
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

07 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1. Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан “Үлэмж органик” 

ХХК-ны ажилтан М.Уртнасан, Х.Оюун-Эрдэнэ, Партизаны сангийн аж ахуйн 

саалийн үнээний фермерийн саальчин Д.Лхамсүрэн, малчин Н.Нармандах 

нарыг Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын “ХҮНДЭТ ҮНЭМЛЭХ”-

ээр тус тус шагнаж урамшуулсан. 

2. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний боловсруулах 

үйлдвэрүүдийн судалгааг гарган нэгтгэсэн.  

3. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар баталсан 

Ажлын хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

сунгуулах хүсэлт гаргасан “Танко” ХХК, “Авдаа Түнхэл” ХХК-ийн үйл 

ажиллагаанд хяналт хийж, “Танко” ХХК-ийн дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д 

хүргүүлсэн. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

1. Газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “2018 онд 

Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт төмс хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, хүлэмжийн 

аж ахуйн ашиглалт, тариалалтын байдалтай танилцах, зөвлөгөө өгөх ажлын 

удирдамж”-ын дагуу Хан-Уул, Багануур, Баянзүрх, Налайх, Сонгинохайрхан 

дүүргүүдийн нийт 23 аж ахуй нэгж, 100 гаруй иргэний 285 хүлэмж буюу 5,4га, 

ил талбай 130га, тэжээл 243га, мод үржүүлэг 20га, уринш 47га, чацарганы 

46,2га талбайг түүвэр судалгаагаар хамруулж тариалалттай танилцаж 

ургалтын үеийн арчилгаа, хог ургамал өвчин хортонтой тэмцэх талаар арга 

зүйн зөвлөгөө өгч ажилсан.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. 

2. Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газартай хамтран ургамлын пестицийн 

үлдэгдлийг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж, хүнсний ногооны 

дээжүүдийг  Мэргэжлийн хяналтын лабораторт хүргүүлсэн.   

3. “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа “Ургамал 

хамгаалал, хүнсний ногооны ургалтын үеийн арчилгаа”  сургалтад 

Нийслэлийн 9 дүүргийн 130  иргэнийг хамруулж, хог ургамал, өвчин 

хортонтой тэмцэх, ургамлын арчилгааны талаар танхимын болон талбайн 

сургалтанд хамрууллаа. 

4. 2018 оны 07 дугаар сарын 27-нд Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв Төрийн 

бус байгууллагатай хамтран “Жимсний мод бут болон нарийн ногоо 

тариалах” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж тариалангийн аж ахуй эрхлэх 

хүсэлтэй 20 гаруй өрхийн эмэгтэйчүүд оролцсон. 

5. Нийслэлд зөгийн аж ахуй эрхлэгчид болон уг аж ахуйг эрхлэхийг сонирхсон 

иргэдэд зориулан “Зөгийн аж ахуйн” сургалтыг ХХААХҮЯ, Монголын 

Зөгийчдийн нийгэмлэгтэй хамтран 2018 оны 07 дугаар сарын 06-нд зохион 



байгуулж сургалтад Нийслэлийн 5 дүүргийн 26 иргэн хамрагдаж холбогдох 

чиглэлээр онол, практикийн мэдлэг олж авсан. 

6. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/578 дугаар захирамжийн 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр 

Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс нүүж Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21 дүгээр хорооны Ногоон толгой, Нарийны хэсэгт суурьшсан 

иргэдэд эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, 

холбогдох чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангаж 

ажиллалаа. Сургалтын үед иргэдээс гарсан санал, хүсэлтийг 

шийдвэрлүүлэхээр 2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр Нийслэлийн Авто 

тээврийн газар, Боловсролын газар, Эрүүл мэндийн газар, СХД-ийн газрын 

алба, дүүрэг, хороодын удирдлагуудтай хуралдан тодорхой үүрэг 

даалгаврыг өгч ажилласан 

7. “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” үндэсний 

стандартыг 6 дүүргийн ЗДТГ болон мэргэжлийн байгууллагуудад албан 

бичгээр хүргүүлэн иргэдэд сурталчлан ажиллах талаар ажлын чиглэл 

хүргүүлсэн. 

8. ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан “Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуй 

нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” ТСШ/18/06/20 МСА 

дугаартай төслийн сонгон шалгаруулалтанд оролцохоор хүсэлт ирүүлсэн 8 

аж ахуй нэгжийг дэмжин уламжилсан. 

 

 

 


