
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

06 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1. Глобал Коммунитс олон улсын байгууллага, Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний 

зөвлөлийн санаачилгаар Монгол улсад “Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 3 дахь жилдээ 

ХХААХҮЯ, Монголын сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран “Эх орны сүү-Эрүүл хүнс” 

уриан дор тэмдэглэсэн. Тус арга хэмжээнд Улсын Их Хурлын дарга болон Засгийн 

газрын гишүүд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, НҮБ-

ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч нар оролцож 

эх орны ирээдүй бяцхан үрс эрүүл чийрэг өсөн бойжиход сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 

зайлшгүй шаардлагатайг цохон тэмдэглэж, хэрэглэж хэвшүүлэхийг уриалан Монгол 

орныхоо нэрийг тив, дэлхийд цуурайтуулсан мянга, мянган сурагч багачуудын 

төлөөлөл болсон 50 шилдэг хүүхдэд сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэг болгон 

гардуулж, Монголын сүүний нэгдсэн холбооноос 10000 хүүхдэд тараг бэлэглэсэн. 

2. ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 06 

сарын 13-15 ны хооронд  мал, мах бэлтгэсэн 11 аж ахуйн нэгжийн бэлтгэсэн 

махны үлдэгдэл, худалдан борлуулж байгаа дэлгүүрүүдтэй хийсэн 

гэрээ,  агуулахын ариун цэвэр, түүхий эд бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн 

тогтоох бүртгэл хөтлөлтийн байдал, өрөлт хураалт, сав, баглаа боодлын чанар, 

дотоод хяналтыг хэрэгжүүлдэг эсэх зэргийг шалган хяналтын хуудсын асуултын 

хүрээнд хяналт шалгалтыг хийсэн. Хяналт шалгалтаар Сүхбаатар Мах маркет 

ХХК, Сайнза интернейшнл ХХК- ууд бичиг баримтын бүрдэл байхгүй агуулахын 

ариун цэвэр хангалтгүй, холбогдох бүртгэл хөтлөлтгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн. 

Тус аж ахуйн нэгжүүдэд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч зөрчлөө арилгахыг хэлж 

сануулан мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөн, хэрэв зөрчлөө арилгахгүй бол 

зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авна гэдгийг хэлж сануулсан.    

3. “Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, сайжруулах 

арга зам” сургалт семинарыг ХХААХҮЯ, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний 

зөвлөлтэй хамтран 2018 оны 06 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан. Сургалт, семинарт 9 дүүргийн хүнсний асуудал хариуцсан 

мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын нийт 180 орчим 

төлөөлөл оролцлоо.  

4. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн 

хяналтын газартай хамтран хөхтариа болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний 

үндсэн түүхий эд, үйлдвэрлэлийн технологи үйл ажиллагаа, жор орц, түүхий эдийн 

гарал үүсэл, нийлүүлэлт, баталгаажуулалт, шошгололтонд тандалт судалгаа 

явуулж, гарч болох эрсдэлийг тогтоож, хянах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг 

төлөвлөхөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах тэдгээрт дүн шинжилгээ хийж, 

цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор нийслэлд үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгж, 14 аймгийн судалгааг нэгтгэж дүгнэсэн. 

5. Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хорооны эхний хурал 6 дугаар 

сарын 15-ны өдөр болсон. Уг хуралдаанд Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, 

Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Хүнсний эрдэм шинжилгээний 

Само институт, Хүнсчдийн холбоо, ХХААХҮЯ зэрэг газруудаас төлөөлөгчид 

оролцож саналаа өгсөн. Тус хурлаар Тэсо Корпорацийн Милко хуурай сүүний 

үйлдвэрийн ажлын хэсгээс боловсруулсан кофены сүүний стандартын төслийг 

хэлэлцэж, кофены нунтаг сүү гэсэн нэрээ өөрчлөн, найрлагыг нь тодорхой болгож 

дахин боловсруулсан тохиолдолд дэмжиж байна гэж санал өгсөн. 

 



Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

1. “Жи Эй Ти Си” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 06 дугаар сарын 21-нд 

Солонгос хоолны соѐлын сургалтыг хамтран зохион байгууллаа. Сургалтаар төрөл 

бүрийн солонгос хоол хийх, кимчиний байцаа тариалах болон даршлах талаар  60 

гаруй иргэдэд зохион байгууллаа. 

2. Хаврын тариалалтаар төмс 56,6 хувь буюу 166,9 га,  хүнсний ногоо 85,8 хувь буюу 

243,45 га, хамгаалагдсан хөрсөнд 35,7 га, тэжээлийн ургамал 342,1 га талбайд 

тариалалт хийгдэж  нийт 1424,1 га тариалахаас 55,3 хувь буюу 788,1 гад тариалалт 

хийгдсэн байна. Газар тариалан эрхлэж байгаа 2113 өрх, 61 аж ахуй нэгж 

байгууллага байна. 

3. "Монгол, Оросын санаачилга-2018"  арга хэмжээнд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газрын дарга Д.Баянбат Сүхбаатарын талбай дээр зохион байгуулагдах 

ОХУ-д үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн болон 

бусад арга хэмжээг хариуцан ажиллаа. Уг үзэсгэлэнд монголын талаас оролцох  аж 

ахуйн нэгжүүдийн техникийг байрлуулах, хувиарлах ажлыг зохион байгууллаа. 

4. Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж 

ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” үндэсний стандартыг Стандартчиллын 

Үндэсний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулаа. Стандартыг хэвлүүлэх, 

мэргэжлийн байгууллагууд, аж ахуй нэгж, иргэдэд  сурталчлан таниулах ажлыг 

зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

5. ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан ТС/18/05/03/ММҮХ дугаартай “Зөгий үржүүлж буй аж 

ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” төсөлд 3 аж ахуй нэгжийг 

хамруулан ажиллалаа. 

6. Засгийн газрын 122 дугаар тогтоолоор батлагдсан ноосны урамшуулалд 

хамруулахаар явуулсан 189 малчнаас 4 хүний мэдээлэл зөрсөнийг залруулж 

ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд хүргүүллээ.  

7. Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд үржлийн "Нутаг академи"-тай хамтран Бэлчээрийн 

менежмент төслийн газар дээр бод малын техникч бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 06 

дугаар сарын 18-22 өдрүүдэд зохион байгууллаа.  
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