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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 
 Хүнсний тухай хууль, Органик хүнсний тухай хууль, Захиргааны Ерөнхий 

хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 04 дүгээр сарын 02, 03-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 100 гаруй 
төлөөллийг хамруулан зохион байгууллаа.  

 “Органик хүнсийг улсын бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах 
журам”-ын төслийн 4 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тайлан болон 
Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу журмын нөлөөллийн шинжилгээг хийж, 
танилцуулгыг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/811 дүгээр захирамжаар баталсан 
Ажлын хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
сунгуулах хүсэлт гаргасан “Батхаан тамхи янцо” ХХК, “Танко” ХХК-ний үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, “Батхаан тамхи янцо” ХХК-ний дүгнэлтийг 
ХХААХҮЯ-д хүргүүлж, “Танко” ХХК баримт бичгийн бүрдэл дутуу, 
бүтээгдэхүүний дээжийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтод 
хамруулаагүй, импортлох тамхийг хадгалах агуулахыг улсын комисс хүлээн 
аваагүй зэрэг зөрчил дутагдалтай байсан тул ажлын хэсэг дүгнэлт гаргах 
боломжгүй гэж шийдвэрлэлээ.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар 
Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, 
согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод хяналт 
тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлууллаа. 

 Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 64 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтонд тавих 
шаардлага MNS 6648:2016” стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 
Монголын Хүнсчдийн холбоотой хамтран 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр 
хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошгололтод тавигдах 
шаардлага, стандарт, дүрэм, журам болон шимт бодис, аминдэм, эрдэс 
бодисыг тооцоолох нь сэдэвт сургалтыг амттан, ундаа, шүүс, төрөл бүрийн 
мах, махан бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 50 
гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. 

 “Тэжээлийн таримал үйлдвэрлэл-Сүү үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжилд” 
сэдэвт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээн (НӨС)-д оролцогч 
талуудын индэр-уулзалтыг Глобал Коммунитис ОУБ, Монголын сүүний 
нэгдсэн холбоо, Биологи, биотехнологийн мэдээлэл сургалтын төвтэй 
хамтран 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан. Индэр-уулзалтаар 
хэрхэн сүү үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, аж ахуйн эрсдэлийг бууруулах, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, тэжээлийн таримлын үр, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгч, зөвлөх, сүү үйлдвэрлэгчдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
талаар харилцан санал солилцлоо. 

 Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар, Үндэсний аж 
үйлдвэрийн зөвлөл, Монголын Хүнсчдийн Холбоо, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөр хамтран зохион байгуулсан “Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын 
хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох хэлэлцүүлэг"-т хүнсний хэлтсийн 



дарга оролцлоо. Хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын хөгжилд тулгамдаж 
байгаа асуудлыг тодорхойлох, шийдэл, зорилтуудыг нарийн аргачлалаар 
эрэмбэлэн тогтоох тус хэлэлцүүлэгт оролцогчид мах, махан бүтээгдэхүүн, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, ус, ундаа, шүүс, 
хүнсний ногоо, амттан, зөгийн бал, ургамлын тос, өндөг зэрэг үйлдвэрлэл 
болон нийтийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ гэсэн 6 багт хуваагдаж 2 өдөр 
вакуумжсан хэлбэрээр ажилласан.  

  Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 44 дүгээр 
тэмдэглэлд тусгагдсан өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, зорилгоор “Мах 
сүүний анхдугаар аяны” хүрээнд орон нутгаас мал мах бэлтгэж, хаврын 
улиралд  махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд худалдаалах 
зорилготой 11 аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудтай уулзах уулзалтыг зохион 
байгуулж, 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн үхрийн мах1 кг нь 5500 төг, 
хонины мах 5300 төг, ямааны махыг 4400 төгрөгөөр худалдаалахаар 
шийдэлд хүрсэн. Иргэдийн хэрэгцээнд 2018 онд 13034,9 тн мах бэлтгэсэн 
бөгөөд үүнээс 24,1 хувийг үхрийн мах, 40,8 хувийг хонины мах, 35,1 хувийг 
ямааны мах тус тус эзэлж байна. 

 ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 сарын 29-ний 
өдрийн баталсан “Мах” хөтөлбөр, мал, мах бэлтгэлийн ажилд оролцож буй 
үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлсэн махны нөөц, агуулахын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу 
ажлын хэсэг 04 сарын 02-оос 06-ны өдрүүдэд аж ахуйн нэгжүүдийн 
бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэв. Хяналт, шалгалтаар агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, агуулахад 
хадгалагдаж буй махны чанар байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь хангалттай 
сайн, нөөц бүрдүүлэлт 100% хийгдсэн байна. Мах худалдаалах бэлтгэл 
ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд нийслэлийн 6 дүүрэгт 88 цэгээр нийт 
189,4 тн мах борлуулсан байна. Үүнээс хонины мах 99,4 тн, үхрийн мах 71 
тн, ямааны мах 19 тн-ыг гулуузаар болон жижиглэнгээр борлуулаад байна.   

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын 

Газар, Монголын Хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний ассоциацтай хамтран 
“Хамтдаа хөгжье” уриан доор “Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил-
иргэдийн оролцоо зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа. Зөвлбгөөнд нийт 600 
гаруй төлөөлөгчид оролцож салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн 
чиг хандлагын талаар хэлэлцлээ.  

 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн  санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Монгол 
ногоо” төслийн хүрээнд “Төмс, хүнсний ногооны тариалалт хэрэглээний цогц 
мэдлэг олгох” шаталсан сургалтуудыг Монголын Фермер Эмэгтэйчүүдийн 
холбоотой хамтран 9 дүүргийн 140 гаргуй иргэдийг хамруулан зохион 
байгууллаа.  

 ХХААХҮЯ, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас зарласан “Жимсний 
суулгац зээлээр олгох” СШ/18/ЖЖСЗ-01 төсөл шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж байна. Тус төсөлд хамрагдахаар 8 иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлт 
ирүүлсэн. Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын А/09 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллаж байна.  

 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал 
Ж.Эрхэмбаярыг БНСУ-ын Пусан хотод 2018 оны 04 дүгээр сарын 22-29-ны 
хооронд зохион байгуулагдаж буй ХАА-н сургалтанд хамрууллаа.  

 ХХААХҮЯ-аас зээлээр олгож буй нийлэг хальсан хүлэмжийн төсөлд 
хамрагдахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 4 аж ахуйн нэгж, 13 иргэний 24 ширхэг 



хүлэмж авах хүсэлтийг дэмжиж Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 
уламжиллаа.  

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллага, хөдөө аж ахуйн их сургууль, Герман-Монголын хамтын 
ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс хамтран зохион 
байгуулсан “Төрийн албан хаагчид, агрономчидыг мэргэшүүлэх” сургалтад 
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн У.Өнөржаргал, Налайх дүүргийн хөдөө аж ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн Б.Назангүль, Багахангай дүүргийн хөдөө аж ахуйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ү.Эрдэнэчимэг, Бэлчээрийн менежмент 
төслийн нэгж орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын агрономич 
Б.Баярцэцэг нарыг 2018 оны 04 дүгээр сар 18-20-ны өдрүүдэд оролцууллаа. 

 2018 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр НХХААГ, Мал аж ахуйн эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн “Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГ-тай 
хамтран ажиллах  талаар уулзалт хийж, төслийн үйл ажиллагаатай 
танилцуулж харилцан тохиролцоонд хүрлээ. 

 ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн Хоршоодын үнэлгээ болон судалгаа гаргах 
удирдамжийг 9 дүүрэгт хүргүүлж, судалгааг нэгтгэсэн. 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангах 2017 оны оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн 
Нийслэлийн Засаг даргын А/592 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын 
хэсгийн хуралдааныг зохион байгууллаа. Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 
бүсээс гарч буй малтай иргэдийн үхрийг түүвэр байдлаар шинжилгээнд 
хамруулах ажлыг Мал эмнэлгийн газар болон дүүргүүдийн мал 
эмнэлгүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна.  

 Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны Нарийн, 335 гарам, Баянзүрх 
дүүргийн Арцтын аманд газар олгох ажлыг мал аж ахуй эрхлэхийг 
хориглосон дүүргүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. Тус 3 байршилд худаг 
ус, дэд бүтэц тог татах ажлыг Захирагчийн ажлын албаны Дэд бүтэц, 
тохижилтын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж байна.  

 ЖИ СИ ЭС төрийн бус байгууллагатай хамтран малын үржлийн ажил, 
эрчимжсэн мал аж  ахуй эрхлэгчдийг чадавхжуулах эрчимжүүлсэн сургалтыг 
4 сарын 1-8 ны хооронд зохион байгуулав. 

 Сүхбаатар дүүргийн мал аж ахуй эрхлэгчдийг “Нүүдэлчин агро” фермийн 
үйл ажиллагаатай танилцуулах сургалтыг 04 дүгээр сарын 11-нд Сүхбаатар 
дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран зохион 
байгууллаа. 

 Малын үржлийн ажил үйлчилгээ явуулдаг “Нутаг академи”, “Үржлийн 
шилмэл сүрэг” хоршоо, “Сүү” ХХК, “Мон сүү” ХХК-тай хамтран нийслэлд 
сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих, хамтран ажиллах схем гарган 
хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.  

 Малын генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хуулийг 
сурталчлах бэлтгэл хангах нийслэлийн ажлын хэсгийн хуралдааныг зохион 
байгууллаа.  


