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НЭГ. БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)-ЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Ажил үйлчилгээ 1.1 
Хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрт эрүүл ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн зохистой 
дадлыг хэвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

1.1.1.Зохистой дадал, 
дотоод хяналтын 
тогтолцоог нэвтрүүлж 
байгаа үйлдвэр 
эрхлэгчдийн судалгааг 
гаргана. 

III улирал - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (ISO 22000) олон 
улсын стандартыг нэвтрүүлсэн 5, чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 
9001) стандарт нэвтрүүлсэн 13, эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлын 
хяналтын тогтолцоо (HACCP) нэвтрүүлсэн 7, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд 
аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (OHSAS18001) нэвтрүүлсэн 2 
хүнсний үйлдвэрүүдийн судалгааг Стандарт, хэмжил зүйн газартай 
хамтран гаргаж, бүртгэл мэдээллийн санд нэгтгэсэн.  
- Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, гарч болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, холбогдох хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 03 дугаар 
сарын 19-ий өдрийн “Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” зөвлөмжийг 9 
дүүргийн 45 хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүргүүлсэн.   
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1.1.2.Зохистой дадал, 
дотоод хяналтын 
тогтолцоо нэвтрүүлэх 
талаар үйлдвэр 
эрхлэгчдэд сургалт 
явуулна. 

IV улирал - Хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, эрсдэлээс сэргийлэх, 
үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмж, 
зөвлөгөө өгөх сургалтыг 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ундаа, шүүс, цэвэр ус, рашаан 
үйлдвэрлэлийн 40 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан.  
- Дэлхийн хүнсний өдрийг тохиолдуулан 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 
зохион байгуулсан "Хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний экспорт" эрдэм 
шинжилгээний бага хуралд хэлтсийн мэргэжилтэн оролцсон. Бага хуралд 
их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага болон 
оюутны ангилалд нийт 20 илтгэл ирүүлснээс, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны 
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сургуулийн багш Б.Мөнхжаргал “Монголын уламжлалт хүнсний цусны 
даралт бууруулах идэвхийн судалгаа”, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны 
сургуулийн оюутан Л.Аззаяа “Дүфү үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүний 
химийн судалгаа болон дахин ашиглах боломж” илтгэлээрээ оюутан, 
судлаачдын ангилалд тус тус тэргүүн байр эзэлж, ХХААХҮ-ийн Сайдын 
батламж, мөнгөн шагналаар шагнуулсан. 

Ажил үйлчилгээ 1.2  
Органик хүнсний үйлдвэрлэлд 
баримтлах журам, дадал, 
хэвшлийг хүнсний сүлжээний 
бүх шатны оролцогчдод 
сурталчилж, органик хүнс 
үйлдвэрлэгчдийн чуулган 
зохион байгуулна. 

1.2.1.Органик хүнсний 
тухай хуулийг дагалдан 
гарах журам, 
аргачлалыг сурталчлах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

I-III улирал “Хүнс, хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс 
үйлдвэрлэхэд баримтлах журам”, “Хэрэглэх бодисын жагсаалт”, “Органик 
хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлал”, “Органик хүнсийг харилцан 
итгэлцэлд тулгуурлан хамтран баталгаажуулахад тавих шаардлага, 
бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журам”, “Органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам”-ын төслийг 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2017 оны 12 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 15-ны өдрийн А/09 тушаалаар тус тус батлуулсан. 
Батлагдсан журам, аргачлалыг сурталчлах, “Органик хүнсийг бүртгэх, 
нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ, 
Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран 03 дугаар сарын 21, 
28, 04 дүгээр сарын 02, 03-ны өдрүүдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 
дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 190 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион 
байгуулсан. Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/222 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад 
нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу журмын нөлөөллийн 
шинжилгээг хийж, ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. “Органик хүнсийг бүртгэх, 
нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-180 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. 
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1.2.2.“Органик хүнсний 
баталгаажуулалт" 
сэдэвт сургалт зохион 
байгуулна. 

IV улирал “Намрын ногоон өдрүүд - 2018” нэгдсэн арга хэмжээний 09 дүгээр сарын 
18-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Эрүүл монгол хүнс - 2018” 
үзэсгэлэн худалдаанд “Алсыг хар - Органикийг сонго” уриан дор органикт 
шилжих хүсэлтэй 10 аж ахуйн нэгжийг зохион байгуулан оролцуулж, 09 
дүгээр сарын 21-ний өдөр Мишээл Экспо төвийн хурлын танхимд “Органик 
хүнсийг баталгаажуулах журам”, “Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн 
хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийг танилцуулах сургалт, хэлэлцүүлгийг 
ХХААХҮЯ, СХЗГ-тай хамтран зохион байгуулсан. 
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1.2.3.Органик хүнс, 
хөдөө аж ахуйн 
үндэсний III чуулган 

IV улирал 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 хэлтсийн мэргэжилтэн орж, 
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зохион байгуулна. ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, МҮХАҮТ-тай 
хамтран 11 дүгээр сарын 20-23-ны өдрүүдэд 3 дахь жилдээ амжилттай 
зохион байгуулсан. Сургалт, чуулганд нийт давхардсан тоогоор 400 гаруй  
төрийн болон төрийн бус байгууллага, тариалан эрхлэгчид 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, идэвхтэй оролцсон 80 гаруй 
төлөөлөлд сертификат гардууллаа.  

1.3."Монгол мал" үндэсний 
болон дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана 
 

1.3.1."Монгол мал" 
үндэсний болон дэд 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг батлуулж 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 
 

I-IV 
улиралд 

 
 

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 4 зорилт 30 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг 
боловсруулан 2018.03.06-ны өдөр газрын даргаар батлуулан ажиллалаа. 
Бүртгэлжүүлэлтийн ажлын хүрээнд "Бэлчээрийн менежмент" төслийн 
нэгжийн 60 малыг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 
Нийслэлд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар   201.6 мянган хээлтэгч мал 
төллөхөөс   132.7 мянган хээлтэгч төллөж нийт 127.5 мянган төл авч  
төллөлт 61.3 хувьтай байна.  
Малын удмын сангийн үндэсний төвтэй гэрээ байгуулан ажиллаж жилийн 
эцсийн байдлаар 300 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн байна.  
Хан-Уул дүүргийн 14-р хороонд зохиомол хээлтүүлгийн пункт байгуулах 
газрын асуудлыг  шийдвэрлүүлж ажилласан. 
Малын удамзүйн үнэлгээний www.muz.gov.mn сайтад байгууллагын 
сайтын холболтыг хийлгэж, Нийслэлийн хэмжээнд хээлтүүлэгч малыг 
удамзүйгээр үнэлэх, бүртгэх ажлын бэлтгэл хангагдсан. Мөн ХХААХҮЯ-
наас зохион байгуулсан удам зүйн программын сургалтанд хэлтсийн 2 
мэргэжилтэн хамрагдсан. 
 “Сүү” ХХК,  Фермер эрхлэгч, Мал үржлийн нэгж 3-ын хамтран ажиллах 
гуравласан гэрээг 2018 оны  08 дугаар сард байгуулан ажиллалаа. 
Малын үржүүлэг, технологийн нэгжийн стандартын төслийг боловсруулах 
ажлын хэсэгт ажиллалаа. Нийслэлд үржүүлж буй цэвэр, эрлийз үхрийн 
судалгааг нэгтгэн гаргаж ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ. 
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1.3.2.Малын гаралтай 
түүхий эдийн 
урамшуулал олгох 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

I,III, IV 
улиралд 

Засгийн газрын 2015 оны 122, 394 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах 
хүрээнд түүхий эдийн урамшуулалд хамруулахаар 4 дүүргийн 296 малчны 
материалыг бүрдүүлэн, программын тулгалт хийж, материалыг архивын 2 
боть болгон Мал хамгаалах санд хүргүүллээ. 
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1.3.2.2017 онд өвс, 
тэжээлийн аюулгүйн 
нөөц бүрдүүлсэн 

 

I-IV 

Нийслэлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 2018 онд гэрээ байгуулж 
олгосон санхүүжилтийг эргэн төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулж,  
жилийн эцсийн байдлаар гэрээ хийж олгосон санхүүжилтийн 60 хувийг 
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зардлыг Нийслэлийн 
төсөвт татан 
төвлөрүүлж, 2018 оны 
аюулгүйн нөөцийг 
бүрдүүлнэ. 

улиралд Мал хамгаалах санд эргэн төвлөрүүлээд байна. 

1.3.3.Нийслэлийн 
хөдөө аж ахуйн 
салбарын 
шилдэгүүдийг 
шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулна 

I улиралд Засгийн газрын 202, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 183, 221 дүгээр тогтоолын дагуу Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2018 оны 14 дүгээр тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын А/124 дүгээр захирамжийг гаргуулан  
Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилдгүүдийг шалгаруулж, шагнаж 
урамшуулах ажлыг зохион байгууллаа. “Нийслэлийн тэргүүний фермер”-
ээр Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны фермер Б.Жаргалсайхан, 
Багануур дүүргийн 4 дүгээр хорооны фермер Б.Мөнгөнцоож, Хан-Уул 
дүүргийн 12 дугаар хорооны фермер А.Түвшинжаргал, фермер 
Б.Цээлээжав, мөн дүүргийн 14 дүгээр хорооны фермер П.Жаргалтогтох,  
Сонгинохайрхан  дүүргийн 21 дүгээр хорооны сүүний үхрийн  аж ахуй 
эрхлэгч фермер Л.Доржсүрэн, Ц.Дамдинсүрэн, мөн дүүргийн 32 дугаар 
хорооны фермер Ж.Чимэд-Очир, гахайн аж ахуй эрхлэгч С.Түвшинтөгс 
нарыг, 
 “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”-аар Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар 
хорооны тариаланч У.Ганцогт, 14 дүгээр хорооны тариаланч 
Ц.Наранцэцэг, Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны тариаланч 
Б.Даринчулуун, Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны тариаланч 
Я.Батбилэг нар шалгарлаа. 
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1.3.4.Эрчимжсэн аж 
ахуйн чиглэлээр 
сургалтын төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу 
сургалтыг зохион 
байгуулна. 

I-IV 
улиралд 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, ферм эрхлэгчдийг чадвахижуулах, 
чиглэлээр 2018 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 2018.03.06-ны өдөр газрын даргаар батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу ферм-аялал сургалтыг  зохион байгуулж Баянзүрх, 
Сүхбаатар дүүргийн 63 иргэнийг “Нүүдэлчин Агро ферм”ХХК-ний сүүний 
үхрийн загвар фермийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцуул, туршлага 
судлуулсан. Мөн “ЖИ-СИ-ЭС” ТББ, “Нутаг академи”-тай хамтран үржлийн 
ажлын чиглэлээр вакуумжуулсан, сертификаттай сургалтыг зохион 
байгуулж 52 иргэн хамрагдсан.    ХХААХҮЯ, Монголын Зөгийн сан, 
Зөгийчдийн нийгэмлэгтэй  хамтран зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг 
чадвахижуулах сургалтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион 
байгуулж, Нийслэлийн 5 дүүргийн 26 иргэн хамрагдсан. 
”Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” 
MNS6723:2018 үндэсний стандартын сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж 
сургалтанд мэргэжлийн холбоод, төр, хувийн хэвшил, ферм эрхлэгчдийн 
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төлөөлөл 58 иргэн хамрагдаж мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан. 
Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс гарч 3 байршилд шинээр 
суурьсан иргэдэд 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж,  мэргэжил арга 
зүйгээр ханган ажилласан. 

1.4.Эрчимжсэн фермийн аж 
ахуйг бодлогоор дэмжин 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
урамшуулал, гадаад дотоодын 
хөнгөлттэй зээл, төсөл 
хөтөлбөрт хамруулна. 

1.4.1."Эрчимжсэн мал 
аж ахуйн хөгжлийг 
дэмжих" дэд 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх тухайн 
жилийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 
батлуулан холбогдох 
газруудтай хамтран 
ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөг 4 зорилт, 15 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний үхрийн эрчимжсэн 
аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS6723:2018 үндэсний 
стандартыг боловсруулан 2 удаагийн хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж, 
холбогдох газруудын саналыг авч, тусган Хөдөө аж ахуйн стандарчиллын 
техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдэн,  Стандартчиллын 
Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 16 дугаар тогтоолоор батлуулан 
ажиллалаа.  Үндэсний стандартыг нийтэд сурталчлах ажлыг холбогдох 
газруудтай хамтран хэрэгжүүлж байна. 
 ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан ТСШ/18/06/20 МСА дугаартай “Сүүний 
чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх” төсөлд 8 аж ахуй нэгж, “Малын үржлийн ажил үйлчилгээ 
эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдэд санхүүгийн хөнгөлөлттэй дэмжлэг үзүүлэх” 
ТШ/18/02/34 ММҮХ  төсөлд 2, “Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд 
хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” ТС/18/05/03/ММҮХ төсөлд 3 аж ахуй 
нэгжийг тус тус хамруулан ажилласан.                                                                                              
Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл, Глобал коммунитис ОУБ-
тай хамтран “Та сүүгээ уусан уу” Сүүний салбарын нэмүү өртгийн 
сүлжээний хөгжлийг дэмжигч байгууллагуудын 5 удаагийн уулзалтыг 
зохион байгуулж, "Дэлхийн сүүний өдөр"-ийг хамтран тэмдэглэх ажлыг 
зохион байгуулсан. “Мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил” малчдын улсын 
зөвлөгөөнд Нийслэлээс 6 дүүргийн 12 ферм эрхлэгчид, малчдын 
төлөөлөл болон дүүргийн хөдөө аж аж ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүдийг  
оролцуулсан.  
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1.4.2.Малын генетик 
нөөцийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

I-IV 
улиралд 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн төсөл 
болон Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөлд санал тусгуулахаар ХХААХҮЯ-нд 
хүргүүүлсэн.    
 
Засгийн газрын 82 дугаар тогтоол, ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны А/07 
дугаар тушаалын дагуу хуулийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын ажлын 
хэсэгт ажиллаж,  хуулийг дагалдан гарах дүрэм, журам, аргачлалыг 
боловсруулж ажиллалаа.   “Малын генетик нөөцийн тухай”, Мал, амьтны 
эрүүл мэндийн тухай хуулийн танилцуулга, сургалт уулзалтыг  ХХААХҮЯ-
тай хамтран 2018.03.14-ний өдөр зохион байгуулж, сургалтанд мал бүхий 
6 дүүргийн холбогдох албан тушаалтнууд хамрагдлаа. 
 Нийслэлийн 6 дүүрэгт Хөдөө аж ахуйн тасгийг шинээр байгуулах ажилтай 
холбогдуулан яамнаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу мал бүхий 6 дүүргээс 
орон тоо, бүтцийн саналыг авч нэгтгэн, шаардлагатай зардлын тооцоо, 
ажлын танилцуулга, захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох албан 
тушаалтнуудаас санал авч шийдвэрийг гаргуулахад бэлэн болгосон.                                                                                                                     
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1.4.3"Мал аж ахуйн 
хоршоодын үйл 
ажиллагааг дэмжих" 
журмын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих" журмыг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.     Мал аж 
ахуйн хоршоодыг хөгжүүлэх чиглэлээр вакумжуулсан 3 удаагийн 
сургалтыг ЖИ-СИ-ЭС төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулж, сургалтад 42 иргэнийг хамрууллаа. Мөн “Та сүүгээ уусан уу” 
хэлэлцүүлгийг Глобал коммунитис ОУБ-тай хамтран зохион байгуулж, мал 
аж ахуйн хоршоодыг хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйгээр ханган 
ажилласан. 
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1.4.4."Тэжээл" дэд 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөг 6 зорилт, 20 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, батлуулан ажиллалаа. “Тэжээл” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд тэжээлийн ургамал тариалах газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр 6 дүүргийн 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаж  
нийт 342 га тайлбайд тэжээлийн ургамал тариалсан байна. 
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1.4.5.Нийслэлийн 2018 
оны мал, амьтны 
тооллогын ажлыг 
зохион байгуулна 

I-IV 
улиралд 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/909 дүгээр захирамжийн дагуу 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтны тооллогын ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсэгт ажиллаж, ажлын дүнг тайлант хугацаанд 
холбогдох газруудад хүргүүлэн ажилласан. Нийслэлийн малын тоо 2017 
оны жилийн эцсийн байдлаар 423.6 мянган толгой болж өмнөх оныхоос 
14.7 мянган толгойгоор буурсан дүнтэй байна. 
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1.5.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
мал аж ахуй эрхлэхийг 
хориглосон бүсээс малыг 
нүүлгэн шилжүүлэх 

1.5.1.Нийслэлд мал аж 
ахуй эрхлэх журмыг 
хэрэгжүүлэх тухайн 
жилийн төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд 
мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 2018 оны А/266 
дугаар захирамжаар мал бүхий иргэдийг суурьшуулахад шаардагдах 
зардлыг шийдвэрлүүлэн, хориглосон бүсэд 5 дүүргийн 619 өрхийн 16398 
толгой мал байснаас 604 өрхийн 15879 толгой малыг зөвшөөрөгдсөн бүс 
болон хөдөө орон нутаг руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/578 дугаар захирамжийн хүрээнд 5 
дүүргийн 521 өрхийн малын хашаа, саравчийг буулгаж, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг хийж, эргэж орж ирэхгүй байх арга хэмжээг авч 
ажилласан. Шинээр суурьшсан иргэдэд 3 удаагийн  сургалтыг зохион 
байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. Мөн  Нийслэлийн 
удирдлагуудыг нөхцөл байдалтай танилцуулж иргэдтэй уулзуулах ажлыг 
зохион байгуулж ажиллалаа. 
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1.6.Фермын болон эрчимжсэн 
хөдөө аж ахуйн саалийн 
үнээгий ферм, мал бордох аж 
ахуйн зориулалтаар 
эрчимжүүлсэн газрын 
ашиглалтыг сайжруулна 

1.6.1.Эрчимжсэн аж 
ахуй байгуулахаар 
хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан иргэн, аж 
ахуй нэгжийн газрын 
ашиглалтанд хяналт, 
шалгалт хийх ажлын 
хэсэгт ажиллаж 
мэргэжил арга зүйгээр 
хангана. 

I-IV 
улиралд 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/592 дугаар захирамжийн хүрээнд 

мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал бүхий иргэдийг нүүлгэн 

шилжүүлэхэд зориулан Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 06-ны өдрийн А/307 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн 

21 дүгээр хороо Ногоон толгойд 57.0 га, Нарийны хэсэгт 37.0 га, Баянзүрх 

дүүргийн 20 дугаар хороо Арцатын аманд 58.0 га газрыг Захирагчийн 

ажлын албаны нэр дээр олгож иргэдийг суурьшуулах ажлыг зохион 

байгуулсан. 
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1.7. Малын захыг мах 
боловсруулах үйлдвэрийн 
хамт хотын зүүн, баруун бүсэд 
байгуулах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

1.7.1.Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/539 
дүгээр захирамжийн 
хэрэгжилтийг ханган 
ажлын хэрэгжилтэд 
хяналт тавин 
ажиллана. 

I-IV 
улиралд 

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн баруун бүсэд 

байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 

нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/539 дүгээр захирамжаар байгуулан, 

төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд “МБҮ Трейд” ХХК-тай 

хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Малын зах байгуулах 21.2 га газрыг 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны 

нутаг дэвсгэрт Засаг даргын 2017 оны А/516 тоот захирамжаар 

шийдвэрлүүлэн “МБҮ Трейд” ХХК-тай газар ашиглуулах гэрээг байгуулсан. 

Төслийн ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчны 

үнэлгээ батлагдан, ажлын зураг төсөл  хийгдээд байна. Зүүн бүсийн 

барилга угсралт үйлдвэрийн барилга баригдсан, инженерийн шугам 

сүлжээ татагдсан, баруун бүсийн ажлын явц  нийт 260 000 м3 газар 
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шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан.  

Барилгын суурийн ажил, металь /каргаз/ угсралтын ажил 100 хувийн 

гүйцэтгэлтэйгээр дууссан. Сендвичин хавтанг угсрах бэлтгэл ажил 70%, 

суурийн өрлөгийн ажил 60%, шалны цутгалтын ажил 50%, гадна зам 

талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, 

цахилгааны ажлууд 30-40 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2018.08.17-ны өдөр уг 

ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь үзэж, танилцан холбогдох асуудлаар 

ажлын чиглэл өгч ажилласан. 

1.8.Атрын III аяны хүрээнд 
иргэн, аж ахуйн нэгжид 
хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэний үр суулгацыг 
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр 
хийлүүлнэ. 

1.8.1.Хүнсний ногооны 
үр болон жимс, 
жимсгэний суулгацын 
дэмжлэг авах иргэн, аж  
ахуйн нэгжийн сонгон 
шалгаруулалтын 
материал бэлдэнэ. 
 

II улиралд Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийг нийслэл хотод хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг 

2018- оны 04 сарын 09-ны өдрийн А/09 тоот тушаалаар 5 хүний 

бүрэлдхүүнтэйгээр байгуулан ажилласан. 
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1.8.2.Сонгон 
шалгаруулалтын 
материалыг хүлээн 
авч, дүгнэнэ. 
 

II улиралд “Жимс жимсгэнэ”хөтөлбөрийг файлаар 9 дүүргийн хөдөө аж ахуйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт хүргүүлэн ажилласан.  
Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг нийслэлийн 9 дүүргийн хөдөө аж 
ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт хүргүүлэн шаардлага 
хангасан иргэн, аж ахуйн нэгжийн материалыг Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж 
ахуйн газрын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын 
хэсэгт хүлээн авч ажиллалаа. 
Шаардлага хангасан 3 аж ахуйн нэгж, 13 иргэн төслийн баримт бичиг 
боловсруулан ирүүлсэн. 
 

100 

1.8.3.Шалгарсан иргэн 
аж ахуйн нэгжийн 
гүйцэтгэлд мониторинг 
хийнэ 

II улиралд “Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хүрээнд Оросын Холбооны улсын Горный 
Алтайн хязгаарын мод үржүүлгийн газарт үржүүлэн бойжуулсан алимны 
Алтайская румянная, ,чавганы Чемальская синяя, үхрийн нүдний Черная 
приморья сортын суулгацыг нийслэл хотын хэмжээнд 2 аж ахуйн нэгж 26 
иргэнд нийт 5707 ширхгийг тарааж тариулсан. Энэ тариалалт нь 
нийслэлийн жимс жимсгэний таримлын талбайг 4,7 га –аар нэмэгдүүлсэн. 
“Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 
төрлийн 3419,44 тн хүнсний ногооны үрийг 120 гаруй га-д тариалуулахаар 

 



9 дүүргийн 600 гаруй иргэдэд хувиарлан олголоо. 

1.9.Нийслэлийн иргэдийг 
экологийн цэвэр, аюулгүй 
хүнсээр хангах, төмс, хүнсний 
ногоо тариалах зориулалтаар 
эзэмшүүлсэн газрын 
ашиглалтыг сайжруулна. 

1.9.1.Газар 
ашиглалтын 
мониторинг хийнэ. 

II, III 
улиралд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны эзэмшлийн Баянзүрх 
дүүргийн 11 дүгээр хороо Баян-Уулын ам, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 
дүгээр хороо Таширын амны төмс, хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар 
2010 онд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хугацаа дууссан 45 иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн гэрээг сунгах тухай Хотын Ерөнхий менежерийн 02 
дугаар сарын 14-ны өдрийн А/43 дугаар тушаал гарч гэрээний төслийг 
боловсруулан эдгээр иргэн, аж ахуйн нэгжтэй газрын төлбөрийн тулгалт 
хийж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 357 дугаар захирамжаар 
Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлсэн Тарвагатайн аманд 2013 онд 
газар авч чацаргана тариалсан боловч эрхзүйн үндэслэлгүй гэсэн 
шалтгаанаар газар эзэмших эрх нь хүчингүй болсон 25 иргэдийн бүлэгт 
20.0 га газрыг ашиглуулахаар шийдвэрлэж, газрын байршлыг зааж өгсөн. 

100 

1.9.2.Газар 
ашиглагчийн гэрээ 
дүгнэж сунгалт хийх, 
цуцлах саналыг ЗАА-
нд хүргүүлнэ. 
 

II, III 
улиралд 

Төмс, хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар 2010 онд байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээний хугацаа дууссан 45 иргэн, аж ахуйн нэгжийн гэрээг 
сунгах тухай Ерөнхий менежерийн тушаал гарч гэрээний сунгалтыг хйиж 
байна. 

100 

1.9.3.Газрын эргэлтийн 
цэг тэмдгийг 
баталгаажуулж, 
зурагжуулах 
 
 
 
 
 

II, III 
улиралд 

СХД-ийн 21 дүгээр хороо Тарвагатайн амны 200.0 га талбай дундуур 
Улаанбаатар-Батсүмбэрийн автозам дайрч гарсантай холбогдуулан 
шинэчилсэн кадастрын зураг хийхээр “Гео дата” ХХК-тай 2018 оны 12 
дугаар сарын 7-нд 4.8 сая төгрөгний үнийн дүнтэй гэрээ байгуулсан. 

СХД-ийн 21 дүгээр хороо Тарвагатайн амны 200.0 га талбай дундуур 
Улаанбаатар-Батсүмбэрийн автозам дайрч гарсантай холбогдуулан 
шинэчилсэн кадастрын зураг хийхээр “Гео дата” ХХК-тай 2018 оны 12 
дугаар сарын 7-нд 4.8 сая төгрөгний үнийн дүнтэй гэрээ байгуулсан. 

Захирагчийн ажлын албаны нэр дээр төмс, хүнсний ногоо тариалах 
зориулалтаар олгогдсон газруудад 170 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжтэй 
ашиглалтын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд жил бүр 
мониторинг шалгалтыг хийж, зориулалтын дагуу үр бүтээлтэй тогтвор 
суурьшилтай үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн аж ахуйн нэгжтэй гэрээг 
сунгаж, төлбөр төлөлт болон ашиглалт хангалтгүй байгаа гэрээг цуцалж 
шинээр газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй иргэн аж ахуйн нэгжтэй гэрээ 
байгуулж газар ашиглалтыг сайжруулах талаар хамтран ажиллаж байна.  

100 

1.9.4.Талбайн хөрсний 
үржил шимийн төлөв 
байдлыг тодорхойлох 
мэргэжлийн 
байгууллагатай гэрээ 
байгуулна. 
 

II улиралд 80 



1.9.5.Хөрсний дээж 
цуглуулах ажлыг 
хамтран зохион 
байгуулах 

 2018 оны 9 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Ерөнхий менежерийн 
баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг Захирагчийн ажлын 
албаны мэргэжилтэн   О. Уянга, Ж. Хэрлэн нарын хамт хийсэн. Шалгалтын 
дүнд нийт 357.2 га буюу 57.6% талбайд 2018 онд тариалалт хийн, 
зориулалтын дагуу ашигласан ба 354.4 га буюу 42.4% талбайг 
зориулалтын дагуу ашиглаагүй байна. 

 
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан боловч зайлшгүй хөрөнгө гарган хийгдэх ажил учраас 
санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй тул хэрэгжих боломжгүй болсон. 

 

1.9.6.Хөрсний 
шинжилгээний үр дүнд 
тулгуурлан зөвлөмжийг 
гарган, газар ашиглагч 
нарт хүргүүлэх. 

80 

1.10.Нийслэлд хүлэмж, газар 
тариалан эрхэлж байгаа 
иргэн, аж ахуйн нэгжид 
ургамал хамгаалал, химийн 
бодис, бордооны хэрэглээг 
бууруулах хяналт тавьж, 
органик бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхэд зөвлөн 
дэмжинэ. 

1.10.1.Органик хөдөө 
аж ахуйн сургалт 
зохион байгуулах, 
сургалт, зөвлөгөөн 
дээр органик тариаланг 
сурталчилах 

 

II улиралд Швейцарын хөгжлийн агентлагын  санхүүжилтээр Монголын Хөдөөг 
Шинчлэхийн Төлөө Ферферүүдийн холбоо хэрэгжүүлж байгаа “Монгол 
ногоо” төслийн “Хот болон хот орчмын эмзэг бүлгийн өрхийн хүнсний 
ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн хүнсний ногооны тариалалтаар 
нэмэгдүүлэх” бүрэлдэхүүн хэсгийн “Төмс, хүнсний ногооны тариалалт 
хэрэглээний цогц мэдлэг олгох” шаталсан сургалтын хаврын эхний 
сургалтанд нийслэлийн 9 дүүргийн 150 гаруй иргэдийг хамрууллаа. 
“Төмс, хүнсний ногооны тариалалт хэрэглээний цогц мэдлэг олгох” 
шаталсан сургалтын хаврын эхний сургалтанд нийслэлийн 9 дүүргийн 
иргэдийг хамруулж, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд химийн бодис, 
бордооны хэрэглээг бууруулах зөвөлгөө өгч, ургамал хамгааллын 
зориулалтаар ашиглаж болох биобэлдмэлүүдийн жагсаалт, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтран гаргасан Монгол улсад 2018 онд 
Хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох 
пестицидийн жагсаалт, хэрэглэх хэмжээ, Газар тариалангийн 
зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордооны жагсаалтыг танилцуулж, 
таримлын өвчин хортонтой тэмцэх уламжлалт арга, агротехникийн арга, 
биологийн аргын талаар мэдээлэл өгч гарын авлага тараалаа. 

100 



1.10.2.НМХГ-тай 
хамтарсан удирдамж, 
хөтөлбөр 
боловсруулан 
батлуулна. 

 Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар, Нийслэлийн Хүнс, Хөдөө аж 
ахуйн газрын хамтарсан санамж бичгийн хүрээнд НМХГ, дүүргүүдийн 
мэргэжлийн хяналтын байцаагч нартай хамтран 2018 оны 6 дугаар сарын 
28-аас 7 дугаар сарын 3-ны хооронд Нийслэлд хүлэмж, газар тариалан 
эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжид ургамал хамгаалал, химийн бодис, 
бордооны хэрэглээг бууруулахад хяналт тавьж, ургамал хамгаалахад 
ашиглах пестицид, хөрсний үржил шимийг сайжруулах болон ургамлын 
ургалтын үед хэрэглэх химийн бордоо, тэдгээрийг хэрэглэх аюулгүй 
байдлыг хангах үүднээс ХУД, СХД, БЗД-ийн 10 гаруй аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн тариалсан хүнсний ногооноос дээжийг үндэслэн МХЕГ-ын 
хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лабораторийн дүгнэлтээр  хөнөөлт 
шавж, хачиг, ургамлын өвчин, нитрат, хар тугалга, кадми агууламж нь 
сөрөг нөлөөгүй үзүүлэлттэй гарсан байна. 

100 

1.10.3.Удирдамжийн 
хүрээнд иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн 
таримлаас дээж 
цуглуулж лабораторид 
шинжлүүлнэ. 

100 

1.10.4.Шинжилгээний 
үр дүнд тулгуурлан 
зөвлөмж боловсруулан 
тайлагнана. 

100 

1.11.Төмс, хүнсний ногоо, 
жимс жимсгэнийг 
тариаланчдаас хэрэглэгчдэд 
шууд хүргэх суртачилгааны 
ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулна. 

1.11.1."Алтан намар-
2018" үзэсгэлэн 
худалдааны нэгдсэн 
арга хэмжээнд 
Нийслэлийн ногоочдыг 
жигд хормогч, 
малгайгаар хангах, 
хүнсний ногооны гарын 
авлага, зөвлөмж 
тараан олгоно. 
 

III улиралд - ХХААХҮЯам, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газартай хамтран 
уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Намрын ногоон өдрүүд-2018” 
нэгдсэн арга хэмжээ, “Алтан намар-2018” шинэ ургацын төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, жимсгэний үзэсгэлэн худалдааг 09 дүгээр сарын 18-наас 24-
ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо” худалдааны төвд зохион  байгууллаа.  
Үзэсгэлэн худалдаанд нийслэлийн 6 дүүрэг, 12 аймгийн 21 сумын төмс, 
хүнсний ногоо тариалагч, жимс жимсгэнэ, гоѐл чимэглэлийн мод бутны 
үржүүлэгч найман аж ахуйн нэгж, гурван төсөл, 11 хоршооны 240 гаруй 
иргэд нийт 40 гаруй нэр төрлийн 860 тонн төмс, хүнсний ногоо, найман нэр 
төрлийн байгалийн жимс, жимсгэнэ, 60 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамал, 
10 гаруй төрлийн гоѐл чимэглэлийн мод, бут, 14 төрлийн тасалгааны цэцэг 
зэрэг бүтээгдэхүүнээр оролцож, 981 сая төгрөгийн борлуулалт  хийсэн 
байна. 

 

- 100 

1.11.2.Үзэсгэлэн 
худалдааны зар мэдээ 
сурталчилгааг телевиз, 
сайтаар сурталчилна. 

III улиралд Нийслэлийн  Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/630 
захирамж, Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, нийслэл хотын 
хооронд байгуулсан “Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ эрхэлдэг иргэн 
аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих” талаар хамтран 
ажиллах санамж бичиг, Монгол Улсын Засгийн газрын  2018 оны 218 
дугаар тогтоол, ХХААХҮЯамны сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн 01/3224 тоот албан даалгаврын  дагуу нийслэлийн   хэмжээнд 70 
байршил, 470 гаруй цэгт төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ   борлуулах 
худалдааг  нийслэлийн 5дүүргийн ЗДТГ, газар тариалангийн чиглэлээр 

100 



үйл ажиллагаа явуулж байгаа ОУБайгууллага, төсөл хөтөлбөр орон 
нутгийн ногоочидтой  хамтран уламжлал болон зохион байгуулсан.                                                                      
Энэ  арга хэмжээнд  “Адра” Олон Улсын Байгууллагаас хүнсний ногоо 
борлуулах 10 худалдааны цэгийг 5 дүүрэгт, “Глобал коммунитс” Олон 
Улсын Байгууллага  16 ногоочинг 8 асарт Хан-Уул дүүрэг Ажилчны алдар  
талбайд, БЗДүүрэг Сэлэнгэ аймгийн 4 сумын 32 ногоочныг 8 асарт 
“Бөхийн өргөө”-ний урд задгай талбайд,                                                  
ХУДүүрэг  Сэлэнгэ аймгийн    3 сумын 12 ногоочинг 4 асарт,Сансар 
худалдааны төвийн задгай талбайд, СБДүүрэг Өмнөговийн 1 сумын 4 
ногоочинг   32-ын тойрогт , ЧДүүрэг  Сэлэнгэ аймгийн 6 сумдын 50 
ногоочинг 20 асарт “Тусгаар тогтнолын талбайд, СБДүүрэг 3-р хороо 
“АСА” циркийн задгай талбайд 100 ногоочин төмс, хүнсний ногоогоо 
худалдан борлуулах багтаамжтай, төвлөрсөн цэгийг “Хүнсний ногоо 
тариаланчдын Холбоо”-той хамтран  08 сарын 25-наас 10 сарын 15-ны 
хугацаанд тус тус зохион байгуулж                                                                                                                                      
нийслэл болон орон нутгийн  420 гаруй ногоочид хамрагдан, 4,1 тэрбум 
төгрөгний борлуулалт хийсэн 

1.12.Өвлийн хүлэмжийн аж 
ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг 
амин дэмээр баялаг жимс, 
хүнсний ногоогоор тогтмол 
хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 

1.12.1.Стандартыг 
шинэчлэн 
боловсруулах ажлын 
хэсэг байгуулах, 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
батлуулах. 

I улиралд Нийслэлийн 2018 оны төсөвт хүлэмжийн ногооны стандартыг шинэчлэн 
боловсруулахаар санхүүжилт тусгасан боловч батлагдаагүй. 

50 

1.12.2.Эрдэм 
шинжилгээний 
байгууллагуудтай 
хамтран судалгаа 
шинжилгээний ажил 
хийх, туршилт явуулах 
 

I-IV 
улиралд 

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яамны санхүүжилтээр 9 төрлийн 
хүнсний ногооны стандартыг шинээр батлах, 18 төрлийн хүнсний ногооны 
стандартыг шинэчилэн боловсруулах ажлын хүрээнд “Монгол ногоо” 
төсөл, Дархан-уул аймгийн УГТЭШХ, ХААИС-ын эрдэмтэн багш нарын 
хамтарсан 4 ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 
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1.12.3.Үр дүнд 
тулгуурлан стандартыг 
шинэчлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

III улиралд 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр эхний танилцуулга хийгдсэн. Тус 
ажлын хэсгүүд стандартуудыг хянах, шинэчлэх болон шинээр 
боловсруулах ажил хийгдсэн ба одоогоор мэргэжлийн байгуулага, 
холбоодоос санал авах шатандаа явж байна. 
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1.13.Эх орны хөрсөнд ургасан 
төмс, хүнсний ногооны 
борлуулалтын цэгийн тогтмол 
ажиллах нөхцөлийг хангана. 

1.13.1.Дүүргүүдтэй 

хамтран худалдааны 

цэгт тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулах аж 

ахуйн нэгж, ТББ, 

иргэдийг шалгаруулна.  

 

II улиралд Нийслэлийн  Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/630 
захирамж, Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, Нийслэл хотын 
хооронд байгуулсан “Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ эрхэлдэг иргэн 
аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих” талаар хамтран 
ажиллах санамж бичгийн хүрээнд жилийн 4 улиралд борлуулалтыг хийх, 
ажлын байрыг тогтмолжуулах  зорилгоор 12мх3м хэмжээтэй 20 павилоныг 
дулаалах ажлын саналыг 5 дүүрэгт хүргүүлэн ажилласан. 
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1.13.2.Хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар дулаалах 

боломжийг судлан 

гэрээ байгуулна. 

II улиралд Жилийн 4 улиралд цэвэр эрүүл монгол ногоо худалдан борлуулах 
төвлөрсөн цэгүүдийг дулаалах ажлыг хамтран хийх саналыг дүүргийн 
ЗДТГазар, олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн багт хүргүүлсэн. 
Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГазар, ХХҮХэлтсээс өөрийн нутаг дэвсгэрт 
байрлалтай 4 цэгийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилгоор 
санхүүжилтийг  дүүргийн төсөвт суулгуулсан боловч одоогоор  дулаалах 
ажил хийгдээгүй хүлээгдэж байна. 
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1.13.3.Борлуулалтын 

цэгийн үйл 

ажиллагаанд хяналт 

тавьж мэдээ судалгаа 

гарган ажиллана. 

II,III 
улиралд 

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны Сансарын туннель дээрх 12мх3м 
хэмжээтэй павилоныг  Сэлэнгэ аймгийн ногоочин Д.Ганчимэг 3,0 сая 
төгрөгөөр, мөн дүүргийн 9 дүгээр хороо Шар хадны автобусны эцсийн 
буудлын павилоныг дүүргийн 2 ногоочин 3,0 сая төгрөгөөр, Баянгол 
дүүргийн 18 дугаар хороо Тундэмун сауны урд талд байрлалтай 
павилоныг СХДүүргийн Тарвагатайн аманд 1 га газартай Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн хоршоо 3,0 сая төгрөгөөр, мөн дүүргийн 12 дугаар 
хороо Бичил хорооллын дунд байрладаг павилоныг иргэн Ж.Мөнхцэцэг  
2,5 сая  төгрөгөөр /хувийн хөрөнгөөр/  дулаалж төмс, хүнснйи ногоо,жимс, 
жимсгэнэ борлуулж байна. 
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ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГА (НЭГЖ)-ЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

Ажил үйлчилгээ 2.1 
Хүн амын хүнсний хангамж, 
хүртээмжийг тогтвортой 
байлгах зорилгоор стратегийн 
хүнсний улирлын нөөцийг 
бүрдүүлж, улирлын хамаарлыг 
бууруулна. 

2.1.1.Улаанбаатар 
хотын хүн амын махны  
хэрэглээний улирлын 
хамаарлыг бууруулах 
зорилгоор мах бэлтгэх 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

I-II улирал  “Мах сүүний анхдугаар аяны” хүрээнд хаврын улиралд махны үнийг 
тогтворжуулах зорилгоор 11 аж ахуйн нэгж орон нутгаас 13034.9 тн мах 
бэлтгэсэн бөгөөд үүнээс 24.1 хувийг үхрийн мах, 40.8 хувийг хонины мах, 
35.1 хувийг ямааны мах тус тус эзэлж байна.  
ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 
29-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу 04 сарын 02-06-ны өдрүүдэд 
хийсэн ажлын хэсгийн хяналт шалгалтаар агуулахын үйл ажиллагаа 
хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар, эрүүл ахуйн нөхцөл нь 
хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт, худалдаалах бэлтгэл ажил бүрэн 
хангагдаж дууссан байсан. Нийслэлийн 6 дүүргийн 124 цэгээр 04 дүгээр 
сарын 10-аас 07 дугаар сарын 10-ны хооронд үхрийн мах 1 кг нь 5500 төг, 
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хонины мах 5300 төг, ямааны махыг 4400 төгрөгөөр борлуулсан. 

2.1.2.Стратегийн 
хүнсний улирлын 
хамаарлыг бууруулах 
эрхзүйн орчныг 
бүрдүүлэн, нөөц 
бүрдүүлэх суурь 
судалгаа хийж, 
стратегийн хүнсээр 
тогтвортой, 
хүртээмжтэй хангах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

III-IV 
улирал 

“Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ыг  
боловсруулах ажлын хэсэгт хэлтсийн дарга орж ажиллан, журмын 
төслийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ-тай хамтран 06 дугаар сарын 13-ны 
өдөр Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу 21 
аймгийн хүнсний чиглэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулан зохион байгуулж, санал солилцсон. 
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2.1.3.Мах, сүүний 
анхдугаар аяныг нутаг 
дэвсгэртээ зохион 
байгуулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулан, 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

II-IV 
улирал 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын баталсан “Мах, сүүний 
анхдугаар аян”-ыг зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан Нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан, холбогдох хэлтэс,  дүүргүүдээс 
санал авч нэгтгэн, газрын даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 
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2.1.4.Мал төхөөрөх 
болон сүү, 
боловсруулах үйлдвэр, 
цехэд гарал үүсэл нь 
баталгаажсан эрүүл 
мал, техникийн 
зохицуулалтын 
шаардлагад нийцсэн 
түүхий сүүг нийлүүлсэн 
малчин, эрчимжсэн 
мал аж ахуй 
эрхлэгчдэд мөнгөн 
урамшуулал олгохтой 
холбоотой санал 
боловсруулна. 

III-IV 
улирал 

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүүний 
фермийн судалгааг гаргаж, цахимаар ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 
- Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд 
байгаа малыг зөвшөөрсөн бүс болох СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр 
Ногоон толгой, БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Арцтын аманд тус тус 
нүүлгэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан дээрх 2 байршилд суурьшсан мал 
бүхий иргэдийн сүүний борлуулалтыг дэмжих, үйлдвэрүүдийн түүхий 
эдийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сүүний үйлдвэрүүдтэй хамтран 
ажиллах саналыг боловсруулан, Монголын хүнсчдийн холбоонд 
хүргүүлсэн. Мөн “Сүү” ХК, “АПУ” ХХК-ны удирдлагуудтай уулзаж, санал 
тавьсны дагуу СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр Ногоон толгойд 
байршсан мал бүхий иргэд “Сүү” ХК-д сүү нийлүүлэхээр боллоо. 
- Хүнсний Аж Үйлдвэрийн ажилтан, ажилчдын өдрийг угтан 03 дугаар 
сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Монголын хүнсчдийн холбооны дэргэдэх 
мэргэжлийн салбар зөвлөлтэй хамтран “Мах шулах, ангилах”, “Бялуу 
чимэглэх” уралдааныг зохион байгуулсан. Тус уралдаанд 10 аж ахуйн нэгж 
оролцсон бөгөөд нийлбэр дүн, мэргэжлийн ур чадвараараа “Траст трейд” 
ХХК, “Жүр үр” ХХК тус тус тэргүүн байр эзэллээ.  
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-“Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал Гаруда-2018”-д нэр 
дэвшүүлэх хүсэлт ирүүлсэн “АПУ дэйри” ХХК, Үлэмж органик ХХК, “Мах 
маркет” ХХК-ийн материалыг хүлээн авч нэгтгэн, 10 дугаар сарын 04-ний 
өдрийн 02/359 дүгээр албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Нийслэл 
Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт 379 жилийн ойн босгон дээр 
“Гаруда 2018” ѐслол хүндэтгэлийн ажиллагаа болж, шилдгүүдээ 
шалгаруулан тусгай байрт “Үлэмж органик” ХХК шалгаран “Гаруда 2018” 
цом гардан авсан.  
- 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 10 дугаар сарын 09-ны өдөр Төв 
аймгийн Зуун мод хотноо нийслэл хотоо сурталчлах, хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний 5 
үйлдвэрийг оролцуулан ажилласан. 

2.1.5.Дэлхийн сүүний 
өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлж, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний Нэмүү 
Өртгийн сүлжээнд 
оролцогч талуудын 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлнэ. 

I-II  улирал - “Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 3 дахь жилдээ ХХААХҮЯ, Монголын сүүний 
нэгдсэн холбоотой хамтран 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Сүхбаатарын 
талбайд “Эх орны сүү-Эрүүл хүнс” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Тус 
арга хэмжээнд Улсын Их Хурлын дарга, Засгийн газрын гишүүд, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, НҮБ-ын 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчид 
оролцож, эх орны ирээдүй бяцхан үрс эрүүл чийрэг өсөн бойжиход сүү, 
сүүн бүтээгдэхүүн зайлшгүй шаардлагатайг цохон тэмдэглэж, 50 шилдэг 
хүүхдэд үндэсний үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэг болгон 
гардуулж, 10.000 хүүхдэд тараг бэлэглэх ажлыг Монголын Сүүний нэгдсэн 
холбоотой хамтран зохион байгуулсан. 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. 
- Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 70 гаруй хүүхдийг АПУ” ХХК, “ТЭСО” ХХК, “Витафит” ХХК-ны 
үйл ажиллагаатай танилцуулсан. 
- “Та сүүгээ уусан уу” сүүний салбарын мэдээллийн индэр-уулзалтыг 
Глобал Коммунитис олон улсын байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулсан. 

100 

2.1.6.Баяжуулсан 
хүнсний тухай хуулийн 
төсөл, “Баяжуулагч 

II-III 
улирал 

- Төрийн ордонд 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, ААН-ийн нийт 40 гаруй төлөөллийг 
хамруулсан “Баяжуулсан хүнсний тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт 
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бэлдмэл, хүнсний 
нэмэлт, бичил биетний 
цэвэр өсгөврийн 
хөрөнгө, органик болон 
шинэ технологиор 
үйлдвэрлэсэн хүнсийг 
бүртгэх, нийтийн 
хэрэгцээнд гаргах” 
журмын төслийн 
хэлэлцүүлгийг  
ХХААХҮЯ-тай хамтран  
зохион байгуулна. 

оролцож, санал солилцсон. Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийг 2019 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр 2018 оны 05 
дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан. “Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний 
нэмэлт, бичил биетний цэвэр өсгөврийн хөрөнгө, шинэ технологиор 
үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах” журмын 
төслийн хэлэлцүүлэг санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй улмаас 
хойшлогдоод байна. 
- “Албан журмаар баяжуулах хүнсний жагсаалт”-н төсөлд буудайн гурил 
БГ- 055 (дээд зэрэг) -ыг баяжуулахад тоног төхөөрөмж /дозатор, холигч/ -
ийн зардал 2 дахин нэмэгдэх тул заавал баяжуулах хүнсний жагсаалтаас 
хасуулах, хүнсний давс (NaСl агууламж 96 хувиас багагүй, ширхэг нь 2.5 
мм-ээс бага)-ыг нэмж оруулах саналыг тусгуулж, Засгийн газрын 
тогтоолоор батлуулсан. Албан журмаар баяжуулахад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн хувьд примекс, дозатор, холигчийг хөнгөлөлттэй үнээр авах 
саналыг боловсруулан, ЗГ-т өргөн бариад байна. 

Ажил үйлчилгээ 2.2 
Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран 
гадаад дотоодод  үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулж, 
хүнсний үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг оролцуулна. 

2.2.1."Намрын ногоон 
өдрүүд-2018" нэгдсэн 
арга хэмжээг 
ХХААХҮЯ-тай хамтран 
зохион байгуулна. 

III улирал Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар хамтран 13 дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Намрын 
ногоон өдрүүд-2018” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлыг хангах ажлын хэсэгт хэлтсийн дарга орж ажиллан, 09 дүгээр сарын 
18-аас 24-ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо” төвд  “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол 
хүн” уриан дор зохион байгуулсан. Үзэсгэлэнд 180 гаруй иргэн, аж ахуйн 
нэгж оролцож, бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан 2.5 тэрбум төгрөгийн 
борлуулалт хийсэн. Үзэсгэлэнгийн үеэр “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ны үр 
шим, “Алтан намар, амтат талх”, “Ногоон хүнс эрүүл амьдрал”, “Хүүхдэд 
зориулав” өдөрлөг, “Та сүүгээ уусан уу”, “Баяжуулсан хүнсний тухай 
хууль”, “Алсыг хар Органикийг сонго”, “Махны салбарын эрх зүйн орчин” 
хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгуулж, санал солилцсон.  
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2.2.2."Жижиг дунд 
үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, технологи-
2018" болон 
“Улаанбаатар 
түншлэл-2018” 
үзэсгэлэн, худалдааг 
МҮХАҮТ-тай хамтран 
зохион байгуулна. 

II, III 
улирал 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхим хамтран 21 дэх жилдээ зохион байгуулж буй 
“Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, технологи-2018” Олон 
улсын үзэсгэлэн худалдааг 05 дугаар сарын 17-20-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, үзэсгэлэнгийн шилдэг оролцогчдыг 
шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнд хэлтсийн мэргэжилтэн орж 
ажилласан. Үзэсгэлэнд дотоодын 71 ААН, БНСУ, БНУнгар улсын 
Худалдааны төлөөлөгчийн газар, Тайвань, Хонконг, Пакистан зэрэг 
гадаадын 26 ААН оролцсон. Мөн үеэр МҮХАҮТ-аас  жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 20 гаруй төлөөллийг хамруулсан “Гэрээний 
маргаанаас үүдсэн асуудлыг арбитраар шийдэх нь”, “Сав баглаа боодол”, 
“Олон улсын үзэсгэлэнгийн стандарт”, “21-р зууны бизнес модель” сэдэвт  
сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулсан. 
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- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхим хамтран “Улаанбаатар Түншлэл-2018” 43 дахь 
удаагийн Олон улсын үзэсгэлэн яармагийг 09 дүгээр сарын 06-09-ний 
өдрүүдэд “Мишээл Экспо” төвд амжилттай зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн 
яармагт хүнсний салбарын 40, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 50, Тайвань, 
Пакистан, Солонгос зэрэг улсын 10 гаруй аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчид 
оролцож, шинэ бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан. “Жүр Үр” ХХК-д 
үзэсгэлэнгийн дээд шагнал “Гран при” цом, хүндэт өргөмжлөл, 
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Өргөмжлөл”-ийн эздээр “Хэв 
хашмал” ХХК, “Үлэмж органик” ХХК-иуд тус тус шалгарлаа. 

Ажил үйлчилгээ 2.3 
Нийслэлд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа хүнсний 
үйлдвэрүүдэд стандартыг 
мөрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

2.3.1.Хүнсний 
үйлдвэрлэлд мөрдөх 
журам, техникийн 
зохицуулалт, 
технологийн баримт 
бичиг, норм, 
нормативыг 
үйлдвэрлэгч, 
мэргэжлийн 
байгууллагатай 
хамтран боловсруулж, 
эрх зүйн орчныг 
сайжруулна. 

II-III 
улирал 

- Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд болон Нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нартай Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2018 онд хамтран ажиллах санамж 
бичгийн төсөлд хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хамтран ажиллах 
саналыг тус тус боловсруулан тусгаж, 01  дүгээр сарын 31, 03 дугаар 
сарын 27-ны өдрүүдэд талууд гарын үсэг зурлаа. 
- Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогчийн баталсан Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн 
зорилгуудыг тодорхойлох, бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах 
үүрэг бүхий ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу “Өлсгөлөнг зогсоох”, “Бүх 
түвшинд эрүүл амьдралыг хөхүүлэн дэмжиж, сайн сайхан амьдрах 
нөхцөлөөр хангах” зорилгын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг 
боловсруулах үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэгт орж ажиллан, 7 шалгуур 
үзүүлэлтийн 2020, 2025, 2030 онуудад хүрэх түвшний төсөөллийг Хүний 
хөгжил судалгаа, сургалтын төвтэй хамтран боловсруулан, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, ажлын хэсгийн 
хуралдаанд танилцуулсан. 
- Хүнсний үйлдвэрийн салбарын хөгжилд тулгамдаж байгаа асуудлыг 
тодорхойлох, шийдэл, зорилтуудыг нарийн аргачлалаар эрэмбэлэн 
тогтоох зорилгоор Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний 
хөгжлийн газар, Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл, Монголын Хүнсчдийн 
Холбоо, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр хамтран зохион байгуулсан “Хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох 
хэлэлцүүлэг"-т хэлтсийн дарга оролцсон. Тус хэлэлцүүлэгт оролцогчид 
мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүн, ус, ундаа, шүүс, хүнсний ногоо, амттан, зөгийн бал, 
ургамлын тос, өндөг зэрэг үйлдвэрлэл болон нийтийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ гэсэн 6 багт хуваагдаж 2 өдөр вакумжсан хэлбэрээр ажилласан. 
- Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх  зорилгоор 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор 
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батлагдсан “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-ыг нийслэлийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хүнсний үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр тусгах саналыг боловсруулан, НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
- “Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, 
үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлуулах ажлын хэсэгт 
хэлтсийн дарга орж ажиллан, журмыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А-84 дүгээр 
тушаалаар батлуулсан. 
 - Мияаконожо хотын зүгээс Улаанбаатар хотын захиргаанд хандан 
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Мияазаки үхрийн махыг Монгол улс руу 
импортлох, Монгол улсаас Япон улс руу мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийн талаар мэдээллийг боловсруулан, 
НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтэст цахимаар хүргүүлсэн.  
- Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хорооны 06 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн хурлаар Милко ХХК-ийн хуурай сүүний үйлдвэрийн 
боловсруулсан “Кофены нунтаг сүү” стандарт, 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн хурлаар  “Бэст Кап” ХХК-ийн боловсруулсан “Уусамхай кофе 
Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартыг тус тус хэлэлцэн, гишүүдийн  
50 хувийн саналаар төслүүд дэмжигдсэн. 
- Хүнсний чанар аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн мах, махан 
бүтээгдэхүүнээр хүн амын хэрэгцээг хангах үйл ажиллагааг зохицуулах  
“Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн 
зохицуулалт”-ын төслийн 3 удаагийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ-тай 
хамтран үйлдвэрлэгч, борлуулагч, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын нийт 100 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион 
байгуулсан. “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд оруулах саналыг 2018 оны  02/338 
дугаар албан бичгээр ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ. 

2.3.2.Хүнсний 
үйлдвэрүүдийн үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах 
нийтлэг журмыг 
сурталчлах, холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран сургалт, 
хурал, зөвлөгөөн 
зохион байгуулах, 

II-III 
улирал 

- Монголын хүнсчдийн холбоо, Монголын үхэр үржүүлэгчдийн нэгдсэн 
холбоотой хамтран 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн зохион байгуулсан 
Сүүний салбарын шинэчлэл-тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга 
уулзалтад хэлтсийн дарга, мэргэжилтний хамт оролцсон. 
- Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 64 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтонд тавих 
шаардлага MNS 6648:2016” стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд Монголын Хүнсчдийн холбоотой хамтран 04 дүгээр сарын 13-ны 
өдөр хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошгололтод тавигдах 
шаардлага, стандарт, дүрэм, журам болон шимт бодис, аминдэм, эрдэс 
бодисыг тооцоолох нь сэдэвт сургалтыг амттан, ундаа, шүүс, төрөл 
бүрийн мах, махан бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 
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хамруулна. үйлдвэрлэгчдийн 50 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  
- “Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, 
сайжруулах арга зам” сургалт семинарыг ХХААХҮЯ, Хүнсний аюулгүй 
байдлын үндэсний зөвлөлтэй хамтран 06 дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан. Сургалт, семинарт 9 дүүргийн хүнсний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 
нийт 180 гаруй төлөөлөл оролцсон.  
- МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн хяналтын газартай 
хамтран 05 дугаар сарын 24-ний өдөр “Ургамал, ургамлын гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах” сэдэвт сургалтыг 100 гаруй аж ахуйн нэгж, тариаланчдыг 
хамруулан зохион байгуулсан. Сургалтаар таримал  ургамлын сортын 
тухай хууль, таримал ургамлын пестицид, химийн хорт болон аюултай 
бодисыг худалдаалахад тавигдах шаардлага, ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүний шошгололт, түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 
талаар мэдээлэл өгсөн. 
- “Сав баглаа, боодол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны        А-160 
дугаар тушаалаар “Шинэ санаа-шилдэг шийдэл” уралдаан зохион 
байгуулах удирдамж батлагдсан. Удирдамжийн дагуу уралдаанд 
оролцогчдын материалыг 10 дугаар сарын 01-нээс 11 дүгээр сарын 15-ны 
өдрүүдэд ХХААХҮЯ-ны цахим хуудсаар хүлээн авсан бөгөөд уралдааныг 
дүгнэх ажлын хэсэгт хэлтсийн мэргэжилтэн орж ажиллаж байна.    
- Сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, иргэд олон нийтэд сурталчлах, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх “Та сүүгээ уусан уу” цуврал индэр-уулзалтыг 
Глобал Коммунитис ОУБ-тай хамтран зохион байгуулж, оролцсон. 
Малчид, фермер, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулсан 20 дахь удаагийн индэр-уулзалтыг 11 дүгээр сарын 16-ны 
өдөр зохион байгуулсан. Тус уулзалтаар сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд хийгдэж буй ажил, санал санаачилгууд, 
үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт, цэвэр өсгөврийн 
хөрөнгө үйлдвэрлэх боломж, сүүний эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий 
шаардлага, түүхий эд нийлүүлэлтийн систем, урамшуулал олгох 
тогтолцоо зэрэг сэдвээр ярилцаж, санал солилцлоо. 
- Монголын Сүүний нэгдсэн холбооноос шинээр фермийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх иргэдэд зориулсан 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан 
сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн оролцож, “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж 
ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” стандарт, хүнсний үйлдвэр болон сүү 



боловсруулах үйлдвэрийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын 
талаар илтгэл тавьж, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. “Баялаг 
бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, экспортын арга замууд” чуулга 
уулзалтад сүүний 2 үйлдвэрийг хамруулсан. 
- 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 байгуулсан. Уулзалтаар Нийслэлийн Засаг даргын 
орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулах, судалгааны асуумж бэлтгэх, 
сургууль, цэцэрлэгээ сонгох, хугацааг тодруулах зэрэг бэлтгэл ажлуудыг 
хийхээр шийдвэрлэсэн. 

2.3.3.Хүнсний 
үйлдвэрүүдэд 
стандартыг мөрдүүлэх 
ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран зохион 
байгуулна. 
 

I-III улирал - Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Монголын хүнсчдийн холбоо хамтарсан 4 ажлын хэсэг 01 дүгээр сарын 
24-ний өдөр Төмөр замын төв буудал, Тоса, Асайт, Дөрвөн уул, Хар хорин 
худалдааны төвүүд, Улсын их дэлгүүр, Хан-Уул дүүргийн Номин 
худалдааны төв,  Дүүхээ 1,2, Бүрэн плаза-2, Органик зах, Яармаг зах, 
Баянзүрх  зах, Өгөөмөр дэлгүүр, Миний дэлгүүр-117, Мөнхийн рашаан, 
Өрөм хүнсний дэлгүүр зэрэг төвийн 6 дүүргийн 17 худалдаа үйлчилгээний 
цэгүүдээр худалдаалагдаж буй савалгаагүй шингэн сүүний чанар, аюулгүй 
байдалд лабораторийн шинжилгээт хяналт, шалгалт хийсэн. Хяналт 
шалгалтаар нийт 26 дээж авснаас усны хольц 3, бруцеллѐзийн үүсгэгч 3, 
антибиотикийн үлдэгдэл /Хлорамфеникол/ 1 тус тус илэрч нийт 800.0 
мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулсан. 
- Сав боодол, хаяг шошгололтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор ХХААХҮЯам, НХХААГ, МХЕГ, Хүнсчдийн холбоо 
хамтарсан ажлын хэсэг MNS 6648:2016 стандартын хүрээнд 03 дугаар 
сарын 02-06-ны өдрүүдэд “Сүү” ХК, Тэсо корпорацын “Милко” сүүний 
үйлдвэр, “Монсүү” ХХК, “АПУ дэйри” ХХК, “Витафит Импекс” ХХК, 
“Монфреш Сүү” ХХК компаниудад сав боодол, хаяг шошгоны нөөцөд 
хяналт, шалгалтыг хийсэн. Хяналт, шалгалтаар орц, шимт бодисын 
агууламжийн нэршил буруу, нүүрэн талд шимт бодисын мэдээлэл 
байхгүй, өдөрт хэрэглэх зохистой хэрэглээг буруу тооцсон, МҮХАҮТ-аас 
олгож буй органик хүнсний чанарын тэмдгийг органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээтэй дүйцүүлэн хэрэглэсэн зэрэг нийтлэг 
алдаа зөрчил илэрсэн. “Сүүний үйлдвэрүүдийн сав боодлын шошгололт”-
ын талаар харьцуулан үзсэн тандалт мэдээллийг 03 дугаар сарын 12 өдөр 
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мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд 
танилцуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
- Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, зорилгоор орон нутгаас мал мах 
бэлтгэж, хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд 
худалдаалах ажлын хүрээнд ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу 
ажлын хэсэг 04 сарын 02-оос 06-ны өдрүүдэд 11 аж ахуйн нэгжийн 
бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Хяналт, шалгалтаар агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, 
агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь 
хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт, худалдаалах бэлтгэл ажил бүрэн 
хангагдаж дууссан.  
- 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 8 худалдааны 
газрууд, сүлжээ дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажилласан. Шалгалтад хамрагдсан  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. 

2.3.4.Нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа хүнсний 
үйлдвэрүүдийн 
бүртгэл, судалгааг 
гаргаж, мэдээллийн 
нэгдсэн сан үүсгэнэ. 

II улирал - ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газраас “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа -2018” –г 
боловсруулахтай холбогдуулан 01 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн хамрагдаж, 
судалгааны зорилго, судалгаа авах аргачлалтай танилцсан. 
- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн 
гаргаж дундын мэдээллийн санд 430 гаруй үйлдвэрүүдийн мэдээллийг 
оруулсан. Үйлдвэрлэл Инновацийн газар, дүүргүүдээс ирүүлсэн судалгааг 
2017 оны судалгаатай харьцуулан, мэдээллийн санг баяжуулсан. Нийт 
732 хүнсний үйлдвэрийн судалгаа хийгдсэнээс гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүний 357, мах махан бүтээгдэхүүний 113, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний 69, нөөшилсөн бүтээгдэхүүний 39, тамхи, согтууруулах 
ундааны 34, ус, ундаа, жүүсний 38, бусад 82 үйлдвэр байна.  Мөн нэмэлт 
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судалгаа авахаар 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/419 дүгээр албан 
бичгийг Нийслэлийн Статистикийн газарт хүргүүлээд байна. 
- Нийслэлийн Засаг даргын “Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай “2017 оны А/1034 дугаар 
захирамжийн дагуу Нийслэлийн жилийн хүн амын хүнсний хэрэгцээ, 
хангамжийг тооцох аргачлалыг боловсруулан, тооцож, 2015-2017 оны 
хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээ, салбарын 
танилцуулгыг бэлтгэн НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 
хүргүүлсэн. 
-  Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай болон Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиудын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2018 оны А-228 дугаар тушаалаар байгуулсан “Үндэсний 
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталоги”-н эхийг бэлтгэх, хэвлүүлэх 
ажлын хэсэгт орж ажиллан, хүнсний үйлдвэрүүдийн  судалгаа, мэдээллийг 
нэгтгэн, бараа, бүтээгдэхүүнийг 06 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд 
каталогийн зураг авалтад оруулсан. 
- МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 05 дугаар сарын 25-аас 
06 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд явуулсан хөх тариа болон холимог 
гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн жор орц,  түүхий эдийн гарал үүсэл, 
нийлүүлэлт, технологи үйл ажиллагаа, баталгаажуулалт, шошгололтын 
байдалд хийсэн тандалт судалгаанд хамрагдсан нийслэлийн 16 аж ахуй 
нэгж, иргэний 13 нэрийн 54 бүтээгдэхүүний дүн мэдээг нэгтгэн 
боловсруулж, МХЕГ-т хүргүүлсэн. Технологийн зааварт хөх тарианы 
гурилыг улаан буудай болон бүхэл үрийн гурилтай 20-50% хүртэл 
холихоор тусгасан байдаг боловч тандалт судалгаагаар 95% нь 
бүтээгдэхүүний шошгод хөх тарианы гурилын агууламжаа мэдээлээгүй 
байсан. Тандалт судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс “Өгөөж 
чихэр боов” ХХК 100% хөх тарианы гурилаар хар талх хийдэг байна. 
- МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-ээс 
10 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд явуулсан хүнсний түүхий эд 
бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд хийсэн тандалт судалгаанд 
нийслэлийн 222 хүнсний үйлдвэр, 469 худалдааны газрын нийт 1622 
хүнсний бүтээгдэхүүн хамрагдсанаас ургамлын гаралтай, зохицуулах 
үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтын байдлын судалгааг 
нэгтгэн боловсруулж, МХЕГ-т хүргүүлсэн. Тандалт судалгаагаар шошгод 
тавигдах шаардлагын хэрэгжилт гурилан бүтээгдэхүүнд 37.5%, бялуу, 
бялуун бүтээгдэхүүнд 33.3%,  ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай 
хүнсний бүтээгдэхүүнд 50%-ийн хэрэгжилттэй байна. Дийлэнх зөрчилд 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12 дугаар 



зүйлийн 12.4.3, 12.4.5, 12.4.7, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, боодлын 
шошгололтод тавих шаардлага  (MNS 6648:2016) стандартын 5 дахь 
заалт, Органик хүнсний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.7 дэх 
заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.  

2.3.5.“Сүүн 
бүтээгдэхүүнээр 
нэрсэн шимийн архины 
үйлдвэрлэл эрхлэх 
журам"-ын төслийг 
боловсруулж, 
батлуулна. 

III улирал “Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох, хяналт тавих журам”-ын төслийг холбогдох хууль тогтоомж, 
захиргааны хэм хэмжээний акт, техникийн зохицуулалт, стандартуудтай 
уялдуулан боловсруулж, хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүдийн саналыг 
тусган, байгууллагын удирдлага болон НЗДТГ-ын Хууль, эрхзүйн хэлтсийн 
даргад танилцуулсан. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг 
шинэчлэн найруулж байгаатай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзоригтой уулзаж, санал 
солилцсон. Хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д “...журмыг хүнсний 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн 
Засгийн газар батална” гэж заасан тул хуулийн шинэчлэсэн найруулгыг 
баталсны дараа тус журмыг ХХААХҮЯ-тай хамтран боловсруулан, 
Засгийн газарт өргөн мэдүүлж, батлуулахаар хойшлуулаад байна. 

90 

2.3.6.Нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа архи, тамхины 
үйлдвэрлэлд шалгалт 
явуулж, ажлын хэсгийн 
дүгнэлт гаргаж 
ажиллана. 

I-III улирал Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар 
“Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, 
согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод 
хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн 
батлуулж, ажлын хэсэг 2018 онд тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан 6, 
согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах 
хүсэлт гаргасан 6 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, 
дүгнэлт, холбогдох саналыг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 
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2.4.  Төрийн мэргэшсэн албан 
хаагчдын мэдлэг боловсролыг  
сайжруулж, чадвартай баг 
хамт олон бүрдүүлэх 

2.4.1.Төрийн албан 
хаагчдын хувийн 
хэргийг зохих журмын 
дагуу бүрдүүлэх, зэрэг 
дэв олгох асуудлыг 
төрийн албаны 
зөвлөлд мэдүүлэх, 
төрийн болон дээд 
байгууллагын шагналд 
тодорхойлох, албан 
хаагчдыг чадавхжуулах 
сургалтад хамруулах 
ажлыг зохион 

I,II,IV 
улирал 

Байгууллагын сургалтыг төлөвлөгөөг 04 дүгээр сарын 02 өдөр батлан 

хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд Сургалтын хөтөлбөрийг 2018 оны 07 сарын 

23-ний өдрийн А/18 тоот тушаалаар баталсан. Байгууллагын хэмжээнд  

2018 оны байдлаар гадаад сургалтад 20-н албан хаагч, дотоод сургалтад 

давхардсан тоггтоор 26 албан хаагч Удирдлагын академийн төрийн 

удирдлагаар мэргшүүлэх ангийг 1 албан хаагч, МУИС-ийн Улс төр 

судлалын магистраар 1 албан хаагч тус тус суралцаж төгссөн бөгөөд 

ХААИС хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн инженер магитрантурт  1 

албан хаагч, Удирдлагын академийн төрийн удирдлагаар мэргшүүлэх 

ангийг 1 албан хаагч тус тус суралцаж байна. Мөн  байгууллагын дотоод 

сургалтуудад давхардсан тоогоор 26 албан хаагчид хамрагдан 
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байгуулна 

 

ажилласан. 

2018 онд шинээр 5 албан хаагч томилогдож 2 албан хаагч чөлөөлөгдсөн 
бөгөөд шинээр томилогдсон болон, албан хаагчдын хувийн хэргийн 
бүрдлийг ханган ажиллаж байна. 2018 оны 11 сард зохион байгуулсан 
төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажлын хүрээнд нийт 
албан хаагчдын хувийн хэрэг бүрдэл шинэчлэл хийгдсэн. Улсын Их 
Хурлын 29 дүгээр тогтоолын дагуу 2018 онд зэрэг дэвийн нэмэгдэл 
олгогдоогүй болно. 

2.5. Төрийн албаны 
стандартын шаардлагыг 
хангахад чиглэсэн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, 
байгууллагын ил тод нээлттэй 
байдлыг хангах 

2.5.1. Шилэн дансны 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана 

Өдөр 
тутам 

Шилэн дансны сайтанд мэдээлэл оруулах төлөвлөгөө гарган батлуулж, 

төлөвлөгөөнд хяналт тавин ажиллаж байна. Шилэн дансны төлөвлөгөөний 

дагуу төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын тайлан мэдээг сар бүр 

хугацаанд нь тогтмол байршуулж, тайлан мэдээг улирал бүр холбогдох 

газарт нь илгээж байна. 
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2.5.2. Байгууллагын 
архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн талаарх 
мэдээ судалгааг 
гаргах, хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивын 
баримтанд жагсаалт 
бүртгэл үйлдэн 
хадгаламжийн нэгж 
бүрдүүлж ажиллана. 
 

Өдөр 
тутам 

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2017 онд: 

Захиргааны хэлтэс  61 /байнга 39, түр – 23, 70 жил -2/, Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн хэлтэс  12 /байнга 8, түр-4/, Газар тариалангийн хэлтэс 12  

/байнга-9, түр-4/, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 11 /байнга-8, түр-3/, 

санхүү  19 /байнга 6, түр 13/ нийт 116 ш  /байнга 67 ш, түр 47, 70 жил 2/  

хадгаламжийн нэгж 

Тусгай төрөлт  цахим гэрэл зургийн баримт захиргааны хэлтэс 14, ХҮХ 4, 

ЭМААХ 1, ГТХ 1, цахим фото гэрэл зургийн баримт 27, ЭМАА 28, ГТХ 36 

цахим баримт бүртгэл үйлдэн хүлээн авсан. 
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2.5.3.Өргөдөл гомдол, 
ирсэн, явсан бичгийн 
бүртгэл хөтлөх, хяналт 
тавих, бичиг баримт 
боловсруулах 
стандартын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан, цаг 
хугацаанд нь 
шийдвэрлүүлж 

Өдөр 
тутам 

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 51 хүсэлт бүртгэгдэж 

Газар тариалангийн хэлтэст 45, захиргааны хэлтэс 4, хүнсний 

үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, 

гомдол, хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь багтаан 

шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, явцын тэмдэглэл 

хөтлөөгүй 1 нийт 41 зөрчил гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь 

багтаан хариуг утсаар болон албан бичгээр өгч ажилласан. Өргөдөл 

гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут байна. 
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ажиллана. Мөн тус өдрийн байдлаар Газрын хэмжээнд нийт 547 бичиг ирсэнээс 538 

бичгийг /98.3%/ шийдвэрлэн хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж 

ажилласан. Нийт 428 бичиг явуулсанаас АХХ-ийн www.edoc.ub.gov.mn 

сайтыг ашигладаг байгууллагуудад 272 бичиг, систем ашигладаггүй 

байгууллагуудад 156 бичгийг явуулсан байна. Газрын хэмжээнд нийт 20 

зөрчил илэрсэнээс стандартын зөрчил 2, шийдвэрлэх хугацааны зөрчил 

15, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчил 1, систем ашиглалтын зөрчил 

2 гарсан байна. Цаашид ямар нэгэн зөрчил гаргахгүй ажиллах тал дээр 

анхаарч ажиллаж байна. 

 

2.5.4.Нийслэлийн 
удирдах ажилтнуудын 
шуурхай зөвлөгөөнөөс 
өгсөн үүрэг 
даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангах, 
холбогдох биелэлт, 
тайлан мэдээг нэгтгэн 
хүргүүлнэ. 

Тухай 
бүрд 

2018 онд нийт 24 удаагийн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай 

зөвлөгөөн болсон бөгөөд манай газартай холбоотой нийт 58 үүрэг 

даалгавар өгсөнөөс нийтлэг 57 үүрэг даалгавар,  чиглэсэн 1 буюу Хотын 

зүүн, баруун захад баригдаж буй малын захын талаарх мэдээллийг 

НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. 

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс гарсан үүрэг 

даалгаврыг хариуцсан хэлтсүүдэд танилцуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 

биелэлтийг хугацаанд нь www.ulaanbaatar.mn  сайтад байршуулж 

ажиллаж байна. 
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