
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 

08 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 

 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 МҮХАҮТ-тай хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-09-ний өдрүүдэд 
“Улаанбаатар Түншлэл-2018” Олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион 
байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн, шагналын төрлийг Нийслэлийн Засаг 
дарга, Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын 
ерөнхийлөгчийн хамтарсан захирамж, тушаалаар батлуулж, бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар баталсан 
ажлын хэсэг тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох хүсэлт гаргасан “Авдаа түнхэл” ХХК-ны үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн Засаг дарга болон холбогдох агентлагуудын дарга нар 2018 

оны 08 дугаар сарын 17-нд Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын ажил 

байдалтай танилцлаа. Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 

бүсээс нүүж шинээр суурьшсан иргэдтэй уулзалтыг зохион байгуулж,  газар 

тариалан, зоорь, хотын баруун захад байгуулж байгаа мах боловсруулах 

үйлдвэр, постын үйл ажиллагаатай танилцаж, холбогдох чиглэлээр 

мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/678 дугаар захирамжийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хориглосон бүсээс нүүсэн өрхийн хашаа, 

саравч буулгах ажлыг зохион байгуулж, ажлын хэрэгжилт 78 хувьтай байна.  

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 

дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хүрээнд санал 

боловсрууллаа. 

 Засгийн газрын 394 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 6 

дүүргийн 150 малчдыг ноосны урамшуулалд хамруулахаар материалыг 

бүрдүүлэн программын тулгалт хийж, хугацаанд нь ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэн 

ажиллалаа. 

 Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2018-2019 оны өвөлжилт, 

хаваржилтийн бэлтгэл хангах Засаг даргын албан даалгаврыг гаргуулахаар 

төсөлд холбогдох газрын саналыг авч ажиллаж байна. 

 ХХААХҮЯ-аас 2018 оны 08 дугаар сарын 05-10-ны өдрүүдэд Дорнод аймаг 

зохион байгуулагдсан “Хүнсний ногоо”, “Жимс жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөр 

үзүүлэх сургалтанд Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн, “Сэнжит 

оюу” ХХК-ны, “Нар хур шим” ТББ-ын,  “Асралт” ТББ-ын төлөөлөл оролцлоо. 

 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн 

үйлдвэрлэл эрхэлж, бүтээгдэхүүнээ хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлж 

байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан газар тариалангийн зохистой 

дадал, ургамал хамгааллын цогц арга, газар тариалан эрхлэгчдийг 

бүртгэлжүүлэлтэнд хамруулж, гэрчилгээжүүлэх сургалтыг 2018 оны 08 

дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийслэлийн 7 



дүүргийн нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг 59 тариаланч хамрагдлаа. Онолын сургалтыг Хангарди ордон 14 

давхрын хурлын тэнхимд, талбайн сургалтыг Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р 

хорооны нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 

“Everyday” хүлэмжийн аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн талбайд зохион 

байгууллаа. 

 ХХААХҮЯ-д 2018 оны ургацын урьдчилсан балансыг гарган хүргүүлэв. 2018 

онд 166,9 га талбайгаас 1926,9 тн төмс, 279,09 га талбайгаас 5973,1 тн 

хүнсний ногоо, 342,1 га-гаас 683,9 тн тэжээлийн ургамал хураан авах 

төлөвлөгөө гараад байна.  

 БНСУ-ын Инчион хотын Засаг даргын тамгын газрын гадаад хамтын 

ажиллагааны хэлтсийн Ази хариуцсан мэргэжилтэн Ли Чан Хон болон бусад 

албаны хүмүүсийн хамт Улаанбаатар хотод ажиллах үеэр нийслэлийн газар 

тариалангийн салбарт хамтарч хэрэгжүүлж болох ажлуудын саналыг 

танилцуулж Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгжийн үйл ажиллагаатай 

танилцууллаа.  

 МУ-ын Засгийн газрын 218 дугаар тогтоолыг  хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн 

хүрээнд төмс, хүнсний ногооны борлуулалтыг дэмжих, иргэдийг хямд үнэтэй 

чанартай ногоогоор хангах зорилгоор нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 

өнөөдрийн байдлаар 60 гаруй цэгт нийслэл, 8 аймгийн 100 гаруй  ногоочин 

гадна задгай талбай болон борлуулалтын асар, павильонд 10гаруй нэр 

төрлийн шинэ ургацын хүнсний ногоог 08 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 

борлуулж байна.  
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