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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай  хуулийн 4 дүгээр зүйлийн  4.1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу “Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулан, хэлтсийн 
холбогдох мэргэжилтнүүдээс санал авч, тусган байгууллагын удирдлага болон 
НЗДТГ-ын Хууль, эрхзүйн хэлтсийн даргад танилцуулж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчийн баталсан “Органик хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилт, хүнсний 
бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд хяналт хийх” удирдамжийн дагуу 10 дугаар 
сарын 26-ны өдөр НХХААГ, НМХГ, ХХААХҮЯ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан ажлын 
хэсэг Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 худалдааны газрууд, сүлжээ 
дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын 
төвлөрлийг сааруулах, төвийн бүсийн аймаг, хотуудын хамтын ажиллагаанд 
тулгуурлан суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Хөгжлийн алтан гурвалжин” 
бодлогын хүрээнд Төв аймгийн Зуун мод хотод 10 дугаар сарын 09-ны өдөр 
нийслэл хотоо сурталчлах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний 5 үйлдвэрийг оролцуулан ажилласан. 

 Олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн техник, технологийг 
шинээр болон шинэчлэн нэвтрүүлж, хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн чанартай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн Улаанбаатар хотын эдийг засаг, нийгмийн хөгжилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулан ажиллаж байгаа “АПУ дэйри” ХХК, Үлэмж органик ХХК-
ийг “Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал Гаруда-2018”-ын “Брэндинг 
бүтээгдэхүүн” төрөлд, “Мах маркет” ХХК-ийг “Дэвшилтэт техник, технологи 
нэвтрүүлсэн үйлдвэр” төрөлд тус тус нэр дэвшүүлэн, тусгай байрт “Үлэмж органик” 
ХХК шалгарсан. 

 “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа сүүний үйлдвэрүүдийн технологийн шат дамжлага дахь 
хорогдлын норм тооцох аргачлалын талаар судалгаа мэдээлэл авахаар албан 
бичиг хүргүүлэв. 

  Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо 10 дугаар сарын 8-ны 
өдөр хуралдаж “Бэст Кап” ХХК-ны ажлын хэсгээс боловсруулсан “Уусамхай Кофе 
Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартын төслийг хэлэлцсэн. Стандартын 
төсөлтэй танилцан сахарозын найрлага, хаяг шошгололтыг тодорхой болгож, 
аюулгүй байдлын үзүүлэлт зэргээ дахин хянах шаардлагатай гэсэн санал өгсөн 
бөгөөд уг хурлаар тухайн төсөл дэмжигдсэн. 

 “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн таны оролцоо” аяны хүрээнд 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 10 дугаар сарын 18 өдөр зохион байгуулсан 
“Шошго–зохистой хэрэглээний хөтөч” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. Уг сургалтанд 
хүнсний болон худалдааны чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэдэг 100 гаруй аж ахуйн 
нэгж, импортлогчдыг хамрагдсан. 

 “Дэлхийн хүнсний өдөр”-ийг тохиолдуулан Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамнаас зохион байгуулсан "Хүнсний аюулгүй байдал, Хүнсний экспорт" эрдэм 
шинжилгээний бага хуралд оролцсон. Хуралд Их, дээд сургуулиуд, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны байгууллага, мэргэжлийн холбоод, компаний төлөөллүүд 
оролцож илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн. 

 Код олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага, UNICEF төлөөлөгч, МХЕГ, ЭМЯ 
хамтран 9 дүгээр сарын 23-аас 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Нялх балчир 
хүүхдийн хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилт, хяналт” сэдэвт сертификат сургалтанд 
хамрагдсан. Тус сургалтанд төрийн албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд эхний 2 өдөр 
танхимын сургалт, 3 дахь өдөр зөрчилтэй байж болзошгүй дэлгүүр, эмнэлэг, эмийн 
сангаар практик судалгаа хийсэн.  

 

http://www.legalinfo.mn/law/details/12349?lawid=12349


Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 Засгийн газрын 118 дугаар тогтоол, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын 01 дүгээр албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд  

Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2018-2019 оны өвөлжилт, хаваржилтын 

бэлтгэлийг хангуулах  зорилгоор  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр 

албан даалгаварыг 11 заалт бүхий арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэхээр 08 дугаар 

сарын 01-ны өдөр гаргуулан дүүргүүдэд албан бичгээр хүргүүлэн ажиллалаа. 

Нийслэлийн хэмжээнд 424 мянган толгой мал байгаагаас 2017-2018 онд хонин 

толгойд шилжүүлнээр 1.1 сая толгой мал өвөлжих мэдээтэй байна. Нийслэлийн 

хэмжээнд аюулгүйн нөөцөд 350 тн өвс, 230 тн тэжээл аюулгүйн нөөцийг бэлтгэхээр 

тусгагдсан. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц 

бүрдүүлэх, өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажилд хяналт тавих ажлын хэсгийг 

батлууллаа. 

-Багануур дүүрэг 20тонн өвс,  25тн тэжээл 

-Багахангай дүүрэг 1.9 сая төгрөг төвлөрүүлсэн 

Баянзүрх дүүрэг /шаардлагатай нөхцөлд сар бүр засаг даргын нөөц 

хөрөнгөөс 20 сая төгрөг гаргах эртэй байдаг /цагийн байдлаас асуудлаа 

шийдвэрлэнэ. 

Налайх дүүрэг 25тн өвс, 10тн тэжээл нөөцөлсөн. 

Сонгинохайрхан дүүрэг өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аюулгүйн нөөц 

бүрдүүлэх тухай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 24 –ний 

өдрийн  А/459 дүгээр захирамжаар 50770.000 төгрөг, аюулгүйн нөөц 

бүрдүүлэх, бэлтгэл ажлын зардлын төсвийн тооцоог А/459 дүгээр 

захирамжын хавсралтаар тус тус баталсан байна.  

Хан-Уул дүүрэг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 50 сая төгрөг шийдэж өвс авах 

бэлтгэлээ хангасан байна. 

Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэхэд Налайх, Багануур дүүрэг 2017 

онд нийслэлийн Засаг даргын нөөцөөс авсан санхүүжилтийн гэрээг сунгах, 

уг ажилд дэмжлэг хүссэн хүсэлт албан бичгээр ирүүлж өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлаа хангасан . 

 “Тэжээл дэд” хөтөлбөрийн хүрээнд мал аж ахуй эрхэлхийг зөвшөөрсөн 6 дүүргийн 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тэжээлийн ургамал тариалах газрын асуудлыг 

шийдвэрлүүлэхээр тусгуулан ажиллаж, Багахангай дүүрэг 270 га газрыг малын 

тэжээлийн ургамал тариалах, фермерийн аж ахуй эрхлэх зориулалтаар 

“Багахангай сүү” ХХК-д эзэмшүүлэн, үүнээс 50 га талбайд эрдэнэ шиш,40 га 

талбайд царгас, Багануур дүүрэг 20 га, Хан-Уул дүүрэг 27 га, Сонгинохайрхан 

дүүрэг 205 га газар тус тус тэжээлийн ургамал тариалж нийт 342 га талбайд 

тэжээлийн ургамал тариалсан байна.   

 Нийслэлийн 2017 оны малын тоонд үндэслэн отроор өвөлжих малын судалгааг 

дүүрэг бүрээр гаргаж,  Нийслэлийн 6 дүүргийн 629 өрхийн 178 мянган мал өөр 

аймаг сумдын нутагт  отроор өвөлжиж, хаваржих мэдээтэй байна. Хэрлэнбаян-

Улаан, Малахын аймаг дундын отрын нутгийн бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах 

орон тооны бус зөвлөлийн хурал 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнтий 

аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян-Улаан багт зохион байгуулагдаж 2018-2019 

онд Хэрлэнбаян-Улаан отрын тусгай хэрэгцээний нутагт өвөлжих малын квот олгох 

хуралд Багануур дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч 4-р 

хорооны Засаг дарга Ж.Мөнхцэцэг, 3-р хорооны Засаг дарга Б.Бямбацэцэг, хөдөө 

аж ахуй, байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн Д.Баасанбаяр нар оролцож, орон 

нутгийн бэлчээрийн төлөв байдал, өвөлжилтийн зохион байгуулалтын талаар 

мэдээлэл хийж  5 хорооны 30.000 мал өвөлжүүлэх квот авсан байна. Одоогийн 



байдлаар  тус дүүргийн 8 өрхийн 5000 гаруй мал хугацаанаас өмнө отрын бүсэд 

орсон байна. 

 Хадлангийн мэдээг 9 дүгээр сарын 25-аас эхлэн дүүргүүдээс авч нэгтгэн  

ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэн ажиллалаа. Нийслэлийн хэмжээгээр 12000 тн өвс, 530 тн 

хүчит тэжээл 500 тонн  ногоон тэжээл,  425 тонн шүүст тэжээл, 45 тн гар тэжээл,  

давс хужир 36 тонныг бэлтгэж хадлан тэжээл бэлтгэсэн хувь 80 гаруй хувьтай 

байна. Нийслэлийн хэмжээнд малчдын түвшинд бэлтгэх хадлан тэжээлийн явц 

удаашралттай, хэрэгжилтийн хувь хангалтгүй байгаа нь хадлан бэлтгэх талбай 

байхгүй, өөр аймаг сумдын нутгаас хадлан бэлтгэх боломж хомс, ихэвчлэн зах 

зээлээс худалдаж авах, төлбөр, татвар өгч байж орон нутгаас хадлан бэлтгэдэгтэй   

холбоотой юм. Мөн цөөн тооны саалийн үнээтэй, ахмадууд өвс, тэжээлээ өдөр 

сараар тэтгэврийн мөнгөндөө тохруулан бэлтгэдэг зэрэг хүндрэлүүд тулгарч байна.  

 Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2018-2019 оны өвөлжилт, хаваржилтын 

бэлтгэл хангасан байдал 88,7 хувьтай байна. 

 Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн 

яамны сайдын зөвлөмж, албан даалгаврыг мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 

дүүрэгт хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын Даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны 

А/17 дугаар тушаалаар томилогдсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй тоног төхөөрөмж 

хүлээн авах комисс нь захиалагч, гүйцэтгэгч хоѐрын хооронд байгуулсан “НХААГ-

18/0005 тоот гэрээ”-ний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг гэрээний хавсралт, 

ерөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг хангасан байдал, барааны 

чанар, тээвэрлэлт, хадгалалтын байдал болон тоног төхөөрөмжийн холбогдох 

баримтуудтай газар дээр нь танилцаж, шалган  үзэв. Нийт 10 төрлийн  

техникүүдийг 2018.10.02-ны өдөр бүрэн нийлүүлж дууссан бөгөөд гүйцэтгэгч 

байгууллага гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг бүрэн нийлүүлж, 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн гэж үзэж тоног төхөөрөмжийг захиалагч 

байгууллагын мэдэлд бүрэн шилжүүлж, ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. 

Эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлснээр газар тариалангийн механикжсан 

үйлчилгээг  иргэн,  аж ахуйн нэгжид төлбөртэй  нөхцлөөр үзүүлэх боломж бүрдэнэ. 

 Монгол ногоо төсөлтэй хамтран “Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ даршлах нөөшлөх” 
сургалтыг нийслэлийн 6 дүүргийн 60 гаруй иргэдэд танхимийн болон дадлагын 
хичээл олгож, хүнсний ногоо тариалж зах зээлд нийлүүлж буй  25 тариаланчидад 
тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.  

 Нийслэлийн хэмжээнд  153,26 га-гаас 1450,6 тонн төмс, 257,3 га-гаас 3485,1 тонн 
хүнсний ногоо, 295,2 га –гаас 1947 тн малын тэжээл, 33,7 га хамгаалагдсан 
хөрснөөс 1015,5 тн  ургац тус тус хураан авч байна. Ургац хураалтын ажил 
дунджаар 93,5 хувьтай явагдаж  байна. 

 2018 оны 10 дугаар сарын 09 өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд СХД-ийн    21-р 
хороонд хүлэмжийн аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Түмэн сүйх” ХХК-ны 
үйлдвэрлэлийн байдалтай танилцлаа. Тус айлчлалын үеэр Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогч Ж.Батбаясгалан, НХХААГ-ын дарга нарын хамт нийслэлийн 
хүлэмжийн үйлдвэрлэлийн талаар мэдээлэл өгч, иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг 
цахилгаан дулааны хөнгөлөлтөнд хамруулах хүсэлтийг тавьсан. Үүний дагуу 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт өвлийн хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн судалгааг ХХААХҮЯ-д хүргүүлж ажиллаа.  

 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт төмс, хүнсний ногоо, хүлэмжийн үйлдвэрлэл 
эрхэлж, бүтээгдэхүүнээ хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа иргэн аж 
ахуйн нэгжүүдэд зориулсан “Газар тариалангийн зохистой дадал” сургалтыг AFACI 
олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 
Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хурлын зааланд зохион байгууллаа. 
Сургалтанд нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт төмс, хүнсний ногоо тариалдаг, 
хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 39 тариаланч хамрагдлаа.  



 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүнсний ногоо тариалж зах зээлд нийлүүлж буй 
тариалчдыг 25 тариаланчийг “Монгол ногоо” төслийн санхүүжилтээр тэмдэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгууллаа.  

 ХХААХҮЯ, ТЭДС-тай хамтран нийлэг хальсан хүлэмжийн үйлдвэрлэл эрхлэдэг 14 
иргэд аж ахуйн нэгж, иргэдэд 60х20м хэмжээтэй хүлэмжний 18 ширхэг плѐнк, 1тн 
нийлмэл бордоог 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олголоо. 

    Хугацааны хувьд  зоорь агуулахад үрийн болон товарын төмс,хүнсний ногооны 

хадгалалтын асуудал 10 сарын дунд үеэр дуусах тул зоорийн хяналт шалгалтыг 10 

сарын 24-26 ны өдрүүдэд  хамтарсан баг ажилласан. Нийслэлийн хэмжээнд төмс, 

хүнсний ногоо хадгалах энгиийн, механикжсан, автомат зоорийн 60% гаруй хувьд 

нь  шалгалтыг хийсэн. Шалгалтын явцад зоорь, агуулахын ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн байдал, өөрийн нөхцөл байдалдаа зохицуулан  ногооны 

хадгалалт, дүүргэлтийн байдал хангалттай байгааг газар дээр нь үзэж танилцсан 

болно.Нийслэл хотын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар  1 кг ногоог 4-8 ₮/ төгрөгний/ 

үнэлгээтэй зооринд хадгалж байна. Өнөөдрийн байдлаар 45,0 мянган тонн зоорь  

ашиглалтанд байдагнь нийслэлийн хүн амын хэрэгцээт төмс хүнсний ногооны   

28%-ийг  хадгалах  хүчин чадал юм. Одоогийн байдлаар 17,900 тонн төмс,хүнсний 

ногоог зоориндоо хийж хадгалсан нь нийт зоорь дүүргэлтийн 39,7% буюу хүнсний 

хэрэгцээнийхээ 10,1%-ийг хадгалаад байна. 

 


