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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 
 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 13 согтууруулах ундааны 

үйлдвэрээс 2019 онд хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах 
спиртийн захиалгыг авч, нэгтгэн ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар батлагдсан 
ажлын хэсэг тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлт 
гаргасан “Гурван тээл интернэшнл трейд” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хяналт 
хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамны 2018 оны 01/4113 дугаар албан бичгээр согтууруулах 
ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 
“Мөнхжин од” ХХК-ийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 
саналыг ирүүлсэн тул зохих шийдвэр гартал ажлын хэсэг ажиллах 
боломжгүйг “Мөнхжин од” ХХК-д албан бичгээр мэдэгдэв. 

 Олон улсын стандартын дагуу менежментийн тогтолцоо хэрэгжүүлж, 
стандарт, хэмжил зүйн газраас гэрчилгээжсэн хүнсний үйлдвэрүүдийн 
жагсаалт гаргаж бүртгэл мэдээлэлтэй болсон. 

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2018 оны А-599 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дотоодын сав баглаа 
боодол үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалт, Мөнгөн 
богц”-арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж ажилласан. 
Зөвлөлдөх уулзалт 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Монголын Үндэсний 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимд зохион байгуулагдаж 5 чиглэлээр 
шилдгүүдээ тодрууллаа. Үүнд: 

o Хүнсний үйлдвэрийн салбараас “Талх чихэр” ХК 
o Хөнгөн үйлдвэрийн салбараас “Lhamour” ХХК 
o Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбараас “Оюу толгой” ХХК 
o Худалдааны салбараас “Скай хайпермаркет” /И март/ ХХК 
o Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбараас “Микс пицца” ХХК тус тус 

шалгарч “Мөнгөн богц”, өргөмжлөлийн эзэн боллоо. 
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 

зохион байгуулсан “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад үйлдвэрлэгч, 
импортлогчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлэгт 
оролцлоо.   

 KOICA олон улсын байгууллага, Нийслэлийн Боловсролын газар, ШУТИС, 
Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, шим тэжээл-хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежментийг сайжруулах” төслийн хүрээнд 
удирдах ажилтнуудад зориулсан семинарт оролцож, төсөл хэрэгжиж байгаа 
улсын тэргүүний 117 дугаар цэцэрлэг дээр очиж үйл ажиллагаатай 
танилцлаа.  

 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 УХЭШХүрээлэн нь НХХААГ, Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГазартай хамтран  
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд “ОРГАНИК ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН 
УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргүүдийн  
газар тариалан эрхлэдэг аж ахуй нэгжийн төлөөлөл болон ногоочидоос 
бүрдсэн нийт 40 гаруй иргэд оролцож, “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал 



(GAP)” –ийн тухай ойлголт, ерөнхий  зарчим, нэвтрүүлэх боломж, Хөнөөлт 
организмтай тэмцэх цогц арга, Төмс, хүнсний ногооны хог ургамалтай  
тэмцэх арга сэдвээр эрдэмтэн багш доктор профессорууд илтгэл тавьлаа. 

 Монгол ногоо төслөөс зохион байгуулсан “Хүнсний ногооны маркетингийн 
форум-2018” семинар хэлэлцүүлэг 12 дугаар сарын 13,14-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд төсөлд хамрагдсан сумдын ногоочид, 
нийслэлийн ХАА-н хариуцсан мэргэжилтэн нарт төслийн тайлан, цаашид 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааний талаар илтгэл тавьж ногоочдын санал 
хүсэлтийг сонсож нийт  200 гаруй иргэд оролцлоо.  

 Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд шинээр байгуулах 
чацаргана болон жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэрийн талаар  “Ногоон 
Ази Сүлжээ” ТББ-ын ажлын хэсэгтэй уулзаж, цаашид хамтран  ажиллах 
талаар санал солилцлоо. 

 “Монгол мал” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 
“Монгол мал” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2018 онд  4 
зорилтын хүрээнд 16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг 
боловсруулж, газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган биелэлтийг 
бүтэн жилээр гарган ажиллалаа. Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлж, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээний үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд ХХААХҮЯ, УМЭҮГ, ХЗЯ, 
6 Дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран ажиллалаа. 

 “Тэжээл” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Эрчимжсэн 
аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
ханган зорилгоор тэжээлийн тоног төхөөрөмжийг хөнгөлттэй нөхцлөөр олгох 
боломжийг судлан ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд албан бичиг 
хүргүүллээ. 

 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 
хүргүүлж,  холбогдох  арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

 “Улсын аварга фермер”, “Улсын аварга тариаланч хамт олон”-ны болзлыг 
хангасан иргэн, аж ахуй нэгжийн материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд оруулахаар санал авч, Засаг даргын албан 
бичгээр ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ. Мал аж ахуйн чиглэлээр Нийслэлд 2018 
онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг гарган ХХААХҮЯ-ны МААБХЗГ, 
МҮБХЗГ-т тус тус хүргүүлсэн. 
 
 
 


