, 

санал хүсэлтийг сонсож цаашдын үйл ажиллагаандаа уялдуулж ажиллах, мэдээ 

судалгаагаа шинэчлэх ажлыг хийлээ. 

- 8 дугаар сарын 23-ны өдөр  2017 оны ургацын комиссын хуралд оролцож, 

хурлаас өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газраар 

дамжуулан газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдэд цаг 

агаарын урьдчилсан мэдээллийг хүргүүлсэн.  

- Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны 7 дугаар сарын 17 өдрийн А/539 дугаар 

захирамжаар “Малын худалдааны төв”-ийг байгуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг 

байгуулж батлуулан ажиллалаа. Холбогдох газруудад захирамжийг албан бичгээр 

хүргүүлж ажиллалаа.  Мөн НЗД-ын А/516 дугаар захирамж гарсантай 

холбогдуулан СХД, БЗД-ийн 21га газрыг эзэмших гэрээний төслийг боловсруулж, 

гэрээ хийж хамтран ажиллаа.    

- 2017-2018 оны Өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлыг  хангах хүрээнд 

нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 04 дүгээр 

албан даалгаварыг гаргуулж, 8 дүүрэгт албан бичгээр хүргүүллээ. Мөн хадлангийн 

газар хүссэн хүсэлтийг Төв, Сэлэнгэ, Дорнод аймгийн Засаг дарга нарт албан 

бичгээр хүргүүлэн ажиллаа. Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг  хангах 

Нийслэлийн засаг даргын албан даалгавар гаргуулж, мал аж ахуй эрхлэхийг 

зөвшөөрсөн дүүргүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалангаар 

батлуулсан удирдамжийн дагуу хяналт тавин  ажиллаж байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежер Т.Гантөмөрөөр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэг 

нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан  хориглосон бүсээс мал гаргах ажлыг үе 



шаттайгаар гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн ажлын хэсгийн ахлагчийн 

тушаалаар гишүүдийг 5 дэд ажлын хэсэгт хуваан ажиллаж,  мал аж ахуй эрхлэхийг 

хориглосон бүсийн  дүүргүүдэд ажлын хэсгийн гишүүд уулзалт зохион байгууллаа. 

- Засгийн газрын 122 дугаар тогтоолын дагуу мал бүхий дүүргүүдээс 

”Үндэсний үйлдвэрт хонь, тэмээний ноос тушаасан малчин, мал бүхий этгээд”-ийн 

188 малчны материалыг хүлээн авч программд шивэлт хийж, ХХААХҮЯ-ны Мал 

хамгаалах санд хүргүүллээ. 


