
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
09 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 
 МҮХАҮТ-тай хамтран үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг олон 

нийтэд таниулан сурталчлах, түншийн харилцааг хөгжүүлэх, зах зээлийг 
өргөжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар түншлэл-2017” Олон улсын үзэсгэлэн, 
худалдааг 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-оос 10-ний өдрүүдэд “Мишээл 
Экспо” төвд амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Үзэсгэлэнд хүнс, 
хөнгөн, гоо сайхан, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт 60 гаруй, 
ОХУ, Пакистан, Тайван зэрэг улсаас нийт 12 аж ахуйн нэгж, бизнес 
эрхлэгчид оролцож, шинэ бараа бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Үзэсгэлэн 
худалдаагаар нийт 150 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. 

 “Мах сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 12 аж ахуйн нэгж 
нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд зориулж өвөлжилт хүндэрсэн аймгуудаас 
15,0 мян.тн мах бэлтгэн нийслэлийн 6 дүүргийн 130 гаруй дэлгүүрт 2017 оны 
04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 30-ны хооронд 
худалдаалсан. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран мах 
бэлтгэн нийлүүлсэн 12 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа, гэрээг дүгнэж, 
ажлын хэсгийг 09 дүгээр сарын 01, 13-ны өдрүүдэд хуралдуулж, дүн мэдээг 
танилцууллаа. 

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар  09 дүгээр сарын 12-ны өдөр 
зохион байгуулсан “Монгол Улсын хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний 
чуулган”, түүний салбар хуралдаануудад хэлтсийн мэргэжилтнүүд оролцож, 
төрөөс хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт баримталж буй бодлого, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүнсний аюулгүй байдал, цаашид авах арга 
хэмжээ, шийдвэрлэх арга замуудын талаар санал солилцсон.   

 Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй нийслэлийн 
43, төв аймгийн 4, нийт 47 үйлдвэрт “Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн 
техникийн зохицуулалт MNTR 1:2008” болон холбогдох бусад хууль 
тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд 2 удаагийн хяналт шалгалт хийсэн. 
Ажлын хэсгээс нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 11 үйлдвэрийн 
тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, 6 үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, 
3 үйлдвэрт 2018 онд хяналт шалгалтыг дахин явуулах саналыг Засгийн 
газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлээд байна. 

 ХХААХҮЯ-тай хамтран хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, 
үндэсний үйлдвэрлэгчдийн шилдэг бүтээгдэхүүн, эх орны хөрсөнд ургасан 
шинэ ургацын дээжийг хэрэглэгч түмэнд шууд хүргэх зорилгоор "Намрын 
ногоон өдрүүд"  нэгдсэн арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-25 ны 
өдрүүдэд 12 дахь жилдээ Мишээл экспо төвд зохион байгуулж өндөрлөлөө. 
Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан “Эрүүл Монгол хүнс” 
үзэсгэлэн, худалдаанд хүнсний боловсруулах салбарын 100 гаруй аж ахуйн 
нэгж, иргэн, хоршоо, “Алтан намар” үзэсгэлэн, худалдаанд төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалагч 200 гаруй иргэн, хоршоо, аж ахуйн нэгж 
оролцож, нийт 1 тэрбум гаруй төгрөгийн борлуулалт хийснээс хүнсний 
бүтээгдэхүүний борлуулалт 300 гаруй сая төгрөг байлаа. Энэ удаагийн 
үзэсгэлэнгийн “Гран при” буюу шилдгийн шилдгээр  “Шимт газар” ХХК “Jino” 
нэрийн бүтээгдэхүүнээрээ шалгарч,  Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын нэрэмжит “Өргөмжлөл”-ийн эзнээр “Мах маркет” ХХК  шалгарлаа. 

 Монгол, Хятадын хооронд байгуулсан Иж бүрэн стратегийн түншлэлийн 
харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхагийн хүрээнд 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 26-30 ны өдрүүдэд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо зохион 



байгуулах “Монгол-хятадын экспо 2017” хоѐр дахь удаагийн үзэсгэлэн, 
нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий 
ажлын хэсэгт Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Хүнсний үйлдвэрлэлийн 
хэлтсийн дарга нар орж ажиллан амжилттай зохион байгууллаа. Нэгдсэн 
арга хэмжээний үеэр хурал, форум, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын нийт 13 
арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Үзэсгэлэн худалдаанд Монголын талаас 
380 гаруй ААН-ийн 800 гаруй бизнес эрхлэгчид оролцож, эхний 3 өдрийн 
байдлаар 1,6 сая юанийн борлуулалт хийсэн байна. Худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын уулзалтын үеэр 2 талын 19 аж ахуйн нэгж 1 тэрбум 8 сая 
юанийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 “Алтан намар-2017” үзэсгэлэн худалдаанд нийслэлийн 5 дүүрэг,14 аймгийн 

24 сумын төмс, хүнсний ногоо тариалагч, жимс, жимсгэнэ, гоѐл чимэглэлийн 
мод бутны үржүүлэгч 6 аж ахуйн нэгж, 3 төсөл, 10 хоршоо, 220 гаруй иргэд 
оролцогч, 40 гаруй нэр төрлийн хүнсний ногоо, 3 сортын төмс, 8 нэр төрлийн 
байгалийн жимс, жимсгэнэ, 60 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамал, 10 гаруй 
төрлийн гоѐл чимэглэлийн мод, бут, 7-8 төрлийн тасалгааны цэцэг зэрэг 
бүтээгдэхүүнээр оролцож, 810 тн төмс,  хүнсний ногоо, 2160 кг зөгийн бал, 
8600 ширхэг даршилсан ногоо, 11000 жимс, жимсгэний суулгац борлуулж 
нийт 812 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. Түүнчлэн “Алтан намар” 
үзэсгэлэн худалдааны үеэр төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ эрхэлдэг 
иргэн аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, нийслэлийн 
хэрэглэгчдэд дундын зуучлалгүйгээр худалдан авалт хийх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлийн дүүргүүдэд төмс, хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэнийг борлуулах цэгүүд байгуулан 08 сарын 20-ноос 09 сарын 20-ны 
хугацаанд нийслэлийн 6 дүүргийн 10 гаруй аж ахуйн нэгж, 2 хоршоо, 2 олон 
улсын байгууллага, 500 гаруй иргэн 40 гаруй байршилд 520 тонн төмс, 
хүнсний ногоо, 50 тонн байгалийн болон таримал жимс, жимсгэнэ, 8000 шил 
даршилсан ногоо, 800 кг зөгийн бал,10 гаруй нэр төрлийн жимс жимсгэнэ 
болон гоѐл чимэглэлийн мод бут, суулгац, 10 гаруй нэр төрлийн эмийн 
ургамлыг худалдаалж, 3 тэрбум төгрөгний борлуулалт хийж, нийслэлийн 
хүнсний хангамжинд нийлүүлээд байна.  

 Ургац хураалтын урьдчилсан балансаар төмс хүнсний ногоо 671,22 га 
талбайгаас 7179,4тн, тэжээллийн ургамал 444,7 га талбайгаас 889,5 тн 
тэжээл авахаар тогтоогдоод байна.  09-р сарын 26-ний байдлаар төмс 1562 
тн буюу 59,4%, хүнсний ногоо 3548,5 тн буюу 80% -ийг хураагаад байна. 

 “Монгол ногоо” төслөөс зохион байгуулж байгаа “Шимт тэжээлт ногооны ач 
тус, хоол хийх арга” сэдэвт сургалтанд нийслэлийн 9 дүүргийн 180 гаруй 
иргэдийг хамрууллаа. Сургалтанд хүнсний ногоогоор 5 төрлийн хоол хийж, 
ногоо даршлах, хадгалах талаар мэдлэг олгосон байна. 

 БНСУ-ын Гионсонбуг мужийн “КИОНГПООГ ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ, 
СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ИНСТИТУТ”-тай санамж бичиг 
байгуулж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, цаашид хамтарч ажиллах 
талаар харилцан санал солилцлоо. 

 Нийслэлийн 6 дүүргийн 80 гаруй аж ахуйгаар “Таримал ургамлын генетик 
нөөц”-ийг цуглуулах, хайгуул судалгаанд хамтран хэрэгжүүлж  зүйлийг төрөл 
ургамлын дээж, үр авлаа. 

 "Атрын III аян"-ыг үргэлжлүүлэх, "Жимс, жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд хүнсний ногоо, жимс жимсгэний нэр төрөл, үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор БНСУ, БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн нийлэг хальсан 
хүлэмжийг ХХААХҮЯ-аас хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйл ажиллагаа 



эрхэлдэг иргэн, аж нэгжид 30 хувийн урьдчилгаатай, 4 жилийн хугацаатай 
хүүгүй зээлээр олгож байна. Тус хүлэмжээс нийслэлийн газар тариалан 
эрхлэгчдэд 120 м2 талбайтай 40 иж бүрдэл, 32 м2 талбайтай 15 иж бүрдэл, 
нийт 55 иж бүрдэл хүлэмжийг хуваарилсныг нийт 48 иргэдэд олгоод байна.  

 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйн цогцолборын зориулалтаар Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/695 дугаар захирамжаар 
Налайх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутагт 15.0 га газар олгосон. Уг газарт 
хамтран ажиллах гэрээ төслийн шатандаа явж байна. 

 Малын худалдааны төв байгуулах ажлын хүрээнд Засаг даргын А/539 
дугаар захирамжаар ажлын хэсгийг   байгуулан ажиллалаа. Газрын 
асуудлыг нийслэлийн Засаг даргын А/516 дугаар захирамжаар 
шийдвэрлүүлж, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаагны хүрээнд “МБҮ-
Трейд” ХХК-наар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаа.  

 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 ахлагч нар гишүүдийн хамт нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллаа.  

 Нийслэлийн 2017-2018 оны Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангасан 
байдлыг дүгнэх ажлын хэсгийг байгуулах, аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийн 
фонд бүрдүүлэх,  санхүүжилтын захирамжийн төсөлд холбогдох газруудаас 
саналыг авч, Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Нийслэлийн 
Засаг даргын А/639 дүгээр захирамж гаргууллаа.  

 Фермийн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага, стандартын төслийг үйл 
ажиллагааны, эрүүл ахуйн, барилга байгууламжийн гэсэн 3 цувралаар 
гаргахаар төслийг боловсруулж байна. Ажлын хэсэг 3 удаа хуралдаж 
хариуцсан чиглэлүүдээр сэдвийг авч төсөл дээр ажиллаж байна. Төслийн 
хэлэлцүүлгийг 10 дугаар сард хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.     

 Налайх дүүргийн “Малчдын анхдугаар зөвлөгөөн”-д мэргэжилтэн 
О.Батжаргал оролцож, “Нийслэлийн МАА-н салбарын өнөөгийн байдал, 
цаашдын зорилт” сэдвээр мэдээлэл хийлээ.  

 


