
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

05 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, аж 

үйлдвэрийн танхим хамтран 21 дэх жилдээ зохион байгуулж буй “Жижиг, дунд 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, технологи-2018” олон улсын үзэсгэлэн худалдаа 

зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, үзэсгэлэнгийн  шилдэг оролцогчдыг 

шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Үзэсгэлэнд 71 үндэсний 

үйлдвэрлэгч ААН оролцсоноос гадна БНСУ, БНУнгар улсын Худалдааны 

төлөөлөгчийн газар, Тайвань, Хонгконг, Пакистан зэрэг гадаадын 26 ААН 

оролцсон. Мөн үеэр МҮХАҮТ-аас  аж ахуйн нэгжүүддээ “Гэрээний маргаанаас үүдсэн 

асуудлыг арбитраар шийдэх нь”, “Сав баглаа боодол”, “Олон улсын үзэсгэлэнгийн 

стандарт”, “21-р зууны бизнес модел” сэдэвт 4 сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион 

байгууллаа. 

2. Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 24-ний өдрийн А-74 дүгээр тушаалаар баталсан “Хүүхдэд зориулав” Үзэсгэлэн 

худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллан, ажлын 

хэсгийн 05 дугаар сарын 2, 15-ны өдрийн хуралдаануудад оролцож, үзэсгэлэн зохион 

байгуулах төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус ажлын 

хүрээнд Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 

50 гаруй сурагчдыг хүнсний ууган үйлдвэр Талх чихэр ХК, Тесо корпорацийн Милко 

ХХК сүүний үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

3. 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 мах худалдаалах 

бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж дууссан бөгөөд 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

байдлаар нийслэлийн 6 дүүрэгт 150 цэгээр нийт 5734.8 тн мах буюу нийт махны 47%-

ийг борлуулсан байна. Үүнээс хонины мах 2388.1 тн, үхрийн мах 1918.8 тн, ямааны 

мах 1427.9 тн-ыг гулуузаар болон жижиглэнгээр борлуулаад байна. 

4. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын 

танилцуулга”, Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд “Нийслэлийн 

хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр хийгдэж буй зарим арга 

хэмжээний тухай”, “Хөгжлийн загвар-Төв аймаг”-ийн стратегийг тодорхойлох 

“Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 2018” хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтад Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн танилцуулах “Улаанбаатар хот- 

Төв аймгийн хүнс, хөдөө ахуйн салбарын хамтын ажиллагааны тухай”  

танилцуулгуудыг тус тус бэлтгэлээ. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

1. Нийслэлийн Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг 

нүүлгэн  шилжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг газрын даргын 2018 оны 05 

дугаар сарын 07-ны өдөр баталсан хуваарийн дагуу Хан-Уул дүүрэгт НХХААГазрын 

дарга Д.Баянбат, Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Батхүү, 

Сонгинохайрхан дүүрэгт НХХААГазрын орлогч дарга Д.Пүрэвсүрэн, Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Шатарбал, Сүхбаатар дүүрэгт Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан, Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо, 

Баянзүрх дүүрэгт Газар тариалангийн хэлтсийн дарга Ц.Төмөртулга, Эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Гантулга, Чингэлтэй дүүрэгт Хүнсний үйлдвэрлэлийн 



хэлтсийн дарга А.Цэцгээ, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

Д.Мөнхтуяа, нар ажилласан. Нийт 5 дүүргийн 398 өрхийн 10602 малыг зөвшөөрсөн 

бүсэд болон хөдөө орон нутаг, худалдаж гаргасан. Мал тооллгын А данс, иргэний 

үнэмлэх, холбогдох бичиг баримтаа авчран өөрийн эзэмшлийн мал гэдгээ нотлон, 

торгуулиа төлөн малаа гаргаж авах боломжтойг хэлж мэргэжлийн хяналтын 

байцаагчтай холбогдон мэдээллийг хүргүүлэн ажилласан.  

2. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1424,16 га талбайгаас 15341,7 тн ургац авахаар 

төлөвлөсөн. Одоогоор төмс, хүсний ногооны тариалалт 60 гаруй хувьтай явагдаж 

байна. 

3. 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол ногоо төслийн маркетингийн багтай 

хамтран Нийслэлийн хүлэмжийн аж эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх, борлуулалтын 

асуудлыг шийдвэрлэх гарцын талаар уулзалт зохион байгууллаа. Тус уулзалтанд 20 

гаруй хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэд, аж ахуйн нэгжүүд оролцлоо. 

4. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 сарын 22 өдрийн 278 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд ХХААХҮ-ийн сайдын А-82 дугаар тушаалаар батлагдсан хүнсний ногооны 

үрийг буцалтгүйгээр  15 төрлийн 3419,44 тн хүнсний ногооны үрийг 120 гаруй га-д 

тариалуулахаар 9 дүүргийн хэмжээнд хувиарлан олголоо. 

5. “Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол орны хөрс цаг уурт дасан зохицон 

ургах өндөр чадвартай, ган, хүйтнийг тэсвэрлэдэг  нутагших ирээдүйтэй Горный 

Алтайн мод үржүүлгийн газарт үржүүлэн  бойжуулсан 2 настай Чѐрная приморская 

сортын үхрийн нүд 5261ширхэг буюу 4 га, 4настай Чемаская синяя сортын чавга-175 

ширхэг буюу 0,4 га, Алтайская румянная сортын алимны суулгац 271 ширхэг буюу 0,5 

га талбайд  нийслэл орчмын бүс нутагт 2 аж ахуйн нэгж, 27 иргэнд зээлээр олгож, нийт 

5,0 га талбайд тариалалтыг хийлгүүлсэн нь анх удаа шинэ сортын жимс жимсгэний 

таримлыг нутагшуулан тариалууллаа. 

6. 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Тариаланчдын зөвлөгөөнд 

Нийслэлийн газар тариалангийн өнөөгийн байдал, Ургамал түүний гаралтай хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, тэмдэг олгох талаар мэргэжилтэн 

Д.Зандармаа мэдээлэл өглөө. 

7. Нийслэлийн Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар “Жи Эй Ти Эс” сургалтын төвтэй хамтран 

Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны иргэдэд “Өрхийн тариалан эрхлэгчдийг чадавхижуулах” 

сургалтыг 5 дугаар сарын 25-ны зохион байгууллаа. Сургалтанд  Төмс, хүнсний ногоо 

тариалах технологи сэдвээр мэргэжилтэн Д.Зандармаа, Ил болон хүлэмжинд жимс 

жимсгэнэ мод бут тариалах технологи сэдвээр мэргэжилтэн Ч.Авирмэд нар танхимийн 

хичээл зааж, нийт 30 гаруй иргэд хамрагдсан бөгөөд 7 төрлийн хүнсний ногооны үр 

болон гарын авлага тараан олголоо.  

8. Нийслэлийн дундын мэдээллийн санд байршуулах хамгаалагдсан хөрсний 

үйлдвэрлэл эрхлэж буй 53 аж ахуйн нэгж, иргэдийн мэдээллийг бэлтгэн хүргүүллээ. 

 

ХЯНАСАН:  

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН  

ДАРГА     Р.УНДАРМАА 
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ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН 
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