
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

01 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 

 ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газраас “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа -2018” –г 

боловсруулахтай холбогдуулан 01 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн хамрагдаж, судалгааны 

зорилго, судалгаа авах аргачлалтай танилцлаа. 

 Нийслэлийн Засаг даргын “Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар авч 

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2017 оны А/1034 дугаар 

захирамжийн дагуу Нийслэлийн хүн амын хүнсний жилийн хэрэгцээ, 

хангамжийг тооцох аргачлалыг боловсруулан, тооцож, 2015-2017 оны 

хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээ, салбарын 

танилцуулгыг бэлтгэн НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 

хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 

хариуцсан орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Монголын 

хүнсчдийн холбоотой хамтарсан 4 ажлын хэсэг 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр 

төвийн 6 дүүрэгт ил задгай худалдаалагдаж байгаа, савалгаагүй сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүнд чанар, аюулгүй байдлын хяналт, шалгалт хийсэн. Шалгалтын 

үеэр сүүнээс дээж авч бруцеллѐз, хими, нян судлалын шинжилгээг 

хийлгэхээр НМХГ-ын төв лаборатор, антибиотикийн үлдэгдлийг 

шинжлүүлэхээр УМЭАЦТЛ-т хүргүүлээд байна. 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд болон Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2018 онд хамтран ажиллах 

гэрээний төсөлд холбогдох газруудаас санал авч нэгтгэн, 01 дүгээр сарын 

25-ны өдрийн 02/44 дугаартай албан бичгээр ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

 Мияаконожо хотын зүгээс Улаанбаатар хотын захиргаанд хандан ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу Мияазаки үхрийн махыг Монгол улс руу импорлох, Монгол 

улсаас Япон улс руу мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлох 

боломжийн талаар мэдээллийг боловсруулан, НЗДТГ-ын Гадаад 

харилцааны хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 дугаар захирамж, НЗДТГ-ын 

даргын Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 

тушаалтнуудын хороодод ажиллах удирдамжийн дагуу 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 15, 26-ны өдрүүдэд ХУД-ийн 12 дугаар хороонд хэлтсийн дарга, 

мэргэжилтний хамт ажиллалаа. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт олон”, “Нийслэлийн тэргүүний 

тариаланч” “Нийслэлийн тэргүүний фермер” шалгаруулах  журмын болзлын 

хангасан иргэд аж ахуйн нэгжийн материалыг хүлээн авч нэгтгэн, 



шалгаруулалтыг явуулж, шаардлага хангасан 4 тариаланч, 9 фермерийн 

материалыг НИТХ-аар шийдвэрлүүллэхээр өгсөн. 

 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-24- өдрүүдэд НҮБ-ын ХХААБ-аас хэрэгжүүлж 

буй “Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг” төслийн 4 дүгээр 

бүрэлдэхүүн хэсэг: Эрх зүйн орчин төслийн багтай ХААИС-тай хамтран 

Агрономч-төрийн албан хаагчдад зориулсан мэргэшүүлэх сургалтанд 

мэргэжилнүүд хамрагдлаа. Энэхүү сургалтын зорилго нь тариалангийн 

үйлдвэрлэлтэй холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, төрөөс хэрэгжүүлж буй 

бодлого, хөтөлбөр, төсөл, олон улсын чиг хандлага, дэвшилтэт технологи, 

ололт амжилттай холбоотой шинэлэг мэдээлэл, мэдлэг олгох зорилготой. 

Тус сургалтанд нийт 21 аймаг, нийслэлийн 28 агрономчид хамрагдсан 

байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/75 

тоот “Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, махны 

хадгалалт борлуулалтын цогцолбор төв байгуулах газрын асуудлыг санал, 

дүгнэлт боловсруулах” захирамжийн хүрээнд ажлын хэсэг байгууллагдлаа. 

 Улаанбаатар цахилгаан дамжуулах сүлжээ, дулаан түгээх сүлжээнээс 

хүлэмжийн аж ахуй ахуйн нэгжүүдийн төлбөрийн судалгааг авч Өвлийн 

хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд цахилгаан, 

дулааны хөнгөлөлт үзүүлэх ажлын танилцуулгыг бэлтгэн ХХААХҮЯ-ны 

Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүллээ.  

 БНСУ-ын Гѐнсанбуг аймагтай хамтарч ажиллах саналын хүрээнд 

Улаанбаатар хотод хамтарч ажиллах төслийн саналыг эцэслэн хүргүүллээ. 

 Засгийн газрын 202 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Улсын 

аварга фермер”-т нийслэлээс 3 фермийн материалыг бүрдүүлэн ХХААХҮЯ-

д хүргүүлээд байна.   

 Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний 

үйлдвэрт арьс, шир тушаасан малчин болон мал бүхий этгээдэд мөнгөн 

урамшуулал олгох журам”-ын дагуу нийслэлийн мал бүхий 5 дүүргээс 

ирүүлсэн малчдын падаанд тулгалт хийж ажиллаж байна.  

 Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн танилцуулгад оролцож бэлтгэл 

ажлыг хангах ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.  

 Салбарын тоон үзүүлэлтийг шинэчлэн боловсруулж, холбогдох газарт 

хүргүүллээ.  
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