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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 
 

 ХХААХҮ-ийн Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А/479 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган ба “Органик бордоо” 
сэдэвт сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсэгт орж ажиллан, ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, 
МҮХАҮТ-тай хамтран 11 дүгээр сарын 20-23-ны өдрүүдэд 3 дахь жилдээ амжилттай 
зохион байгуулсан. Чуулганд нийт 400 гаруй  төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
тариаланчид оролцож, 14 аж ахуйн нэгж органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тангараг 
өргөсөн. “Органик бордоо” сэдэвт 3 өдрийн танхимын болон үзүүлэх сургалтад 
нийт 250 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллага, тариаланчид, бордооны 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулж, сертификат гардууллаа.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын 
хэсэг согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт 
гаргасан “Даян их” ХХК, “Их тэс гол” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, Даян 
их ХХК-ийн дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Ажлын хэсэг зөрчлийг 
арилгуулахаар “Их тэс гол” ХХК-д албан шаардлага хүргүүлж, 10 дугаар сарын 31-
ний өдөр хэрэгжилтийг шалгаж, албан шаардлагын хугацааг дахин 14 хоногоор 
сунгалаа. 

 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 171-р тогтоолоор 
батлагдсан ажлын хэсэг нийслэлийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, 
хот орчмын мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хадгалалт, эрүүл ахуйн 
байдлын талаар  судлах, санал дүгнэлт боловсруулах дэд ажлын хэсэгт орж 
ажиллалаа. Үүнд СХД, НД-ийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 мах 
боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцаж холбогдох зөвлөгөө 
мэдээллийг өгч ажиллалаа. 

 ХХААХҮЯ, НХХААГ, НМХГ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан Органик хүнсний тухай 
хуулийн хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд хийсэн хяналт 
шалгалтын хүрээнд шалгалтад хамрагдсан 8 худалдааны газрууд болон органик 
хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдэд 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр “Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, 
шошголох, худалдаалахад баримтлах аргазүйн удирдамж MNS CAC/GL32:2017” 
стандарт, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар хэрэглэх 
журам”, “Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

 Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач 
холбогдлыг иргэдэд таниулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн 
Боловсролын газар, Эрүүл мэндийн газар, Монголын Сүүний нэгдсэн холбоотой 
хамтран ажиллах санал солилцох уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтаас 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулах, судалгаа 
хийх сургууль, цэцэрлэгээ сонгох, судалгааны асуумж  бэлтгэх, хугацааг тодруулах 
зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хийхээр шийдвэрлэсэн.     

 Монголын Сүүний нэгдсэн холбооноос зохион байгуулсан шинээр фермийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх иргэдэд зориулсан сургалтанд “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж 
ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” стандарт, хүнсний үйлдвэр болон сүү 
боловсруулах үйлдвэрийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар 
илтгэл тавьж оролцлоо.   

 
 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 

 2018 онд нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд  1450,4га талбайд тариалалт хийж   
төмс 170,1 га –гаас 1850,5 тн, хүнсний ногоо 265,5 га-гаас 4576,6 тн, хамгаалалттай 
хөрс 36,6 га –гаас 2080,4тн, тэжээлийн ургамал 307,2 га-гаас 2843тн, жимс 



жимсгэнэ 658 га-гаас 340тн ургац тус тус хураан авсан. Нийт 1437,4 га талбайгаас 
11350,5 тн ургац хураан авч нийслэлийн хүн амын төмсний хэрэгцээг 3,7 %, 
хүнсний ногооны 6,2 %, жимс, жимсгэний 0,5%-ийг хангаж байна. 

 Монгол ногоо төсөлтэй хамтран “Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ даршлах нөөшлөх” 
сургалтыг Сүхбаатар, Налайх, Баянзүрх дүүргийн 30 гаруй иргэдэд танхимийн 
болон дадлагын хичээл олголоо. 

 2018-2019 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл хангах талаар ЗГ-ын 118 дугаар 
тогтоол, ХХААХҮЯ-ны сайдын 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд, Нийслэлийн 
Засаг даргын 04 тоот албан даалгаврыг гаргуулан, мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн 6 дүүргийн Засаг дарга нарт аюулгүйн нөөцийн өвс,  тэжээл бэлтгэх 
тухай газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 02 өдрийн 03/287 тоот албан бичиг, 
Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол,  ХХААХҮЯ-ны сайдын зөвлөмжийн биелэлтийн 
мал бүхий дүүргүүдээс авч нэгтгэн жилийн эцсийн тайлан, үр дүнгийн гэрээндээ 
тайлагналаа. 

 2017-2018 онд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэхэд дэмжлэг авсан 3 дүүрэг 
1 аж ахуй нэгж нийлээд 61.6 сая төгрөгийг Мал хамгаалах санд төвлөрүүлсэн 
бөгөөд 2 дүүрэг 1 аж ахуйн нэгжийг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар 
газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 08 ны өдрийн 03/363, 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 27 ны өдрийн 03/416 Налайх, 03/417  дугаартай албан бичиг Багануур 
дүүрэг, Нүүдэл тэжээл ХХК-д тус тус хүргүүлэх,  холбогдох  арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна.  

 ХХААХҮЯ- наас өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлыг урамшуулах, ажлын үр дүнг 
дээшлүүлэх чиглэлээр “Хадлан тэжээл-2018” болзолт уралдаан зарлаж мал 
эмнэлгийн арга хэмжээнд малаа бүрэн хамруулж, өвчлөл гаргаагүй,  эдийн засгийн 
эргэлтэд малаа  оруулсан, хамгийн их хадлан, тэжээл бэлтгэсэн болзлыг хангасан  
Хан-Уул дүүргийн “Баянцагаан хайрхан” ХХК  ны материалыг ХХААХҮЯ-д 
хүргүүллээ. 

 Хоргын хүү дэлгэрэх ЗГБХН нь Рашаант хэсэгт 60 га-д ногоон тэжээл /арвай, 
овьѐос, буудай/ тариалж, 300тн ургац хураан авсан байна. Хэрэгцээндээ 210 тн, 
зах зээлд 90 тн ногоон тэжээл нөөцөлсөн байна. Тариалсан тэжээлээрээ өөрийн 
хэрэгцээндээ багсармал тэжээл бэлтгэж байна.  

 Нийслэлийн хэмжээнд малчдын түвшинд бэлтгэсэн өвс, ногоон тэжээл 12.800тн, 
хүчит тэжээл 718 тн, шүүст тэжээл 470 тн, эрдэс тэжээл 36 тн бэлтгээд байна. 

 


