
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

03 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Сав боодол, хаяг шошгололтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбоотойгоор сүүний үйлдвэрүүд хүсэлт тавьсны дагуу MNS 6648:2016 

стандартын  хүрээнд  ХХААХҮЯам, НХХААГ, МХЕГ, Хүнсчдийн холбоо зэрэг 

газруудаас ажлын хэсэг бүрдэн 2018 оны 03 сарын 02-06 ны өдрүүдэд “СҮҮ”  

ХК, Тэсо корпорацын “Милко” сүүний үйлдвэр, “Монсүү” ХХК, “АПУ дэйри” 

ХХК, “Витафит Импекс” ХХК, “Монфреш Сүү” ХХК компаниудад сав боодол, 

хаяг шошгоны нөөцөд хяналт, шалгалтыг хийсэн. 2018 оны 03 сарын 12 

өдөр мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд  “Сүүний 

үйлдвэрүүдийн сав боодлын шошгололт”-ын талаар харьцуулан үзсэн 

тандалт, мэдээллийг танилцуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллав.  

 2018 оны 03 сарын 14 нд Төрийн ордонд “Баяжуулсан хүнсний тухай” 

хуулийн төслийн хэлэцүүлэгт оролцож саналаа өгсөн.  Тус хэлэлцүүлэгт 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААН-ийн 40 гаруй хүний төлөөлөл 

оролцсон.  

 2018 оны 03-р сарын 22,23-ны өдрүүдэд Хүнсний Аж Үйлдвэрийн ажилтан, 

ажилчдын өдрийг угтан  Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Монголын 

хүнсчдийн холбооны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөл хамтран  “Мах 

шулах, ангилах”, “Бялуу чимгэлэх” уралдааныг ААН-ийн дунд зохион 

байгуулсан. Тус уралдаанд 10 аж ахуйн нэгж оролцсон бөгөөд нийлбэр дүн, 

мэргэжлийн ур чадвараараа  “Траст” ХХК, “Жүр үр” ХХК тус тус тэргүүн байр 

эзэллээ. 

 Хүнсний тухай хууль, Органик хүнсний тухай хууль, Захиргааны Ерөнхий 

хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 21, 28-ны 

өдрүүдэд ХХААХҮЯ, Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран 

“Органик хүнсийг улсын бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах 

журам”-ын төслийн хэлэлцүүлгийг Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар 

зүйлд заасны дагуу мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 90 гаруй 

төлөөллийг хамруулан зохион байгууллаа. 

 2018 оны 03 сарын 29 өдөр “Та сүүгээ уусан уу” индэр-уулзалтын хүрээнд 

Глобал Коммунитис ОУБ, Монголын Мал Эмнэлэгийн Холбоо, Мал Эмнэлэг, 

Үржлийн газар хамтран “Малын эрүүл мэндийг хамгаалхад бидний үүрэг 

оролцоо” сэдэвт зөвлөмж уулзалт зохион байгууллаа. Сүүний салбар дахь 

хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, сүүний үхрийн эрүүл мэндийг хамгаалах 

ажилд сүү үйлдвэрлэгчид, сүү боловсруулагчид, тэжээлийн үйлдвэрүүд, мал 

эмнэлгийн  үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, хүмүүс хамтран ажиллах ямар 

боломжууд байгаа талаархи мэдээлэл, зөвлөмж солилцсон.   

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбооныхонтой уулзалт зохион байгуулж, 

үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллах талаар санал солилцон, хэрэгцээтэй 

мэдээ судалгааг гаргаж өглөө. Тус холбооны гүйцэтгэх захирал 

Ж.Эрхэмбаярыг БНСУ-ын Пусан хотод 2018 оны 04 дүгээр сарын 22-29-ны 



хооронд зохион байгуулагдах ах дүү хотуудын уулзалт сургалтанд 

хамруулахаар боллоо. 

  “Монголын Хүлэмжийн фермерүүдийн холбоо” ТББ, “Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн төв”-ийн захиалгаар “Хүлэмж барих, гүзээлзгэнэ, хүнсний 

ногоо тариалах” сургалтыг өрхийн тариалан эрхлэх хүсэлтэй 30 гаруй 

эмэгтэйчүүдэд 03 сарын 30-нд Улаанбаатар хотын ЖДҮДТөвтэй хамтран 

зохион байгуулсан. 

 ХХААХҮЯ, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас урт хугацааны зээлээр 

олгож буй Оросын холбооны улсаас нийлүүлэгдсэн бага, дунд оврын техник 

тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг байгууллагын сайтад байршуулан 

нийслэлийн газар тариалан эрхлэгчдэд мэдээлэл хүргэлээ. 

 ХХААХҮЯ болон Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний 

үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” стандартын 

төслийг боловсруулан холбогдох газруудын саналыг авч, тусган 2018 оны 

03 дугаар сарын 21-ний өдөр СХЗГ-ын даргын 2017 оны А/132 дугаар 

тушаалаар батлагдсан Хөдөө аж ахуйн стандарчиллын техникийн хорооны 

хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 

хурлаар оруулж, хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  

 Мал аж ахуйн салбарт 2017 онд шинээр батлагдсан “Малын генетик 

нөөцийн тухай”, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн танилцуулга, 

сургалт уулзалтыг  ХХААХҮЯ-тай хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний 

өдөр зохион байгуулж,  НЗДТГ-ын холбогдох хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон 

мал бүхий 6 дүүргийн ЗДТГ-ын дарга нар, ХХҮХ-ийн дарга нар, дүүргийн 

хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүд, ажлын хэсгийн гишүүд 

хамрагдлаа. Сургалтыг ХХААХҮЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах 

мэргэжилтэн Г.Сувдаа, Н.Алтангэрэл нар хийж, хуулийн хэрэгжилтийн 

бэлтгэл хангах чиглэлээр батлагдсан тогтоол, шийдвэр, хуулийн 

хэрэгжилтийг хангахад авах арга хэмжээ,  зохион байгуулалтын болон 

шилжилтийн үеийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл өгч, 

цаашид анхаарах асуудлын талаар санал солилцлоо. 

 Засгийн газрын 2018 оны 82 дугаар тогтоол, ХХААХҮ-ийн сайдын А/07 

дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд мал бүхий 

дүүргүүдээс хөдөө аж ахуйн тагийн бүтцийн саналыг авч нэгтгэн, 

шаардагдах зарлын тооцоо, ажлын танилцуулга, захирамжийн төсөл, ажлын 

төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж холбогдох газарт танилцуулахаар 

ажиллаж байна. Хуулийг дагалдан гарах заавар, журмын төслийг 

боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна. 

 

 


