
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

02 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  

хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын чиглэлээр тусгах саналыг “Монгол Улсын 

тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Засгийн газрын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн саналд үндэслэн боловсруулан НЗДТГ-ын 

Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар баталсан 

Ажлын хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

сунгуулах хүсэлт гаргасан “Силвермэн” ХХК, согтууруулах ундааны 

үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан “Жем 

интернэшнл” ХХК-ний үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д 

хүргүүлсэн. 

 Глобал Коммунитис ОУБ, Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл, 

Монголын Сүүний нэгдсэн холбоо хамтран 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 

зохион байгуулсан “Сүү бэлтгэлийн тогтолцоон дахь хамтын ажиллагааны 

боломжууд сэдэвт сургалтад оролцож, санал солилцлоо. 

 Монголын хүнсчдийн холбоо, Монголын үхэр үржүүлэгчдийн нэгдсэн 

холбоотой хамтран 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн зохион байгуулсан 

Сүүний салбарын шинэчлэл-тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга 

уулзалтад хэлтсийн дарга, мэргэжилтний хамт оролцлоо. 

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

даргын Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 

тушаалтнуудын хороодод ажиллах удирдамжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газрын дарга болон удирдлагууд дүүргүүдийн хороо дээр ажиллалаа. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 202 дугаар тогтоол, 2018 оны 37 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Улс, Нийслэлийн 

хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан фермер 

эрхлэгчид, тариаланчдыг шалгаруулах ажлыг зохион байгууллаа. 

“Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр 9 фермер, “Нийслэлийн тэргүүний 

тариаланч”-аар 4 тариаланчийг шалгаруулж, шагналыг сар шинийн баярын 

өмнө гардуулан өглөө. 

  “Нийслэлийн мал хамгаалах сан”-ийн зөвлөлийг 2018 оны 02 дугаар сарын 

09-ны өдөр хуралдуулж үүссэн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч, 

өвөлжилт хүндэрсэн дүүрэг, хороодоос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тодорхой  

асуудлуудыг шийдвэрлүүлэн ажиллалаа. 

 2017 онд шинээр батлагдсан Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн  

хэрэгжүүлэх үйл ажиллааны төлөвлөгөө батлагдсантай холбогдуулан 

Нийслэлийн 6 дүүрэгт хөдөө аж ахуйн тасгийг шинээр байгуулах талаар 

чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна.  



 Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх чиглэлээр “ЖИ СИ ЭС” ТББ-тай уулзалтыг зохион байгуулж 2018 

онд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулахаар төслийг боловсруулан 

ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 02 дугаар сарын 1-ний өдрийн 

хуралдаанаар 85 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Засаг 

даргын А/592 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн ажлын 

тайланг тавьж, 2018 онд Нийслэлийн хориглосон бүсээс малыг гаргахад  

2018 онд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн ажиллалаа.  

 СХЗГ, ХХААХҮЯ-тай хамтран “Сүүний үхрийн фермийн аж ахуйд тавих 

ерөнхий шаардлага” стандартын төслийг боловсруулан холбогдох 

газруудын саналыг авч тусган, төслийг 3 дугаар сард техникийн хорооны 

хурлаар  хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  

 Глобал Коммунитис ОУБ, Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөлөөс 

зохион байгуулсан “Сүү бэлтгэлийн тогтолцоон дахь хамтын ажиллагааны 

боломжууд” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлэгт оролцлоо. 

 

 


