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НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 
2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 08 дугаар сарын 03-ны “ Нийслэлийн засаг даргын 
тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтэц батлах тухай” 08 дугаар тогтоол,  
“Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний 
А/635 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын зохион байгуулалтын 
бүтэц, орон тооны хязгаарыг баталсан болно. 

 
НЭГ. “БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 
1.1.”МУ-ын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д заасан хэрэгжих зорилтын 

хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 
МУЗГ-ын 2016 оны 19 дугаар тогтоол Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030”-ын хавсралтад 
2.1.1 Хөдөө аж ахуйн салбар: Зорилт 1,2,3,4-ийн хүрээнд I үе шат 2016-2020 
2.1.3 Аж үйлдвэрийн салбар: Зорилт 2,  I үе шат 2016-2020 хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 

байна.  Биелэлт жилийн эцсээр гарна. 

Хүн амын төвлөрөл, зах зээлийн эрэлтийг харгалзан эрчимжсэн мал аж ахуйг 

түлхүү хөгжүүлж, мах, сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх 

зорилтын хүрээнд:  

 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд 

тавигдах ерөнхий шаардлага” үндэсний стандартыг Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн 

2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулан ажиллалаа.    

Түүхий эдийн урамшуулалд 6 дүүргийн 185 малчны хамруулахаар материалыг 

бүрдүүлэн, программын тулгалт хийж, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлэн ажилласан. 

 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн баруун бүсэд 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. 2018 оны хагас жилийн байдлаар тус төслийн явц 

ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчны үнэлгээ батлагдан, ажлын зураг 

төсөл  хийгдээд байна. Зүүн бүсийн барилга угсралтын ажлын явц: үйлдвэрийн барилга 

баригдсан, инженерийн шугам сүлжээ татагдсан, баруун бүсийн ажлын явц  нийт 260 000 м3 

газар шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан.Барилга угсралтын ажил 2018 оны 05 дугаар сарын 

07-ны өдөр эхлэн одоогийн байдлаар металь /каргаз/ угсралтын ажил 50-60 хувийн 

гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Гадна зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх 

байгууламж, гадна цахилгааны ажлууд 10-20 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

1.2. Төрөөс баримтлах бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд 
гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтнй холбоотой мэдээлэл: 

 
4.1.Хүнсний аюулгүй байдал, боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хүрээнд дараах 

зорилтыг хэрэгжүүлнэ: 
4.1.3.Стратегийн хүнсний улирлын нөөцийг эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэглээний онцлогтой 

уялдуулан хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор бүрдүүлэх; 
Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 44 дүгээр тэмдэглэлд 

тусгагдсан өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, зорилгоор “Мах сүүний анхдугаар аяны” хүрээнд 
орон нутгаас мал мах бэлтгэж, хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн 
иргэдэд худалдаалах зорилготой 11 аж ахуйн нэгж 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. 
Нийслэлийн 6 дүүргийн 124 цэгээр 04 дүгээр сарын 10-аас эхлэн үхрийн мах 1 кг нь 5500 төг, 
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хонины мах 5300 төг, ямааны махыг 4400 төгрөгөөр нийт 13034.9 тн мах буюу 100% 
борлуулсан байна.  

4.1.10.Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, байгаль 
орчинд ээлтэй, зориулалтын хүнсний сав, баглаа боодол, хаяг шошгыг хүнсний сүлжээний бүх 
үе шатанд хэрэглэх, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийг 
дэмжих; 

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 тэмдэгийг органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээтэй 
дүйцүүлэн хэрэглэсэн зэрэг нийтлэг алдаа зөрчил илэрсэн. “Сүүний үйлдвэрүүдийн сав 
боодлын шошгололт”-ын талаар харьцуулан үзсэн тандалт, мэдээллийг 2018 оны 03 дугаар 
сарын 12 өдөр мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд танилцуулж, 
зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтонд тавих шаардлага MNS 6648:2016” 
стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Монголын 
Хүнсчдийн холбоотой хамтран 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 үйлдвэрлэгчдийн 50 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион 
байгуулсан. 

 
4.1.17.Мал аж ахуй, газар тариалан, хүнсний үйлдвэрлэл, экспорт, импорт, хүн амын 

хүнсний хэрэглээний нэгдсэн мэдээллийн сан, сүлжээ бий болгох, хүнсний аюулгүй байдлын 
статистикийн үзүүлэлттэй холбох; 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж дундын мэдээллийн санд 430 
гаруй үйлдвэрүүдийн мэдээллийг оруулсан. Судалгааг баяжуулах, шинэчлэх зорилгоор 
холбогдох байгууллагуудаас үйлдвэрүүдийн судалгааг авч нэгтгэн мэдээллийн санг  баяжуулж 
байна. 

-  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 
2018 оны 06 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд каталогийн зураг авалтад оруулан, 2018 оны 07 
дугаар сарын 01-ны өдөр хэвлэлтэнд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 
1.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын 

хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын явц,үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 
 
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн нийслэлд 

хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 2 заалтын хүрээнд 2 арга хэмжээ, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт 12 зорилтын хүрээнд 23  арга хэмжээний II улирлын биелэлтийг 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын тэмдэглэлийн хамт 2018.06.11-ний 
01/234, 01/234 албан бичгээр тус тус НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлсэн. Хяналт шинжилгээний 
ажлыг 2018 оны 06 дугаар сарын 12-15-ны өдөр хийж газрын даргад танилцуулсан. 

 
1.Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2018 оны хагас  жил 

№ Урт болон дунд хугацааны 
хөтөлбөр, бодлогын баримт 
бичиг 

Зорилт Арга хэмжээ Шалгуур Хэрэгжилт 

1 МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 
3, ЗГҮАХ-ийн 2.39-2.47, ЭЗСХ-

1 1 1 40 

2 40 



4 
 

ийн 2.1.8 дахь заалт 3 - 

4 40 

2 МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 
4, ЗГҮАХ-ийн 2.44, ЭЗСХ-ийн 
2.1.13 дахь заалт 

1 1 1 40 

дундаж хэрэгжилт 40 
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2 заалт 2 арга 

хэмжээний хэрэгжилт 40%-тай удаашралтай байна. 
 
2. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр хагас жилийн биелэлт 

 
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 12 зорилтын хүрээнд 23  арга 
хэмжээний дундаж хэрэгжилт 48.5 % удаашралтай байна. 

 
1.3. Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын 

хэрэгжилт үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 

Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын 

үйлчилгээ 2018 онд байхгүй болно. 

1.4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 

Газрын хэмжээнд 2018 онд мал аж ахуйн чиглэлээр 4 дэд хөтөлбөр, газар тариалангий 

чиглэлээр 2 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Дэд хөтөлбөрүүдийн биелэлт жилийн эцэст гарна. 

№ Хөтөлбөр, төслийн нэр, батлагдсан огноо,  шийдвэрийн дугаар Хугацаа Хувь 

Нэг. Мал аж ахуйн  

1 
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр, УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар 
тогтоол 

2010-2021  

2 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 232 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан  Нийслэлийн “Тэжээл” дэд хөтөлбөр 

2016-2021  

3 
“Монгол мал” дэд хөтөлбөр, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 
119 дүгээр тогтоол 

2014-2021  

№ ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт арга 
хэмжээ 

Зорилт арга хэмжээнийний биелэлтийн хувь 

1 2.18 3 40 40 

2 2.21 1 70 70 

3 2.22 1 40 40 

4 2.23 5 70 55 

5 6 40 

6 2.25 1 70 70 

7 2 70 

8 2.30 1 40 40 

9  
 

2.33 

1 70  
 

52 
10 2 70 

11 3 40 

12 4 40 

13 5 40 

14  
2.38 

2 70  
 

 55 
15 3 40 

16 4 70 

17 5 40 

18  
2.39 

3 40  
40 19 6 40 

20 7 40 

21 2.40 1 70 70 

22 2.43 1 10 10 

23 2.44 1 40 40 
дундаж хэрэгжилт 48,0 
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4 
Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд 
хөтөлбөр, НЗД-ын А/451 захирамж 

2014-2023  

Хоѐр: Газар тариалан   

5 “Хүнсний ногоо”  МУЗГ-ын тогтоол 278 2018  

6 “Жимс, жимсгэнэ” МУЗГ-ын тогтоол 223 2018  

 
 
1.5. Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
 

 

1.6. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын 
хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 2018 онд  7 заалт 13 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж 
байна. Хагас жилийн биелэлт 59%-тай байна. 
 

№ № 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ % 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ 

1.3  Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

1 

1-12 

ЗГҮАХ-ийн 2.18 дахь заалт; 
1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын 
хэрэгжилтийг хангана.  

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

70% 

2 
ЗГҮАХ-ийн 2.20 дахь заалт,  
1.3.2 Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.  

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

70% 

  “Монгол мал” үндэсний болон нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

50% 

3 

ЗГҮАХ-ийн 2.25 дахь заалт,  
1.3.3 Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар 
хөгжүүлэн, сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг 
үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны 
хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана.  

Эрчимжсэн фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг 
бодлогоор дэмжин, дотоодын хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулна. 

70% 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй 
эрхлэхийг хориглосон бүсээс малыг нүүлгэн 
шилжүүлэх 

70% 

Фермерийн болон эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, 
саалийн үнээний ферм, мал бордох аж ахуйн 
зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын 
ашиглалтыг сайжруулна  

100% 

№ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ 

% 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ 

1. ЗГҮАХ-ийн 2.18 дахь заалт; 
1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын 
хэрэгжилтийг хангана. 

 70% 

2. ЗГҮАХ-ийн 2.20 дахь заалт, 
1.3.2 Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.  

 70% 

3 ЗГҮАХ-ийн 2.25 дахь заалт, 
1.3.3 Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн, сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх 
замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана. 

 70% 

 

4 1.3.4 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн 
ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ. 

40% 

5 ЗГҮАХ-ийн 2.41 дэх заалт; 
1.3.5 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, 
цаг уурын онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж, бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

40% 

6 ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх заалт 
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах 
сүлжээг боловсронгуй болгоно. 

70% 

7 ЗГҮАХ-ийн 2-44 дэх заалт,  
1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор 
тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 

40 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 57% 
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1.3.4 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт 
хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, мал эмнэлгийн 
ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат 
бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.  

Малын худалдааны төвийг хотын баруун, зүүн 
бүсэд байгуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ 

 

4 1-13 70% 

    

90% 

5 

1-14 

ЗГҮАХ-ийн 2.41 дэх заалт; 
1.3.5 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг 
сайжруулж, өрхийн тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс, цаг 
уурын онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж, 
бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ.  

Атрын III аяны хүрээнд иргэн, аж ахуйн 
нэгжид хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үр 
суулгацыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
нийлүүлнэ. 

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

50% 

6 

ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40 дэх заалт, 
1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй 
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай 
хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах 
сүлжээг боловсронгуй болгоно.  

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

30% 

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

50% 

7 

ЗГҮАХ-ийн 2-44 дэх заалт, 
1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг 
амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол 
хангах боломжийг бүрдүүлнэ. 

Өвлийн хүлэмжийн голлон тариалдаг өргөст 
хэмх, улаан лооль, навчит ногооны 
стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийнэ. 

0 

Эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний 
ногооны борлуулалтын цэгийн тогтмол 
ажиллах нөхцөлийг хангана. 

50 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 59% 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг 

хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд НМХГ, ТББ-тай хамтран 40 аж ахуй 

нэгжийг хамруулахаас II улиралд 48 аж ахуй нэгжид эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх 

хяналт шалгалт явуулж заавар зөвлөгөө өгсөн байна.  /Нийслэлийн төсвөөс тавигдсан 

төсвийн санал батлагдаагүй/ 

ХХААХҮЯ-ны сайдын 2018 оны А/09 тушаалаар: 

- “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” 

батлуулсан. 

*Батлагдсан журам, аргачлалыг сурталчлах, “Органик хүнсийг улсын бүртгэлд бүртгэх, 

нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ, Дэлхийн банкны 

Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 190 гаруй 

төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан байна.   “Органик Хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний III 

дугаар чуулган” 2018 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулна. 

  “Монгол мал” үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд:  

1. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд 6 дүүргийн МАА эрхлэх зөвшөөрсөн бүсэд барих  дүүрэгт 

худаг барих ажил удааширч НИТХТ-ийн 2015 оны 85 дугаар тогтоол МАА эрхлэхийг 

хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүс болох Баянзүрх дүүргийн  20 дугаар хорооны нутаг 

Арцатын ам, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг Нарийны ам, 335-ын гарам 

буюу Ногоон толгойд шилжин суурьшсан малтай иргэдэд зориулж нийслэлийн төсвөөс  

байршил бүр дээр 3 худаг, нийт 9 худгийг бэлчээрийн усан хангамжийн чиглэлээр гаргуулж, 

хүлээлгэн өгсөн. 

2. Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан тэргүүний 9 фермер 

эрхлэгчдийг шалгаруулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 

оны 14 дүгээр тогтоол, НЗД-ын  2018 оны А/124 дүгээр захирамжаар санхүүжилтийг 

шийдвэрлүүлэн шагнаж, урамшуулах ажлыг зохион байгуулсан. 
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3.Баянзүрх дүүргийн 11, 20 дугаар хорооны фермийн аж ахуй эрхлэгчдэд дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 

“Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах, туршлага судлах ферм-аялал” сургалтыг 

2018.05.21-ний өдөр зохион  байгуулж, сургалтад 35 иргэн,  Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг 

чадвахижуулах вакуумжуулсан 3 удаагийн сургалтыг ЖИ-СИ-ЭС төрийн бус байгууллагатай 

хамтран зохион байгуулж, сургалтад 42 иргэн,    “Бэлчээрийн менежмент” орон нутгийн өмчит 

үйлдвэрийн газрын сургалтын баазыг тулгуурлан “Нутаг академи”-тай хамтран бод малын 

зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх 10 хоногийн  сургалтыг зохион байгуулж 10 хүнд 

сертификат олгож, Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 2018.04.18-нд мал аж ахуй 

эрхлэхийг хориглосон 7 хорооны мал бүхий 28 иргэнд сургалт зохион байгуулсан.                                      

/нийт 3 удаагийн сургалтаар  115 хүн сургалтад хамрагдсан/ 

 4. Бүртгэлд хамрагдах мал амьтан, туслах аж ахуй бүхий 6 дүүрэгт одоогоор ээмэгжүүлж 

бүртгэлжүүлсэн ажил байхгүй. Малыг ээмэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, дэмжлэг авах 

хүсэлтийг Мал эмнэлэг, үржлийн газарт хүргүүлсэн.  “Бэлчээрийн менежмент” ОНӨҮГ-ын 

сүүний чиглэлээр үржүүлж буй 30 үхэр, 30 тугалыг ээмэгжүүлэн бүртгэлжүүлсэн ажлыг хийсэн 

нь байна.  Нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны хагас жилийн байлдаар нийт мал сүргийн 11%-ийг 

бүртгэлжүүлсэн байна. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 426 өрхийн 11234 малыг  хориглосон бүсээс 

гаргаж, үлдсэн 47 өрхийн 2483 толгой малыг  2 дугаар улиралд багтаан гаргахаар ажиллаж 

байна. Холбогдох шийдвэр гарч зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч эхэлсэн үр дүн гарч 

байна.  

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн баруун бүсэд 

байгуулахаар 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.  2018 оны хагас 

жилийн байдлаар тус төслийн явц ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль 

орчны үнэлгээ батлагдан, ажлын зураг төсөл  хийгдээд байна. Зүүн бүсийн барилга угсралтын 

ажлын явц: үйлдвэрийн барилга баригдсан, инженерийн шугам сүлжээ татагдсан, баруун 

бүсийн ажлын явц  нийт 260 000 м3 газар шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан.Барилга 

угсралтын ажил 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр эхлэн одоогийн байдлаар металь 

/каргаз/ угсралтын ажил 50-60 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Гадна зам талбай, гадна 

инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, гадна цахилгааны ажлууд 10-20 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна. Холбогдох шийдвэр гарсан энэ онд тавьсан зорилт бүрэн хэрэгжих 

боломжтой байна.  

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүнсний 

ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 төрлийн 3419,44 

тн хүнсний ногооны үрийг 120 гаруй га-д тариалуулахаар 9 дүүргийн 600 гаруй иргэдэд 

олгосон.  

Төмсний үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯамнаас олгосон 2 тн Гала 

сортын элит үрийн  төмсийг үрийн эргэн төлөлтийн  нөхцөлтэйгөөр “ММВ фүүдс трейд” ХХК-

тай  хамтран гэрээ хийж  нэг га усалгаатай талбайд тариалсан. 2017 онд нөөцөлсөн 8 тн үрийн 

төмсийг Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо иргэн О.Болорцэцэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р 

хороо “Бэлчээрийн менежмент”-ийн төсөл тус бүр 2 га талбайд тариалалтыг хийлээ. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жимс 

жимсгэнэ”хөтөлбөрийг албан ѐсоор Монгол улсын Засгийн газраас 2018-2022 онд 

хэрэгжүүлэхээр зарласан. ХХААХҮЯ-наас олгодог төмс, хүнсний ногооны үр, жимс, жимсгэний 

суулгацыг 5 дугаар сарын эхээр иргэдэд олгохоор төлөвлөсний дагуу “Жимс жимсгэнэ” 

хөтөлбөрийн хүрээнд Оросын Холбооны улсын Горный Алтайн хязгаарын мод үржүүлгийн 

газарт үржүүлэн бойжуулсан алимны Алтайская румянная сортын суулгац 271ш, ,чавганы 

Чемальская синяя сорт 175, үхрийн нүдний Черная приморья 5261 ш сортын суулгацыг 

нийслэл хотын хэмжээнд 2 аж ахуйн нэгж 26 иргэнд нийт 5707 ширхэг сулгацыг 6 жилийн 
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хугацаатайгаар хөнгөлөлттэй нөхцөлтэйгөөр гэрээ хийж тариалалт хийлгүүлсэн. Энэ нь 

нийслэлийн жимс жимсгэний таримлын талбайн хэмжээг 4,7 га –аар нэмэгдүүлсэн.  Зорилтыг 

хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж эхэлсэн энэ оны хагас жилийн 

байдлаар тавсон зорилт бүрэн хэрэгжих боломжтой байна.  

Иргэн аж ахуй нэгжийн химийн бодис, бордооны хэрэглээг бууруулахад хяналт тавихад 

шаардлагатай төсөв санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй, НМХГ-тай хамтран ажиллах ажиллах 

чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй байна. Зөвлөгөө мэдээлэл сургалтаар 

өгсөн байна.  

Тавигдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил сургалт семинар эхний хагас жилийн байдлаар 

хийгдэж байна. Цаашид хэрэгжүүлэх сурталчилгаа болон зохион байгуулалтын ажлыг 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  Газар тариалангийн чиглэлээр нийт 300 орчим хүн 

сургалтад хамрагдсан байна.  

“Монгол ногоо” төсөл, ХААИС, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран хүнсний 

ногооны стандартуудыг шинэчлэн боловсруулахаар ажлын хэсэг байгуулсан. Нийслэлийн 

2018 оны төсөвт хүлэмжийн ногооны стандартыг шинэчлэн боловсруулахаар санхүүжилт 

тусгасан боловч батлагдаагүй.  

 Эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний ногооны борлуулалтын цэгийн тогтмол 

ажиллах нөхцөлийг хангаж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн 20 павилоныг дулаалах, боломжит 

цэгүүдийн байршлыг тодорхой болгохоор Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГазар, ХХҮХэлтсээс өөрийн 

нутаг дэвсгэрт байрлалтай 4 цэгийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилгоор санхүүжилтийг 

дүүргийн дотоод хөрөнгөөр зохицуулахаар санал солилцсон. 

 

ХОЁР. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН 
 2.1.Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт /УИХ, ЗГ, НИТХ, НЗД-ын захирамж/ 

Тайлант хугацаанд www.http://monitoring.ub.gov.mn цахим хуудсанд  Монгол Улсын Их 
хурлын тогтоол -1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилаг -1, Засгийн газрын тогтоол -4 
үүнээс хугацаа болоогүй 1, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл -2, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж -6 үүнээс хуацаа болоогүй 2, Нийслэлийн Удирдлагаас өгсөн үүрэг -6 
бүртгэгдсэн байна.  Хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 87,5 хувьтай байна. 

Байгууллагын http://monitoring.ub.gov.mn/ хуудсанд: 

№ 

Тогтоол, шийдвэрийн Хэрэгжилтийн хувь 
Дундаж 

хувь Нэр Тоо 100 70 30 0 
Хугацаа 
болоогүй 

1 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1  1   
 

87,5 

2 УИХ-ын тогтоол 1   1  
 

3 Засгийн газрын тогтоол 4 3    1 

4 
Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 

2  1 1  
 

5 НИТХ-ын тогтоол 0      

6 НЗД-н захирамж 6 4    2 

7 
Нийслэлийн Удирдлагаас 
өгсөн үүрэг 

5 5     

  19 12 2 2  3 
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2.2. Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын 

хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл: 

Иргэний оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд:  Газрын даргаар 

“Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил” 2018 онд  хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан. Төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт 96,7%-тай байна. 

 

Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

 “Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил”  

2018 онд  хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт 

 

№ Хийж гүйцэтгэх ажлууд Хэрэгжүүлэх ажил Биелэлт хувь 

“Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил” төлөвлөгөөнд тусгагдсан  ажлууд  

1 Төрийн байгууллага 
хоорондын мэдээлэл 
солилцоог 
нэмэгдүүлж, иргэдэд 
чирэгдэлгүй үйлчилнэ. 

Нийслэлийн цахим 
үйлчилгээний ухаалаг  
системд  нэгдэх,  төрийн 
мэдээллийн системтэй 
холбон нийтийн хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх 

ННЗБ-ын албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн сан 
“eDoc” систем болон  байгууллага албан 
тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл 
гомдлыг шийдвэрлэх  www.smartcity.mn цахим  
хуудас улс, нийслэл, гадаадын зээл 
тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл 
арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа, 
гүйцэтгэлийн хяналтыг мэдээлэх систем  
"Шилэн тендер", Орон зайн мэдээллийн 
системд суурилсан  нийслэлийн дундын 
мэдээллийн сан тус тус мэдээллийн системтэй 
холбон журмын дагуу холбогдох мэдээллийг 
оруулан ажиллаж байна. 

100% 

Орон зайн мэдээллийн 
системд суурилсан 
нийслэлийн дундын 
мэдээллийн санд дэд 
сангууд үүсгэх, нийтийн 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Манай байгууллагаас нийслэлийн дундын 
мэдээллийн дэд сангийн өгөгдөлд:  
-Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй 
эрхлэх бүсийн мэдээлэл,Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн 
үйлдвэрлэл эрхэлж буй 27 аж ахуйн нэгжийн 
мэдээлэл,  
-Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа томоохон хүнсний 
үйлдвэрүүдийн мэдээлэл, 2001-2017 онд 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дээр гарсан малын 
өвчлөлтийн мэдээлэлийг тус тус бүрэн 
оруулсан. Одоо нийслэлийн хэмжээнд газар 
тариалагийн усан хангамжийн нэмэгдүүлэх 
ажлын хүрээнд хийсэн худгийн мэдээллийг 
оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 
Нийслэлд байгаа мал болон мал бүхий 
иргэдийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнийг 
бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн дундын санг 
шинэчлэн нийтийн хэрэгцээнд нэвтрүүлэх үүрэг 
бүхий хамтарсан ажлын хэсгийг НМЭГ, НМТГ, 
НБГ-тай зөвшилдсөний үндсэн дээр Газрын 
даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 31 өдрийн 
А/14 дүгээр тушаалаар батлан ажиллаж байна. 

70% 

2 Иргэдийн ирүүлсэн 
санал, хүсэлт, 
гомдлын дагуу 
хойшлуулшгүй 
ажиллагаа явуулах 
шаардлагатай, 
нийтийн эрх ашгийг 
хөндөгдсөн гомдол 
мэдээллийн дагуу арга 
хэмжээг цаг тухайд 
авч ажиллана. 

Улаанбаатар сонсож байна 
лавлагаа мэдээллийн төв 
1800-1200 тусгай дугаарт 
ирүүлсэн иргэдийн санал, 
хүсэлт, гомдлын дагуу 
нийтийн эрх ашгийг 
хөндсөн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлыг 
шуурхай зохион байгуулах 

2018 оны эхний хагас жилд Улаанбаатар 
сонсож байна лавлагаа мэдээллийн 1800-1200 
тусгай дугаарт иргэдээс ирүүлсэн санал, 
хүсэлт, гомдол байхгүй болно.  

 
100% 
 
 
 
 

3 Нийслэлээс 
хэрэгжүүлж байгаа 
бүтээн байгуулалтын 
талаар иргэд, олон 
нийтэд мэдээлэл өгч, 
иргэдээс ирүүлсэн 
санал хүсэлтийг 

Нийслэлийн засаг даргын 
А/918  захирамжийн дагуу 
байгууллагуудын удирдах 
албан тушаалтнууд 
хороодыг хариуцан 
ажиллах,  нийслэлээс 
хэрэгжүүлж буй бодлого, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 
дугаар захирамжийн дагуу Газрын удирдлагууд 
хариуцсан хороодод төр, засгийн бодлого, 
шийдвэрийг сурталчлах, нийслэлийн зүгээс 
хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний явц үр 
дүнгийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэх, 
иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг холбогдох 

100% 
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шуурхай шийдвэрлэнэ. шийдвэр, бүтээн 
байгуулалтын төсөл, арга 
хэмжээний явцын талаар 
иргэдэд сурталчлах, 
тулгамдаж буй асуудлыг 
газар дээр хүлээн авах, 
шийдвэрлэх холбогдох 
байгууллагуудад нь 
уламжлах  

байгууллагад уламжлах, зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэж байна. Ажиллах болон тайлан 
ирүүлэх хугацааг календарчилж гаргасан. 
Хуваарийн дагуу НЗДТГ-ын ТЗУ-ын хэлтэст 1 
дүгээр сарын хороодод ажилласан тайланг 
2018.01.29-ний 01/52, 2 дугаар сарын тайланг 
2018.03.01-ний 01/91, 3 дугаар сарын тайланг 
2018.03.23-ны 01/120, 4 дүгээр сарын тайланг 
2018.05.08-ны 01/195, 5 дугаар сарын тайланг 
2018.05.31-ний 01/224 албан бичгээр тус тус 
хүргүүлсэн. 

Байгууллагын удирдах 
албан тушаалтнуудын 
иргэдтэй хийх уулзалтыг 
шуурхай зохион байгуулж, 
шийдвэрлэлтийн шуурхай 
байдлын дундаж хугацааг 
богиносгох 

Нийслэлийн Засаг даргын А/69 дугаар 
захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан 
тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалт /Шилэн 
уулзалт/-д ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай журам”-ын дагуу 
арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  
Хагас жилийн байдлаар манай байгууллага 
нийт 93 иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй 
уулзаж, тэдгээр хүмүүст мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

100% 

4 Хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээг 
төлөвлөж, зохион 
байгуулахад иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

Худалдан авах 
ажиллагааны  үнэлгээний 
хороонд орж ажиллах 
иргэдийн төлөөлөл, төрийн 
бус байгууллагын тоог 
нэмэгдүүлэх; 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус 
газарт худалдан авах ажиллагаа явагдаагүй 
болно. 

100% 

5 Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын ажлын 
гүйцэтгэлд иргэдийн 
хяналтыг нэмэгдүүлнэ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хэрэгжүүлсэн төсөл, арга 
хэмжээний талаар 
хэрэглэгчдийн үнэлгээг 
хийх, иргэдийн сэтгэл 
ханамжийн судалгаа хийх 

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй бодлого үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон  иргэдэд 
хүргэдэг үйлчилгээний чанар хүртээмж, хүнд 
сурталгүй шуурхай байгаа эсэх талаар 
иргэдийн дунд тандан судалгаа, дүн шинжилгээ 
хийх ажлыг /“Хэрэглэгчдийн үнэлгээ”-г 
холбогдох байгууллагуудаас төлөөллийг 
оролцуулан хийлгэх,/ зохион байгуулах үүрэг 
бүхий  ажлын хэсгийг Газрын даргын 2018 оны 
05 дугаар сарын 04 өдрийн А/10 дугаар 
тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. 

100% 

"Шилэн тендер" журмыг 
хэрэгжүүлж, улс, нийслэл, 
гадаадын зээл тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 
төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагаа, 
гүйцэтгэлийн хяналтыг 
мэдээлэх системийг 
нэвтрүүлэх 

Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 
үүднээс байгууллагын вэб хуудсанд санхүүгийн 
ил тод байдал гэсэн цэс үүсгэн, байгууллагын 
төсөв, санхүүгийн болон аудитын тайлан 
мэдээ, төсвийн гүйцэтгэлийг тухай бүрт нь 
оруулж байна. Мөн байгууллагын мэдээллийн 
самбарт санхүүгийн мэдээллийг сар бүр 
тогтмол шинэчлэн оруулж байна. 

100% 

Байгуулагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан ажил 

1 Иргэдийн хүнс, 
тэжээлд хэрэглэх, 
борлуулах, зориулалт 
бүхий таримал болон 
байгалийн ургамал 
түүний үр жимсийг 
хүнсний сүлжээний бүх 
үе шатанд чанар 
аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор  
“Ургамал, түүний 
гаралтай хүнсний 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал, 
үүслийн гэрчилгээ, 
баталгааны тэмдэг”-
ийг олгох талаар 
сургалт зохион 
байгуулна. 

“Ургамал, түүний гаралтай 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал, 
үүслийн гэрчилгээ, 
баталгааны тэмдэг”-ийг 
олгох талаар сургалт 
зохион байгуулах 

“Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал, үүслийн гэрчилгээ, 
баталгааны тэмдэг”-ийг олгох талаар 
сургалтыг Хан уул дүүрэгт 5 дугаар сарын 18 
өдөр, Чингэлтэй дүүрэгт 4 дүгээр сарын 13 
өдөр, Баянзүрх дүүрэгт 05 сарын 25 өдөр тус 
тус зохион байгуулсан бөгөөд нийт 260 гаруй 
иргэдэд мэдээлэл өгсөн байна. 

100% 

Дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газартай хамтран 
газар тариалан эрхэлдэг 
иргэн, аж ахуй нэгжийг 
журамд заасны дагуу гарал 
үүслийг хянан бүртгэж 
гэрчилгээ олгоход хамтран 
ажиллах 

НМХГ, Монгол ногоо төслөөс зохион 
байгуулж байгаа “Ургамал, түүний гаралтай 
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал, 
үүслийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг”-ийг 
олгох сургалтыг нийслэлийн 9-н  дүүргийн 
мэргэжилтэн НХХААГ-ын мэргэжилтэн нар 
7дугаар сарын 02 өдөр болох сургалтад 
оролцохоор төлөвлөөд байна. 

100% 
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2 Мал амьтны гоц 
халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Нийслэлд 
мал аж ахуйн эрхлэх 
журмын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах, 
хориглосон бүсээс 
мал,  малтай өрхийг 
гаргах ажлыг зохион 
байгуулна. 
 

Мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн бүсэд эрчим 
хүч, худаг ус гаргах, ажлыг 
зохион байгуулах   

Газрын албаны даргад нийслэлийн засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар өгсөн үүргийн 
дагуу хориглосон бүсээс гарч зөвшөөрсөн бүс 
нутагт шинээр суурьшуулахаар Баянзүрх 
дүүргийн 20-р хорооны Арцтын ам, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны 
Нарийний хэсэг, Ногоон толгой гэсэн 3 
байршилд 152 га талбайг шийдвэрлэж газар 
эзэмших эрхийг нь Захирагчийн ажлын 
албанд эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн.  
Дээрх 3 байршилд 250кВа чадалтай Агаарын 
дэд станц, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам болон цахилгааны холболтын 
зардал, Инженерийн хийцтэй худаг 9 ширхэг, 
газрын кадастр хийлгэх төсвийг 2018 оны 
Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс  
А/266 дугаар Захирамжаар  939 сая төгрөгийг 
гаргуулан ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
ашиглалтанд бүрэн хүлээн аваад байна. 

100% 

Хориглосон бүсээс малтай 
өрхүүдийг гаргах ажлыг 
зохион байгуулах  

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
Баянзүрх дүүргийн Арцтын аманд гарсан өрх-
45 мал-745, Сонгинохайрхан дүүргийн ногоон 
толгойд өрх-144, мал-2998, Нарийний хэсэгт 
өрх-47, Мал-1014, Хөдөө орон нутагт 
шилжсэн өрх-94, Мал-2667, Худалдаалсан 
өрх-41, мал-538, Бусад байршилд шилжсэн 
өрх-134, мал-5783,  байгаа бөгөөд гүйцэтгэл-
70 хувьтай байна. 

80% 

3 

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

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

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байгууллагаас  2001 оноос жил бүрийн 06 

дугаар сарын 01-ний өдрийг  “Дэлхийн сүүний 

өдөр” болгон зарласан. Монгол улсад 

“Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 3 дахь жилдээ 

Глобал Коммунитс олон улсын байгууллага, 

Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний 

зөвлөлийн санаачилгаар ХХААХҮЯ, НХХААГ, 

Монголын сүүний нэгдсэн холбоо хамтран “Эх 

орны сүү-Эрүүл хүнс” уриан дор тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн.  

Сүхбаатарын талбайд болсон тус арга 

хэмжээнд Улсын Их Хурлын дарга болон 

Засгийн газрын гишүүд, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, 

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын 

Монгол дахь суурин төлөөлөгч нар оролцож 

эх орны ирээдүй бяцхан үрс эрүүл чийрэг 

өсөн бойжиход сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 

зайлшгүй шаардлагатайг цохон тэмдэглэж, 

хэрэглэж хэвшүүлэхийг уриалан Монгол 

орныхоо нэрийг тив, дэлхийд цуурайтуулсан 

мянга, мянган сурагч багачуудын төлөөлөл 

болсон 50 шилдэг хүүхдэд үндэсний 

үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс 

бэлэг болгон гардуулж, Монголын сүүний 

нэгдсэн холбооноос 10000 хүүхдэд тараг 

бэлэглэсэн. Хэвлэлийн мэдээллийн 

хэрэгслээр сүүний ач холбогдол, Үнээний 

цэвэр сүүгээр үйлдвэрлэсэн сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүнийг өдөр тутам 

хэрэглэж, амьдралын зөв дадалд суралцахыг 

уриалж  

Мөн Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран 

ерөнхий боловсролын сургуулийн 50 гаруй 

сурагчдыг сүүний үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаатай танилцуулах аян зохион 

байгуулан АПУ” ХХК, “ТЭСО” ХХК-ны сүүний 

100% 
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үйлдвэрүүдийг үзүүлж, ”Та сүүгээ уусан уу” 

сүүний салбарын мэдээллийн индэр-

уулзалтыг Глобал Коммунитс олон улсын 

байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан.  

Нийслэл хотод ил 
задгайгаар 
худалдаалагдаж байгаа 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд 
хяналт, шалгалт хийх 

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 сүүнд чанар, аюулгүй 

байдлын хяналт, шалгалт хийсэн. Хяналт 

шалгалтаар нийт 26 дээж авч бруцеллѐз, 

хими, нян судлалын шинжилгээ хийж, 14 

дээжид улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан.   

100% 

 “Хүнсний бүтээгдэхүүний 
сав боодлын 
шошгололтонд тавих 
шаардлага MNS 6648:2016” 
стандарт хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
сүүний үйлдвэрүүдэд 
хяналт хийх 

- Сав боодол, хаяг шошгололтын тухай хууль 

хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 

ХХААХҮЯам, НХХААГ, МХЕГ, Хүнсчдийн 

холбоотой 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 2018 оны 03 дугаар сарын 12 

өдөр мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр 

эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд танилцуулж, 

зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

100% 

Дундаж хувь 96,7 
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ГУРАВ: БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 
 
 3.1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл  
 
Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийн хагас жилийн биелэлтийг гаргаж 
газрын даргад танилцуулсан. Мөн НЗДТГ-ын ХШҮХ-ын хагас жилийн хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн 
гишүүнд хэрэгжилтыг  танилцуулсан. Дүрмээр хүлээсэн үүргийн 2018 оны эхний хагас жилийн биелэлт  
67,2%-тай байна. 

 
№  Газрын үндсэн чиг үүрэг Биелэлт Хувь 

1 3.1.1.Нийслэлийн хүн амын хүнсний 
хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанарыг 
сайжруулах талаар төрөөс 
баримталж байгаа бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарт нэмүү 
өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх; 

- Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 44 дүгээр 
тэмдэглэлд тусгагдсан өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, орон нутгаас 
мал мах бэлтгэж, хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан 
нийслэлийн иргэдэд худалдаалах зорилгоор 2018 онд 11 аж ахуйн нэгж 
13034.9 тн мах бэлтгэсэн.  Нийслэлийн 6 дүүргийн 124 цэгээр 04 дүгээр 
сарын 10-аас эхлэн үхрийн мах 1 кг нь 5500 төг, хонины мах 5300 төг, 
ямааны махыг 4400 төгрөгөөр нийт 9776.2 тн мах буюу нийт махны 75%-
ийг борлуулсан байна. 

- Зургадугаар сарын 1-ний өдөр тохиодог “Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг  
“Ирээдүйгээ сүүгээр мялаая” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж Монголын 
сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран 10000 хүүхдэд сүү, тараг бэлэглэх 
ажлыг зохион байгуулсан. 

- Монгол орныхоо нэрийг тив, дэлхийд цуурайтуулсан мянга, мянган 
сурагч багачуудын төлөөлөл болсон 50 шилдэг хүүхдэд үндэсний 
үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэг болгон гардуулсан. 

 

 

 

 

 

70% 

2 3.1.2.хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах үндсэн 
суурь болох хүнс, хөдөө аж ахуйн 
салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой 
дадал нэвтрүүлэх буюу эрүүл ахуйн 
зохистой дадлыг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах; 

 - “Органик хүнсний тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 
ХХААХҮЯ-ны сайдын 2018 оны А/09 тушаалаар дараах 4 журам 
аргачилалыг батлуулсан. Үүнд: 

1. “Хүнс, хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон 
органик хүнс үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, хэрэглэх бодисын 
жагсаалт” 

2.  “Органик хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлал” 

3. “Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран 
баталгаажуулахад тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт 
хийх журам” 

4. “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний 
загвар, хэрэглэх журам” 

- Батлагдсан журам, аргачлалыг сурталчлах, “Органик хүнсийг улсын 
бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийн 
хэлэлцүүлгийг мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 190 гаруй 
төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. Журмын нөлөөллийн 
шинжилгээг хийж, танилцуулга болон хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан 
тайланг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

70% 

3 3.1.3.эрчимжсэн мал аж ахуйг 
хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх 
ухааны ололт, дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх, малын 
үүлдэрлэг байдлыг сайжруулж, нэг 
малаас авах ашиг шимийг 
нэмэгдүүлэх замаар өндөр ашиг 
шим бүхий зохистой тооны мал 
сүргийг нийслэлийн нутаг дэвсгэр 
дэх мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлэхэд 
(фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд) 
дэмжлэг үзүүлэх; 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөг 4 зорилт, 15 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. Төлөвлөгөөний биелэлт 70  хувьтай байна.  

- Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний үхрийн 
эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” үндэсний стандартыг  
анх удаа боловсруулан Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 
05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулсан. Энэ 
стандарт мөрдөгдсөнөөр эрчимжсэн аж ахуй цогц байдлаар хөгжиж, мал 
эмнэлэг, үржлийн ажил төлөвлөгөөтэй явагдаж, малын үүлдэр угсаа 
сайжирч,  малын бүтээмж нэмэгдэж, хүн амыг эрүүл, стандартын 
шаардлага хангасан нөхцөлд бэлтгэсэн стратегийн хүнсээр хангах 
боломж бүрдэж байна. 

 - “Мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил-2018” малчдын улсын зөвлөгөөнд 
Нийслэлээс 6 дүүргийн 12 ферм эрхлэгчдийн төлөөлөл, дүүргийн хөдөө 
аж аж ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүдийг оролцуулж, "Малчин түмний 
алдар" номонд ферм эрхлэгчдийн амжилтын талаар танилцуулгыг 
бэлтгэж оруулсан. 

- Засгийн газрын 82 дугаар тогтоол, ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны А/07 
дугаар тушаалын дагуу хуулийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын болон 
шилжилтийн үеийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэгт ажиллаж,  хуулийг 

 

 

 

 

 

70% 
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дагалдан гарах дүрэм, журам, аргачлалыг боловсруулж ажиллалаа.    

- Хориглосон бүсэд байгаа малтай өрхийг зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлэх 
ажлыг үе шаттайгаар бодлогоор дэмжин ажиллаж, 2 дугаар улирлын 
байдлаар 426 өрхийг зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлэн  цахилгаан, дэд 
бүтцийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.                                                                                                                   

4 3.1.4.газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлд технологийн шинэчлэл 
хийх, үр, сортын чанарыг 
сайжруулах, хамгаалах талаар 
бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, 
таримал ургамлыг хамгаалах, 
хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг 
хөгжүүлэх, төмс, хүнсний ногоо, 
жимс жимсгэний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах; 

Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1424,16 га талбайгаас 15341,7 тн ургац 
авахаар төлөвлөсөнөөс  

- 294,6 га-с 2798,5 тн төмс,  

- 283,75 га-с 2950 тн хүнсний ногоо,   

- 808 га-с 7860  тн малын тэжээл,  

- 37,7 га хамгаалагдсан хөрсний талбайгаас 1733 тн ургац  

тус тус хураан авахаар төлөвлөсөн байна. Одоогийн байдлаар төмс, 
хүнсний ногооны тариалалт 48,8 хувь, тэжээллийн ургамал 17,8 хувьтай 
байна. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 сарын 22 өдрийн 278 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг 
2018-2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 төрлийн 3419,44 тн 
хүнсний ногооны үрийг 120 гаруй га-д тариалуулахаар 9 дүүргийн 
хэмжээнд хувиарлан олголоо. Төмсний үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор ХХААХҮЯамнаас олгосон 2 тн Гала сортын элит үрийн  
төмсийг үрийн эргэн төлөлтийн  нөхцөлтэйгөөр “ММВ фүүдс трейд” ХХК-
тай  хамтран гэрээ хийж, усалгаатай  нэг га талбайд тариалсан. 2017 
онд нөөцөлсөн 8 тн үрийн төмсийг Баянзүрх дүүргийн              11-р хороо 
иргэн О.Болорцэцэг, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо “Бэлчээрийн 
менежмент төсөл” ОНӨҮГ тус бүр 2 га талбайд тариалалтыг хийлээ.  
ОХУ-ын Горный Алтай хязгаарын Мод үржүүлгийн газарт үржүүлэн 
бойжуулсан Монгол орны хөрс цаг уурын нөхцөлд болон ган хүйтэн, 
өвчин хортонг тэсвэрлэх чадвар өндөртэй  үхрийн нүдний Чѐрная 
приморья, бэсрэг алимны Алтайская румянная, чавганы Чемальская 
синняя сортыг нутагшуулах, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгоор нийт 
5707 ширхэг суулгацыг тариалууллаа.Монгол орны нөхцөлд ургах 
хамгийн өндөр боломжтой эрт үр жимсээ өгөх “Хөх далан хальс” 
жимсгэний тариалалтыг нэвтрүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн 
УГТЭШХүрээлэнд судалгаа шинжилгээ хийгдсэн, цаашид тарималжих 
боломжтой ургамлын агротехнологийн шаталсан сургалтыг зохион 
байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

5 3.1.5.салбарын  үйлдвэрлэлийн  
бүтээмж,  үр  ашгийг  дээшлүүлэх,  
аж  ахуйн  нэгж,  иргэдийг  хөрөнгө  
оруулалт, зээлийн бодлогоор  
дэмжих,  хууль,  эрх  зүйн  орчныг 
боловсронгуй болгох асуудлаар 
санал боловсруулж Нийслэлийн 
Засаг даргад танилцуулах, гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; 

- 2018.03.14-нд “Баяжуулсан хүнсний тухай” хуулийн төслийн 
хэлэлцүүлэгт оролцож, төсөлд санал өгсөн. Тус хэлэлцүүлэгт төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, ААН-ийн нийт 40 гаруй төлөөлөл 
оролцсон. Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийг 2019 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны 
өдөр баталсан. 

- “Нийслэлийн хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бага оврын 
тоног төхөөрөмж худалдан” авах тендерт “Глобал бизнес линк” ХХК 
шалгарч 2018.02.25-ны өдөр гэрээ байгуулж, тоног төхөөрөмжүүдийг 
2018.07.23-ны өдөр хүлээн авах болсон. Тоног төхөөрөмж нийлүүлснээр 
газар тариалангийн механикжсан ажлыг иргэн аж ахуйн нэгжид 
төлбөртэй гүйцэтгэх нөхцөл бүрдэж байна.  

- ХХААХҮЯ, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас урт хугацааны 
зээлээр олгож буй Оросын холбооны улсаас нийлүүлэгдсэн бага, дунд 
оврын техник тоног төхөөрөмжийг мэдээллийг байгууллагын сайтад 
байршуулан нийслэлийн газар тариалан эрхлэгчдэд мэдээлэл хүргэн 
ажиллаж байна. 

- Малын Генетик нөөцийн тухай болон Малын эрүүл мэндийг хамгаалах 
тухай сургалтыг ХХААХҮЯ-тай хамтран 6 дүүргийн холбогдох албан 
тушаалтан, мэргэжилтнүүдийг хамруулан 2018 оны 03 дугаар сарын 14-
ний өдөр зохион байгууллаа. Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах бэлтгэл 
ажлын хүрээнд дүүргүүдээс орон тоо, бүтцийн саналыг авч, холбогдох 
саналыг боловсруулан Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яаманд 
хүргүүлсэн. 

- ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан ТС/18/05/03/ММҮХ дугаартай “Зөгий 
үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” 
төсөлд 3 аж ахуй нэгжийг хамруулан ажилласан. 
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6 3.1.6.хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг 
хөгжүүлэх асуудлаар хөтөлбөр, 
төсөл боловсруулж Нийслэлийн 
Засаг даргад танилцуулах, гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх  зорилгоор 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-ыг нийслэлийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 
НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

 - “Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, 
үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлуулах ажлын хэсэгт 
орж ажиллан, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 
05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/84 дүгээр тушаалаар журмыг 
батлуулсан. 

- 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 нөхцлөөр хангах” зорилгын шалгуур үзүүлэлт, 
хүрэх түвшинг боловсруулах үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэгт орж 
ажиллан, салбарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, Хүний хөгжил 
судалгаа, сургалтын төвтэй хамтран тус зорилгын 14 шалгуур 
үзүүлэлтийн 2020, 2025, 2030 онуудад хүрэх түвшний төсөөллийг 
боловсруулан ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулсан.  

- Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарын 2017-2018 оны өвөлжилтийн 
нөхцөл байдлыг 2018.01.28-нд НУЗХ-д танилцуулсан. Нийслэлийн мал 
хамгаалах сан дээр төвлөрүүлсэн аюулгүй нөөцөд бүрдүүлсэн 
санхүүжилтийг зарцуулахыг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 02 дугаар сарын 01 ны өдрийн зөвлөлийн 
хуралд Хотоос мал гаргах ажлын хэсгийн тайлан цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг НУЗХ-д танилцуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажилаж байна.  /Ажлын хэсгийн ахлагчын тушаалаар 5 дэд ажлын хэсэг 
байгуулсан. Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малтай 
өрхийн нарийвчилсан судалгааг гаргасан. Малаа худалдах жишиг үнэ 
тогтоох ажлыг хэсгийг байгуулан жишиг үнэ тогтоосон..  

Өнөөгийн байдлаар Баянзүрх дүүргийн Арцтын аманд гарсан өрх-45 
мал-745, Сонгинохайрхан дүүргийн ногоон толгойд өрх-144, мал-2998, 
Нарийний хэсэгт өрх-47, Мал-1014, Хөдөө орон нутагт шилжсэн өрх-94, 
Мал-2667, Худалдаалсан өрх-41, мал-538, Бусад байршилд шилжсэн 
өрх-134, мал-5783, хориглосон бүсээс гараагүй өрх-61, мал-2312 толгой 
мал үлдээд байна. Хэрэгжилт 70 хувьтай явагдаж байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар захирамжаар 
“Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрийн төсөл сонгол шалгаруулах, 
согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод 
хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн 
батлуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

7 3.1.7.нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний 
үйлдвэрүүдэд хууль тогтоомж, норм 
норматив, дүрэм, журмын дагуу 
ажиллах чиглэлээр мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтийг 
хангуулах, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах арга хэмжээ авах; 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлыг хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд 4 
удаа хяналт шалгалтын ажил холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулсан байна. Үүнд  

1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд савлагаагүй нийлүүлэгдэж 
буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт 
хийж торгуулийн арга хэмжээ авч илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулсан.  /17ААН/ 

2. MNS 6648:2016 стандартын хүрээнд  сав боодол, хаяг шошгоны 
нөөцөд хяналт, шалгалтыг хийж зөвлөмж, зөвлөгөө өгсөн. /15ААН/ 

3. Тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр 
авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан 3, согтууруулах ундааны 
үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 2 аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлтийг холбогдох 
газарт хүргүүлсэн. /5ААН/ 

4. “Мах сүүний анхдугаар аяны” хүрээнд орон нутгаас мал мах бэлтгэж, 
хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд 
худалдаалах зорилготой 11 аж ахуйн нэгж аж ахуйн нэгжүүдийн 
бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалтыг хийж 
агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны 
чанар байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь хангалттай сайн, нөөц 
бүрдүүлэлт, худалдаалах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. /11ААН/  
Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх хяналт шалгалт явуулж заавар 
зөвлөгөө нийт  48 ААН-д өгсөн байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 
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8 3.1.8. мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц 
байдлаар хөгжүүлэх, сүү, махны 
фермерийн аж ахуйд дэмжлэг 
үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн 
амын сүү, махны хэрэгцээг 
дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангах 
ажлыг зохион байгуулах; 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны эзэмшлийн газарт 
саалийн үнээний ферм, мал бордох аж ахуй байгуулах зорилгоор 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон газруудын 
ашиглалтыг сайжруулах, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тогтворжуулах 
зорилгоор Захирагчийн ажлын албатай хамтарсан ажлын хэсгийг 
Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулсан. Улмаар зориулалтын 
дагуу үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 7 иргэн, аж ахуйн нэгжид эрх 
шилжүүлэх саналыг Газрын албанд хүргүүлсэн. Мөн Нийслэлийн Засаг 
даргын 2016 оны А/1001 дугаар захирамжаар 8 байршлын 16,0 газрыг 
цуцалсан. 

- НЗД-ын 2009 оны 208, 2017 оны А/592 дугаар захирамжийн хүрээнд 
нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа Баянзүрх 
дүүргийн 11 дүгээр хорооны иргэн Ш.Энхбаяр /РД:УС66020408/ -ын 
эрхэлж буй үхрийн фермийг БНД-ийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэр, Талын 
толгойд байрших УБЗАА-ны эзэмшлийн 2 га газарт шилжүүлэхээр ХЕМ-
ийн 2018.01.24-ний өдрийн А/27 дугаар тушаал гаргуулан, саалийн 
үнээний фермийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. 
Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хорооны фермер н. Бат-Ирээдүйд 
зөвшөөрөгдсөн бүс болох Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд 
Захирагчийн ажлын албаны нэр дээрх 2.0 га газрыг зааж өгсөн.  
Холбогдох шийдвэр гарч зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч эхэлсэн 
үр дүн гарч байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
А/307 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо 
Ногоон толгой /335 точка/-д 57.0 га, Нарийны хэсэгт 37.0 га, Баянзүрх 
дүүргийн 20 дугаар хороо Арцатын аманд 58.0 га газрыг Захирагчийн 
ажлын албаны нэр дээр олгоод байна.  

Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах вакумжуулсан 3 
удаагийн сургалтыг ЖИ-СИ-ЭС төрийн бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулж, сургалтад 42 иргэнийг хамрууллаа.  

Нийслэлд малын үржлийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй Нутаг академи, Үржлийн шилмэл сүрэг хоршоотой хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулан сүүний үхрийн үүлдэрлэг байдлыг сайжруулахаар 
ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

9 3.1.9.мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, 
малчдыг тамгажуулах ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах; 

“Монгол мал” хөтөлбөрийн хүрээнд сүүний үхрийн чиглэлээр үржүүлж 
байгаа Бэлчээрийн менежментийн төслийн газрын 30 үхэр, 30 тугалыг 
ээмэгжүүлэн бүртгэлжүүллээ. Нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны хагас 
жилийн байлдаар нийт мал сүргийн 11%-ийг бүртгэлжүүлсэн байна. Мал 
бүхий 6 дүүргийн 53 малчныг  тамгажуулах ажлыг дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулж, Цагдаагийн ерөнхий 
газрын харьяа Монгол тамга ТӨҮГазраар захиалж хийлгүүллээ.   

   

 

 

50% 

10 3.1.10.малын захыг мах 
боловсруулах үйлдвэрийн хамт 
хотын зүүн, баруун бүсэд байгуулж, 
мал эмнэлгийн ариун цэврийн 
шаардлагад нийцсэн, баталгаат 
бүтээгдэхүүнийг нийслэлийн хүн 
амын хэрэгцээнд нийлүүлэх ажлыг 
холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн баруун 
бүсэд 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. 2018 оны хагас жилийн байдлаар 
тус төслийн явц ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль 
орчны үнэлгээ батлагдан, ажлын зураг төсөл  хийгдээд байна. Зүүн 
бүсийн барилга угсралтын ажлын явц: үйлдвэрийн барилга баригдсан, 
инженерийн шугам сүлжээ татагдсан, баруун бүсийн ажлын явц  нийт 
260 000 м3 газар шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан.Барилга 
угсралтын ажил 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр эхлэн одоогийн 
байдлаар металь /каргаз/ угсралтын ажил 50-60 хувийн гүйцэтгэлтэй 
явагдаж байна. Гадна зам талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ, 
цэвэрлэх байгууламж, гадна цахилгааны ажлууд 10-20 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байна. Холбогдох шийдвэр гарсан энэ онд тавьсан зорилт 
бүрэн хэрэгжих боломжтой байна.  

 

 

 

 

 

70% 

11 3.1.11.органик бордооны хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх замаар хөрсний үржил 
шимийг сайжруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

“Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж” ОНӨТҮГазартай хамтран 
бэлчээрийн мал аж ахуйн өтөг бууцыг цуглуулж, ялзаруулан бордоо 
болгон ашиглах ажлыг эхлүүлж эхний ээлжинд 20 тн малын бууцыг 
цуглуулаад байна. Төслийн хүрээнд  Италид үйлдвэрлэгдсэн М60/40-65 
маркийн өтөг бууц цацагч төхөөрөмжийг жигдрүүлж, ажиллагаанд 
оруулах зорилгоор нийт 20 гаруй га талбайд бууц цацлаа. Энэ ажлын 
хүрээнд 3 дугаар улиралд “Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн”-тэй 
хамтран ажиллах санамж бичигт гарыг үсэг зурах гэж байна.  

 

 

30% 

12 3.1.12.өвөл, зуны хүлэмжийн аж 
ахуйг хөгжүүлж, шинэ ургацын 
ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах; 

ХХААХҮЯ, ТЭДС-аар дамжуулан нийслэлийн газар тариалан эрхлэгчдэд 
4 жилийн хугацаатай хөнгөлөлттэй үнээр зээл олгох ажил хийгдэж 
байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2017.09.15-ны өдрийн А/695 дугаар 
захирамжаар 2018 онд 5744м2 талбай бүхий 108 ширхэг хүлэмжийг 
хөнгөлөлттэй үнээр авах хүсэлтийг ТЭДС-д хүргүүлснээс 25 иргэн, аж 
ахуйн нэгж 3376м2 талбай бүхий 34 ширхэг хүлэмжийг авч тариалалт 
хийгээд байна. 2018 оны 06 сарын 02-ны өдрийн байдлаар 33,69 га 
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талбайд тариалалт хийж 174,3 тн эрт ургацын хүнсний ногоо ургац 
хурааж аваад байна. 

Нийслэлд хүлэмжийн аж ахуйг түлхүү хөгжүүлэх, энэ чиглэлийн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үйлдвэрлэлээ эрхлэх боломжийг хангах 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2017.09.15-ны өдрийн А/695 дугаар 
захирамжаар Налайх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Сити 
Арго” ХХК-тай хамтран хүлэмжийн аж ахуй байгуулах 15 га олголоо. Тус 
газарт “Усны Эрэл Хайгуул” ХХК-тай хамтран хайгуул судалгааны ажил 
хийгдэж байна.  

70% 

13 3.1.13.төмс, хүнсний ногооны зоорь, 
агуулахын багтаамжийг нэмэгдүүлж, 
ашиглалтыг сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулах; 

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар, дүүргүүдийн Засаг даргын 
тамгын газартай хамтран  2018 оны 3 дугаар улиралд нийслэлд 
ашиглагдаж байгаа томоохон зоориудад хяналт тавих, судалгааг 
шинэчлэх, үйл ажиллагаатай танилцахаар төлөвлөө боловсруулаад 
байна. 

 

30% 

14 3.1.14.төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, 
аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд 
эрүүл, баталгаатай хүнсний 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
борлуулалтын сүлжээг 
боловсронгуй болгох арга хэмжээ 
авах; 

“Улаанбаатар хотод төмс, хүнсний ногоо жимс, жимсгэнэ, махны 
хадгалалт борлуулалтын цогцолбор төв” байгуулах газрын асуудлыг 
судлах, санал оруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг нь Нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны А/75 дугаар захирамжаар байгуулагдан ажиллаж 
СХД-ийн 20 дугаар хороо Сонсголонгийн гүүрний баруун хойд талд 150 
га газрыг төлөвлөсөн. Уг төслийн хүчин чадал нь 30.000 тн зоорь 
агуулах бүхий жилд эргэлтээр 90.000-100.000тн жимс, жимсгэнэ, 
хүнсний ногоо, мах хадгалан борлуулах, нийт 1000 орчим ажлын байрыг 
шинээр бий болгох боломж бүрдэх юм. 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ны 
өдөр ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хооронд 
"Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулсан.Төслийн техник эдийн засгийн 
үндэслэл ХХААХҮЯ-наас зарлагдан шалгаруулалтын ажил хийгдэж 
байна. 

 

 

70% 

15 3.1.15.жимс, жимсгэний нэр төрөл, 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, хүн 
амыг амин дэм бүхий жимс 
жимсгэнээр хангах ажлыг зохион 
байгуулах; 

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 08 сарын 09-ний өдрийн 223 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жимс жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд хаврын тариалалтаар 2 аж ахуйн нэгж,  
26 иргэнд СШ/18/ЖЖСЗ-01 төсөл шалгаруулалтаар  5261 ширхэг үхрийн 
нүд, 271 ширхэг бэсрэг алим, 175 ширхэг чавганы суулгацыг 6 жилийн 
хугацаатай олгож, тариалууллаа. Үүний үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд 
таримал жимс жимсгэний талбайн хэмжээ 4,7га-аар нэмэгдэж байна.   

 

70% 

16 3.1.16.хүн амын хүнсний хангамжийг 
тогтворжуулах, эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор 
олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг хүнсний 
үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд зохион 
байгуулах; 

ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ, МХЕГ, Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн 
хяналтын газартай хамтран дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. 
Үүнд:  

-  “Гэрээний маргаанаас үүдсэн асуудлыг арбитраар шийдэх нь”, “Сав 
баглаа боодол”, “Олон улсын үзэсгэлэнгийн стандарт”, “21-р зууны 
бизнес модел” сэдэвт 4 сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж 20 
иргэнийг хамруулсан.   

- “Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, 
сайжруулах арга зам” сургалт, семинарт 9 дүүргийн хүнсний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 
нийт 180 орчим  төлөөлөл, оролцлоо.  

- “Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн 
нийлүүлэх сүлжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах” сэдэвт сургалтыг 
100 аж ахуйн нэгж, тариаланчдыг хамруулан зохион байгуулсан.  

- “Мах шулах, ангилах”, “Бялуу чимэглэх” уралдааныг ААН-ийн дунд 
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. 

- МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн хяналтын газартай 
хамтран хөх тариа болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн жор 
орц, түүхий эдийн гарал үүсэл, нийлүүлэлт, технологи үйл ажиллагаа, 
баталгаажуулалт, шошгололтонд тандалт судалгаа явуулж, гарч болох 
эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, цаашид авах арга 
хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор нийслэлд үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгжид тандалт судалгаа хийж байна. 

- “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошгололтод тавигдах 
шаардлага, стандарт, дүрэм, журам болон шимт бодис, аминдэм, эрдэс 
бодисыг тооцоолох нь сэдэвт сургалт”-ыг амттан, ундаа, шүүс, төрөл 
бүрийн мах, махан бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн 50 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. 

- “Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталоги”-н эхийг бэлтгэх, 
хэвлүүлэх ажлын хэсэгт орж ажиллан, хүнсний үйлдвэрүүдийн  
судалгаа, мэдээллийг нэгтгэн, бараа, бүтээгдэхүүнийг 2018.06.15-25-ны 
өдрүүдэд каталогийн зураг авалтад оруулан, 2018.07. 01-ны өдөр 

 

 

 

 

70% 
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хэвлэлтэнд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

- Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 50 гаруй сурагчдыг  сүүний үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 
танилцуулах аян зохион байгуулан АПУ” ХХК, “ТЭСО” ХХК-ны сүүний 
үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан. 

17 3.1.17. Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг 
даргын дэргэдэх холбогдох бусад 
байгууллагад эрхэлсэн асуудлын 
чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлж, холбогдох 
мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх; 

- 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. 

- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд “Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
салбарын танилцуулга”, Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлд “Нийслэлийн хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах 
чиглэлээр хийгдэж буй зарим арга хэмжээний тухай”, “Хөгжлийн загвар-
Төв аймаг”-ийн стратегийг тодорхойлох “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг 
2018” хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалтад Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн танилцуулах “Улаанбаатар хот- 
Төв аймгийн хүнс, хөдөө ахуйн салбарын хамтын ажиллагааны тухай”  
танилцуулгуудыг тус тус бэлтгэлээ. 

- ХХААХҮ сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч нарын 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний төслийг 
боловсруулан НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

- 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. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 дугаар захирамж, НЗДТГ-ын 
даргын Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 
тушаалтнуудын хороодод ажиллах удирдамжийн дагуу удирдах албан 
тушаалтнууд  сард 2 удаа ажиллаж, тайланг нэгтгэн НЗДТГ-ын ТЗУХ-т 
сар бүр албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

100% 

18 3.1.18.гадаад, дотоодын төрийн 
болон төрийн бус байгууллагатай 
хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран 
ажиллах;  

- НМХГ-тай хамтран 2018 онд ажиллах санамж бичгийг байгуулж, нийт 9 
ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран 2018.05.17-20-ны өдрүүдэд 21 дэх 
жилдээ зохион байгуулж буй “Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээ, технологи-2018” Олон улсын үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, үзэсгэлэнгийн шилдэг оролцогчдыг 
шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнд хэлтсийн мэргэжилтэн орж 
ажилласан. Үзэсгэлэнд 71 үндэсний үйлдвэрлэгч ААН оролцсоноос 
гадна БНСУ, БНУнгар улсын Худалдааны төлөөлөгчийн газар, Тайвань, 
Хонгконг, Пакистан зэрэг гадаадын 26 ААН оролцсон. 

- Монголын хүнсчдийн холбоо, Монголын үхэр үржүүлэгчдийн нэгдсэн 
холбоотой хамтран 2018.02.07-ны өдрийн зохион байгуулсан Сүүний 
салбарын шинэчлэл-тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэлт чуулга уулзалтад 
хэлтсийн дарга, мэргэжилтний хамт оролцлоо. 

- Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй “Монгол ногоо” 
төсөлтэй хамтран “Хот болон хот орчмын эмзэг бүлгийн өрхийн хүнсний 
ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн хүнсний ногооны тариалалтаар 
нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэгт “Төмс, хүнсний 
ногооны тариалалт хэрэглээний цогц мэдлэг олгох” шаталсан сургалт 4-
р сарын 13, 19, 24 –ний өдрүүдэд зохион байгуулж 9 дүүргийн 150 
иргэнийг хамрууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

Дундаж хэрэгжилт 67,2 % 
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            3.2. Хүний нөөцийнг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар                      

/2017 оны 89 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт/  

 

З
о
р
и
л

т 

 
 
№ 

 
 

Үйл ажиллагаа 

 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот 
Түвшин                   
/тоо хэмжээ 
Хувь/ 

Хүрсэн түвшин 
/хэрэгжилтийн 
хувь, тоо 
хэмжээ/ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 
үүсвэр 
гүйцэтгэлээр 
/мян.төг/ 

 
 
Тайлбар 

1
.Х

ү
н
и
й
 н

ө
ө
ц

и
й
г 

ч
а

д
а
в
х
и
ж

у
у
л

а
х
 

1 Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 
мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 
зохион 
байгуулсан 
гадаад, дотоод 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын тоо 

5-аас 
дээш 

3 удаа 
 
      70 % 

- Дотоод сургалт  
-Захиргааны хэлтэс 
НЗДТГ хамтран “Төрийн 
албан хаагчийн ѐс 
зүй”  сургалтыг 4 сарын 
26 өдөр,  

-Gmail ашиглах 
үйл 
ажиллагаандаа  ашиглах 
талаар сургалтыг 6 
дугаар сарын 04 өдөр,  
“Хүлэмжийн аж ахуйн 
технологи” сургалт 
Дархан уул аймаг 3 
дугаар сарын 27-04 
дүгээр сарын 01 өдөр  1 
албан хаагч 

Албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

80 хувиас 
дээш 

26 албан хаагч       
100% 

- Давхардсан тоогоор  

Гадаад 
сургалтад 
албан хаагчид 
хамрагдсан 
байдал 

20 хувиас 
дээш 

Нийт албан 
хаагчдын 
19,2% 
хамрагдсан.    
95% 

- Гадаад сургалт  
-“Хөгжиж буй орнуудын 
тосны тариалалтын 
харьцуулсан технологи-
2018” сэдэвт 
сургалт   БНХАУ Чангша 
хот   

5 дугаар сарын 
11-7 дугаар сарын 09 
өдрүүдэд1 албан хаагч, 

“Монгол улсын 
хүлэмжийн хүнсний 
ногоо тарих салбарын 
мэргэжилтнүүдийн 
семинар”-т 1 албан хаагч 
ӨМӨЗО  Хөх хот 4 
дүгээр сарын 16-5 дугаар 
сарын 06-өдрүүдэд, 
“Орчин үеийн шувууны 
аж ахуйн менежмент” 
БНЭУ-д 5 дугаар сарын 
01- 15 өдрүүдэд 1 албан 
хаагч 
-“МОСАН ЭФ ЭС” ХХК-
тай 2018 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдөр 
хамтран ажиллах 
санамж бичиг байгуулж 
санамж бичгийн хүрээнд 
мэргэжилтэн 
Т.Нарантуяа нар тус тус 
сургалтад хамрагдаад 
байна. 

2 Мэргэшсэн 
туршлагатай 
хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон түүнээс 
дээш жил 
ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 
хүчний 
үзүүлэлт 

70 хувиас 
дээш 

 
         

100% 

- Нийт албан хаагчдын 96 
хувь нь төрийн албанд 3 
болон түүнээс дээш жил 
ажилласан албан 
хаагчид байгаа болно. 

                                              Хэсгийн дундаж:,91,3% 

2
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х
а
н
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х
 3 Цалин хөлс 

шагнал, 
урамшууллын 
тогтолцоог 

Шагнал 
урамшуулалд 
хамрагдсан 
албан хаагчдын 

Гүйцэтгэлээр 2 
10% 

 

500.000 2017 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 
шагналд тодорхойлсон 
албан хаагч байхгүй 
байгаа бөгөөд нэг 
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хэрэгжүүлэх тоо удаагын тэтгэмж 
урамшуулад олгосон 2. 
албан хаагч байгаа 
болно. 

- 
0 
 

- Шагнал 
урамшуулалд 
тодорхойлогдсон албан 
хаагч байхгүй байгаа 
болно. 

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, 
ажилласан жил, 
ур чадварыг 
харгалзан 
олгох нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал 

Гүйцэтгэлээр  - 
0 

- 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар зэрэг 
дэв олгож шатлал 
нэмүүлсэн албан хаагч 
байхгүй байгаа болно.  

4 Албан 
хаагчдын 
ажлын байрны 
хэвийн 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 
байдал 

Ажлын байрны 
таатай орчны 
сэтгэл 
ханамжийн 
санал асуулга 

Сэтгэл ханамж 
80 хувиас дээш 

26 
100% 

- Ажлын байрны таатай 
орчны сэтгэл ханамжийн 
судалгаанд газрын 26  
албан хаагч санал өгсөн 
бөгөөд оролцсон албан 
хаагчид 100%  саналаар 
маш сайн гэж дүгнэгдсэн  

Албан 
хаагчдын сар 
бүр олгох хоол 
унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүлэх 

Гүйцэтг
элээр  

25 
100% 

- Албан хаагчдын хоол 
унааны зардлыг 2016 
оны 11 дүгээр сарын 01 
өдрийн Б/25 тоот 
тушаалаар шинэчлэн 
тогтоосон бөгөөд энэхүү 
тушаалаар батлагдсан 
төсвийн дагуу ажилласан 
хоногоор тооцон олгож 
байна. 

 5 Албан 
хаагчдын эрүүл 
мэндийг 
хамгаалgх, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 

Жилд 1-с 
доошгүй удаа 

- 
0 

 

- 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар эрүүл 
мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамрагдаагүй байгаа 
болно. 

Албан 
хаагчдын 
хамрагдалт 

 - - 

                                                      Хэсгийн дундаж : 35 

                                                Үнэлгээний дундаж хувь:63,2 

 

 3.3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-ээр 

үнэлсэн үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл 

Байгууллагын хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн 

болон  иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээний чанар хүртээмж, хүнд сурталгүй шуурхай байгаа эсэх 

талаар иргэдийн дунд тандан судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг /“Хэрэглэгчдийн үнэлгээ”-г 

холбогдох байгууллагуудаас төлөөллийг оролцуулан хийлгэх,/ зохион байгуулах үүрэг 

бүхий  ажлын хэсгийг Газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 04 өдрийн А/10 дугаар 

тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. 

 

 3.4. Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлт /Архив, албан бичгийн 

шийдвэрлэлтийн талаар: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх журмын дагуу иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, бүртгэж, 
хянан шийдвэрлэж байна.  
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2018 оны 06 дугаар сарын 21 өдрийн байдлаар нийт 299 бичиг ирсэнээс 289 бичгийг 
/96.6%/ шийдвэрлэн, хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Мөн нийт 243 бичиг 
явуулсанаас АХХ-ийн www.edoc.ub.gov.mn сайтыг ашигладаг байгууллагуудад 148 бичиг, 
систем ашигладаггүй байгууллагуудад 95 бичгийг явуулсан байна. 

Газрын хэмжээнд нийт 15 зөрчил илэрсэнээс стандартын зөрчил 1, шийдвэрлэх 
хугацааны зөрчил 13, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчил 1 байна. Цаашид ямар нэгэн 
зөрчил гаргахгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтийг зохион байгуулсан ажлын хагас жилийн биелэлтийг 
НЗДТГ-ын ТЗУХ, НҮНТ-д хүргүүлсэн 

 
Удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, баримт бичгийн эргэлтийн зохион 

байгуулалт, баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, иргэдээс гаргасан өргөдөл, санал, 
гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажлын зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд 
баримт бичигтэй ажиллах ажлын зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн явцад баримт 
бичгийг хадгалах, ашиглах, нийслэлийн Засаг газрын даргын 2017 оны А/252 захирамж албан 
хэрэг хөтлөлтийн журмын дагуу баримт бичгийг боловсруулж байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх журмын дагуу иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, бүртгэж, 
хянан шийдвэрлэж байна. 2018 онд нийт 30 хүсэлт ирснийг журмын дагуу хугацаанд нь 
шийдвэрлэлээ.   

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг хугацаанд нь багтаан чанартай шийдвэрлэж, хууль 
зүйн үндэслэл бүрэн тусгагдсан ойлгомжтой хариу өгч ажиллаж байна. Нэгдүгээр улирлын 
тайланг НЗДТГ-ын нэгдсэн үйлчилгээний төвд 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/136 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
2017 онд үүссэн хадгаламжийн нэгжийг  Захиргааны хэлтсийн даргын 2018 оны 01 

дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан хуваарийн дагуу Захиргааны хэлтэс  61 /байнга 36, түр – 
23, 70 жил -2/, Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс  12 /байнга 8, түр-4/, Газар тариалангийн хэлтэс 
12  /байнга-8, түр-4/, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 11 /байнга-8, түр-3/, Санхүү  19 /байнга 
6, түр 13/  Нийт 117 /байнга 67  хадгаламжийн нэгж, түр 47 хадгаламжийн нэгж, 70 жил 2 
хадгаламжийн нэгж/  хадгаламжийн нэгжийг бүртгэл үйлдэн тогтоосон хугацаанд  нь хүлээж 
авсан. 

Хэлтэс Байнга Түр 70 жил Нийт 

Захиргааны хэлтэс 36 23 2 61 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 8 4  12 

Газар тариалангийн хэлтэс 8 4  12 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 8 3  13 

Санхүү 6 13  19 

Нийт 66 47 2 117 

 
Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан  www.ublegal.mn цахим хуудсанд газрын 

2017 онд үүссэн А тушаал -27 ш захирамжлалын баримтыг шивж оруулсан. 
2017 оны үйл ажиллагаанд шалган, зааварласан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн 

дагуу газрын даргын тушаалын хуулийн үндэслэлийг оновчтой гаргах талаар холбогдох хууль 
журмыг судалж, газрын даргын тушаалын үндэслэх хэсэгт хуулийн зүйл, заалт, хэсгийг 
оновчтой сонгон, тушаалын үг үсгийн болон найруулгын алдааг сайтар хянуулж, ажилд 
томилсон тушаалд цалин, зэрэг дэв, нэмэгдлийн хэмжээг тодорхой бичиж, хөрөнгө мөнгө 
гаргах тушаалд Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, 16 дугаар зүйл 
16.5.2 г.м үндэслэх холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэл болгосон тушаалыг гаргаж байна. 

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар газрын хэмжээнд үндсэн үйл ажиллагааны 
чиглэлээр /А/ тушаал -14 , Боловсон хүчний чиглэлээр /Б/ тушаал -26 гарсан байна.                       
Газрын даргын 2018 оны 04 сарын 24-ны өдрийн Б/21 дугаар тушаалаар холбогдох  албан 
хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан бөгөөд уг тушаалд Захиргааны ерөнхий хуулийн 29 
дүгээр зүйлийн 29.3 заасны дагуу ирүүлсэн гомдол мэдээлэл, мэдэгдэх хуудас, хурлын 
тэмдэглэл зэргийг бүрдүүлэн хувийн хэрэг үүсгэсэн.    
 
 3.5. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл   

http://www.ublegal.mn/
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“Нийслэлийн хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бага оврын тоног төхөөрөмж худалдан” авах 
тендерт “Глобал бизнес линк” ХХК шалгарч 2018.02.25-ны өдөр гэрээ байгуулж, тоног 
төхөөрөмжүүдийг 2018.07.23-ны өдөр хүлээн авах болсон. 

 
3.6. “Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д тухайн жил 

гаргах тайлан мэдээний тухай мэдээлэл 
 Тайлант хугацаанд www.http://monitoring.ub.gov.mn цахим хуудсанд  Монгол Улсын Их 

хурлын тогтоол -1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилаг -1, Засгийн газрын тогтоол -4 
үүнээс хугацаа болоогүй 1, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл -2, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж -6 үүнээс хуацаа болоогүй 2, Нийслэлийн Удирдлагаас өгсөн үүрэг -6 
бүртгэгдсэн байна.  Хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 87,5 хувьтай байна. 

 
 

№ 

Тогтоол, шийдвэрийн Хэрэгжилтийн хувь 
Дундаж 

хувь Нэр Тоо 100 70 30 0 
Хугацаа 
болоогүй 

1 Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1  1   
 

87,5 

2 УИХ-ын тогтоол 1   1  
 

3 Засгийн газрын тогтоол 4 3    1 

4 
Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 

2  1 1  
 

5 НИТХ-ын тогтоол 0      

6 НЗД-н захирамж 6 4    2 

7 
Нийслэлийн Удирдлагаас 
өгсөн үүрэг 

5 5     

 Нийт 19 12 2 2  3 

 
Байгууллагын мэдээллийн цахим санд /хуудас/-нд мэдээ мэдээлэл оруулах төлөвлөгөөг 

гарган газрын даргаар батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 32 мэдээ мэдээлэл, 12 тайлан мэдээ, бусад 
мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс авч цахим хуудсанд тухай бүр байршуулсан. 

 Газрын даргын тушаал 

 Хүний нөөц 

 Төсөв санхүү 

 Тайлан,төлөвлөгөө 
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 Төсөл хөтөлбөр 

 Худалдан авалт 

 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  

 Хууль, эрх зүй  

 Шилэн данс 

 Төрийн үйлчилгээ гэх мэт цэсийг мэдээллээр тогтмол баяжуулж, цахим хуудасны хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах ажиллаж байна. Мөн байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг  төрийн үйлчилгээ-2, зөвлөмж-
13 зэрэг мэдээ мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас, www.facebook.com/hhaag.ub.gov.mn  хуудсаар 
тус тус дамжуулан хүргэж байна. Мөн Дээд газрын тогтоол, шийдвэр, НЗД-ын захирамжийн мэдээллийн 
бааз үүсгэж тухай бүр дээд газрын тогтоол шийдвэр, захирамжийг оруулж байна. 

 

ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 4.1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн мэдээлэл /ЗГ-ын 2017 оны 

89 дугаар тогтоолын 11 дүгээр хавсралт/ 

  

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.       Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын http://hhaag.ub.gov.mn 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбар, 
пэйж хуудсан тус бүр ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүрт нь 
шинэчлэн ажиллаж байна. 
Цахим хуудсанд мэдээ мэдээлэл оруулах 
төлөвлөгөөг гарган газрын даргаар 
батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 32 мэдээ 
мэдээлэл, 12 тайлан мэдээ, бусад 
мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс авч 
цахим хуудсанд тухай бүр байршуулсан. 

- Газрын даргын тушаал 
- Хүний нөөц 
- Төсөв санхүү 
- Тайлан,төлөвлөгөө 
- Төсөл хөтөлбөр 
- Худалдан авалт 
- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  
- Хууль, эрх зүй  
- Шилэн данс 
- Төрийн үйлчилгээ 

гэх мэт цэсийг мэдээллээр тогтмол 
баяжуулж, цахим хуудасны хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Мөн 
байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг  төрийн 
үйлчилгээ-2, зөвлөмж-18 зэрэг мэдээ 
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас, 
www.facebook.com/hhaag.ub.gov.mn 
 хуудсаар тус тус дамжуулан хүргэж 
байна. Мөн Дээд газрын тогтоол, 
шийдвэр, НЗД Захирамжийн мэдээллийн 
бааз үүсгэж тухай бүр дээд газрын 
тогтоол шийдвэр, захирамжийг 
мэдээллийг үүсгэж байна. 

100 

2.       Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Албан хаагчдын овог нэр, холбоо барих 
утас, мэйл хаяг, хариуцсан ажил, 
гүйцэтгэх чиг үүрэг зэргийг байгууллагын 
http://hhaag.ub.gov.mn 
Цахим хуудсанд дэлгэрэнгүй оруулсан.  
Мөн иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг газрын даргаар шинэчлэн 
батлуулж, байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулсан. 

100 

3.       Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг Манай байгууллагаас иргэд болон аж 100 

http://www.facebook.com/hhaag.ub.gov.mn
http://hhaag.ub.gov.mn/
http://www.facebook.com/hhaag.ub.gov.mn
http://hhaag.ub.gov.mn/
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баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

ахуйн нэгжид үзүүлдэг төрийн 2 
үйлчилгээний мэдээлэл, шаардлагатай 
материалын жагсаалтыг цахим хуудаснаа 
байршуулан тухай бүр шинэчлэн 
ажиллаж байна. 

4.       Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын http://hhaag.ub.gov.mn 
 цахим хуудсан болон мэдээллийн 
самбарт дээд газраас манай 
байгууллагатай холбогдуулан гаргасан 
хууль, тогтоол, захирамж, дүрэм журмыг 
тухай бүрт нь шинэчлэн байршуулж 
байна. 

100 

5.       Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 
холбогдох төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд 
тусгах; 

2018 онд шинээр боловсруулагдаж 
байгаа бодлогын баримт бичиг болон 
холбогдох бичгийн шийдвэрүүд гараагүй 
болно. 

0 
- 

6.       Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 

Манай байгууллагаас иргэд аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг төрийн 2 үйлчилгээг 
smartcity.mn /төрийн үйлчилгээ цэс/  
цахим хуудсаар дамжуулан хүлээн авч 
хүлээн авч хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэж байна. 

100 

7.       Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа 
тохиолдолд тухайн төрийн бус 
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, 
эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

2018 онд төрийн байгууллагын гүйцэтгэх 
тодорхой чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллага гүйцэтгэж байгаа ажил 
байхгүй байна. 

0 
- 

8.       Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог 
бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, 
хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Тусгай зөвшөөрөл 2018 онд олгоогүй. 

0 
- 

9.       Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

 2018 онд манай салбарын хэмжээнд 
улсын төсвийн хөрөнгөөр болон 
гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа  ямар нэгэн төсөл, хөтөлбөр 
байхгүй болно. 

0 
- 

Хэсгийн дундаж хувь: 100% 

 

 

 

 

 

http://hhaag.ub.gov.mn/
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ТАВ.БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 5.1. Холбогдох чиг үүргийн дагуу Нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудтай ажлын 

уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай мэдээ 

-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 худалдаа зохион байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах, үзэсгэлэнгийн шилдэг оролцогчдыг шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнд 

хэлтсийн мэргэжилтэн орж ажилласан. 

-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-ний өдөр, 03 

дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд талууд гарын үсэг зурлаа. 

-МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн хяналтын газартай хамтран хөх 

тариа болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн жор орц,  түүхий эдийн гарал үүсэл, 

нийлүүлэлт, технологи үйл ажиллагаа, баталгаажуулалт, шошгололтонд тандалт судалгаа 

явуулж, гарч болох эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, цаашид авах арга 

хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж 

ахуйн нэгжид тандалт судалгаа хийж байна. 

 

 5.2 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ,  

үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 захирамжийн 1 дүгээр хавсралтын дагуу  

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, 

шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах 2018 оны төлөвлөгөөг 2018 

оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Захиргааны хэлтсийн даргаар батлуулсан. Батлуулсан 

хуваарийн дагуу 1 дүгээр улирлын биелэлтүүдийг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Хэлтсүүдийн 

хугацаат тайлан мэдээг өгсөн байдлыг тухай бүр тэмдэглэж байна. 

Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж  

хурлын тэмдэглэлийн хамт албан бичгээр 01/234 албан бичгээр НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т 

хүргүүлсэн.  Хагас жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийсэн тухай илтгэх хуудсыг газрын 

даргад танилцуулсан. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн өөрийн чиг үүрэгт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн 

биелэлтэд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж хурлын тэмдэглэлийн хамт албан бичгээр 01/234 

албан бичгээр НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т хүргүүлсэн.  Хагас жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ 

хийсэн тухай илтгэх хуудсыг газрын даргад танилцуулсан. 

Нийгэм, эдийн засаг нийгмийн 2018 оны зорилтын холбогдох заалтыг хяналтад авч, 

биелэлтийг хангуулах, гүйцэтгэлийн тайланд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж хурлын 

тэмдэглэлийн хамт албан бичгээр 01/235 албан бичгээр НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т хүргүүлсэн.  Хагас 

жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийсэн тухай илтгэх хуудсыг газрын даргад 

танилцуулсан. 

 

 5.3. иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион 

байгуулсан үйл ажиллагаа  

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 тоот захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг шийдвэрлэх журмын дагуу иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, бүртгэж, 

хянан шийдвэрлэж байна.  
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2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар 

захирамжаар “Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрийн төсөл сонгол шалгаруулах, 

согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод хяналт тавих үүрэг бүхий 

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн батлуулж, ажлын хэсэг тамхины импортын үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан 3, 

согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 3 аж 

ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, хяналт хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 30 хүсэлт бүртгэгдэж Газар 

тариалангийн хэлтэст 30, захиргааны хэлтэс, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хэлтэст ямар нэгэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирээгүй бөгөөд ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь 

багтаан шилжүүлээгүй 25, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, нийт 38 зөрчил гарсанаас 

бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг утсаар болон албан бичгээр өгч ажилласан. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 2 цаг 35 минут байна. Нийслэлийн 

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 хоног байна. 

 

 5.4. Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад гарч    

байгаа хүндрэл, бэрхшээл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал: 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд бүртгэлтэй 2 төрлийн үйлчилгээ /согтууруулах 

ундааны үйлдвэрлэл эрхлэхэд санал авах, тамхины үйлдвэрлэл эрхлэхэд санал авах/ авах 

хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн материалыг “Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем /edoc/ 

“-ээр хүлээн авч ирүүлээхдээ тухайн аж ахуйн нэгжийн хүсэлт гаргасан албан бичгийг авч, 

шаардагдах хавсралт бичиг баримтыг хүлээн авахгүй байна. Энэ нь тухайн аж ахуйн 

нэгжүүдэд хүндрэл учруулж, хавсралт бичиг баримтыг байгууллага дээр авчирч өгөх 

шаардлага гарч байгаа юм. 

Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарт мөрдөгдөж байгаа “Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр, “Тэжээл” дэд хөтөлбөр, “Монгол мал” дэд 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг жил бүрийн хөрөнгө оруулалтын 

саналт тусган холбогдох газарт хүргүүлдэг боловч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой төсөв 

батлагддаггүйтэй холбоотойгоор хэрэгжилт удааширалттай байна. 

 

 5.5. Бусад 

5.5.1. Гадаад арга хэмжээний талаар : 

 

Засгийн газрын 2013 оны  196 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн гадаад бодлого, 

үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/153 

захирамжаар баталсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны 

үйл ажиллагааны журам”-ыг гадаад арга хэмжээнд мөрдөн ажиллалаа. Гадаад улс орны 

дэмжлэгтэй 4 сургалтад манай газраас  6 мэргэжилтэн амжилттай оролцсон байна. Тус 

сургалтуудын тайланг дэлгэрэнгүй хүргэж байна. 

 

1. Бүгд Найрамдах Хятад Ард  Улсын Хөх хотод  2017 оны 04 сарын 17 – 05 дугаар 

сарын 07-ны өдрүүдэд “Хүлэмжинд хүнсний ногоо тарьж ургуулах технологи” сэдэвт 21 

хоногийн сургалтанд тус газрын Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Зандармаа 

оролцлоо. 

Сургалтад: БНХАУ-ын Худалдааны яам, Монгол Улсын ХХААХҮЯ-ны найрамдалт 

хамтын ажиллагааны хүрээнд Хөх хотын Тариалангийн их сургуультай хамтран “Монголын 

хүлэмжинд хүнсний ногоо тарьж ургуулах технологи” сэдэвт сургалтад 21 аймгийн Хөдөө аж 

ахуй хариуцсан мэргэжилтэн нар, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлөөс ажилтан болон агрономич 

нийт 24 хүн хамрагдсан. 

Энэхүү сургалт нь БНХАУ-ын Хөх хотын хүлэмжийн хүнсний ногооны салбарын арга, 

туршлага, тус улсын сүүлийн үеийн техник, технологийн дэвшитэт аргыг газар дээр нь үзэж, 
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хүлэмжинд навчит ногоо, буурцагт ургамал, лооль, хэмх гэх мэт  голлон тариалах хүнсний 

ногооны тариалах технологи, өвчин хортонтой тэмцэх талаар танхимын болон дадлагын арга 

хэлбэр хосолсон сургалт болсон. 

 

  

 

 

 

2. Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Хайдрабад хотод 2018 оны 05 дугаар сарын 01-

15-ны өдрүүдэд “Орчин үеийн тахианы аж ахуйн менежмент” сэдэвт сургалтад Эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа оролцлоо. 

Сургалтад: Монгол улсын багаас УМЭАЦТЛ-ын шинжээч эмч Ц.Оюундэлгэр, 

Н.Сэрчмаа, НМХГ-ын байцаагч Э.Оюунсоѐомбо, Мал хамгаалах сангийн мэргэжилтэн н.Мөнх-

Эрдэнэ, Халх гол төслийн нэгжийн мэргэжилтэн Х.Ханддорж нарын бүрэлдэхүүнтэй 

хамрагдсан бөгөөд нийт 110 цагийн танхимын болон дадлагын хэлбэр хосолсон сургалт 

болсон. 

Сургалтын хүрээнд тус улсын тахианы аж ахуйн хөгжлийн талаар цогц мэдээллийг авч 

мэргэжлийн байгууллагууд болон үндэсний судалгааны хүрээлэн, тахианы аж ахуй, тэжээлийн 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Сургалтаар шувууны аж ахуйн стандарт, 

бүртгэлжүүлэлт, шинжилгээний түргэвчилсэн аргууд, тэжээлийн менежмент, үржлийн 

менежмент, хүнсний бүтээгдэхүүний боловсруулалт, шувууны сангасыг боловсруулан биогаз 

үйлдвэрлэх зэрэг манай улсад хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай асуудлуудыг хөндсөн үр 

өгөөжтэй сургалт болсон. 
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3. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын хөрөнгө оруулалттай “Грийн сити агро 

технологийн төв”-тэй НХХААГ 2017 оны 11 дүгээр сарын 11 –ний өдөр хамтран ажиллах 

санамж бичиг байгуулсан бөгөөд тус санамж бичгийн хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Батхүү, Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Авирмэд нар 

БНСУ-ын Кимхэ хотод “Хүлэмжийн аж ахуй”-н чиглэлээр туршлага судлах сургалтад 2017 оны 

12 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд хамрагдсан.  

Тус туршлага судлах сургалтын хүрээнд мэргэжилтэн Ч.Авирмэд “Үрсэлгээний 

хүлэмжийн аж ахуй”-д туршлага судалсан бөгөөд хүлэмжинд Өргөст хэмх, тарвас, амтат 

болон гашуун чинжүү, тэжээлийн таримал, эрдэнэ шиш зэрэг тухайн бүс нутгийн онцлогт 

тохирсон таримлуудыг 21-35 хоногийн дотор мэргэжлийн өндөр түвшинд агротехнологийн 

стандартын дагуу бүхэн автоматжуулсан хүлэмжид бойжуулсан. 

Мэргэжилтэн Ч. Батхүү “Улаан лоолийн хүлэмжийн аж ахуй”-д туршлага судалсан 

бөгөөд Улаан лоолийн ишийг 3-5 хоногт бут түс бүрийн хамгийн доод хэсгийн нэг навч, хоѐр 

навч гэх зарчмаар таналт хийж цэвэрлэнэ. Мөн муудсан лооль, хатаж шарласан навч, хогийн 

ургамлыг өдөр бүр цэвэрлэх ажил хийгддэг. Цэцгийн тоос хүртээх зорилгоор зөгий ашиглах 

мөн тусгай бодис, найрлагаар найруулсан уусмалыг усалгаа хийсэн. Ажиллаж байсан хүлэмж 

нь бүрэн автомат бөгөөд услалтын систем, дуслын усалгаа, агааржуулалт, халаалтыг цогцоор 

нь шийдсэн орчин үеийн шийдэлтэй байсан. 

 

4. БНСУ-ын “МОСАН ЭФ ЭС” ХХК-тай 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр 

хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж санамж бичгийн хүрээнд НХХААГ-ын мэргэжилтэн 

А.Баянжаргал 2017 оны 12 дугаар сарын 08-аас 2018 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийг 

хүртэл, мэргэжилтэн Т.Нарантуяа 2018 оны 03 дугаар сарын 16-аас 06 дугаар сарын 13-ийг 

хүртэл тус компаний “Кимчи боловсруулах үйлдвэр”-т  туршлага судалсан. Туршлага судлах 
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сургалтаар БНСУ-ын хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын стандарт, хүнсний аюулгүй байдал, 

хангамжийн чиглэлээр судласан. 

 

5.5.2 Цаг үеийн шинжтэй олон нийтийн ажил, нийслэлийн нутгийн захирааны бусад 
байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан талаар 

 

ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичгийн төсөлд мал аж 

ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг тусгуулан ажилласан. 

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 

чиглэлээр “Жи Си Эс”ОУБ болон “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоо, Нутаг академитай хамтран 

ажиллах санамж бичгийг байгуулан ажиллалаа. 

Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Хөх хот, Солонгос улсын Кимхэ хоттой 

хамтран ажиллах санамж  бичигт мал аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг тусгуулан 

ажиллалаа. 

Нийслэлийн Засаг даргын Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Төв аймгийн засаг 

даргатай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд мал аж ахуйн чиглэлээр төлөвлөгөөнд 

тусгуулах ажлын саналыг боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

 

ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичгийн төсөлд газар 

тариалангийн чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг тусгуулан ажилласан. 

Нийслэлийн Засаг даргын Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул, Орхон, Төв аймгийн засаг 

даргатай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд газар тариалангийн чиглэлээр төлөвлөгөөнд 

тусгуулах ажлын саналыг боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

5.5.3. Ажилтан мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, сургалтад хамрагдсан байдал  

2018.01.10-12-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газраас “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа -2018” 
сургалтад мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг хамрагдлаа. 

2018.01.22-24- өдрүүдэд НҮБ-ын ХХААБ-аас хэрэгжүүлж буй “Хүнсний ногооны 
тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг” төслийн 4 дүгээр бүрэлдэхүүн хэсэг: Эрх зүйн орчин 
төслийн багтай ХААИС-тай хамтран Агрономч-төрийн албан хаагчдад зориулсан мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдлаа. Агрономч-төрийн албан хаагчдад зориулсан мэргэшүүлэх сургалтад 
хэлтсийн мэргэжилтэн С.Гочоосүрэн, Ц.Төмөртогоо, Д.Зандармаа нарыг хамрууллаа. 
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2018.03.20-ны өдөр Захигааны хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр, Х.Билигсайхан нар 
НЗДТГ-ын НҮНТ-өөс зохион байгуулсан Өргөдөл гомдол болон хүний нөөцийн системийн 
ашиглалт сургалтад хамрагдсан.  

2018.03.28-ны өдөр  Захигааны хэлтсийн мэргэжилтэн А.Баянжаргал НАГ-аас зохион 
байгуулсан алсын зайн сургалтад хамрагдсан. 

2018.03.27-30 –ны өдрүүдэд мэргэжилтэн Ц.Төмөртогоог ХХААХҮЯ, ХААИС-аас Дархан 
уул аймагт зохион байгуулагдсан “Хүлэмжийн аж ахуйн технологи” сэдэвт сургалтад 
хамрагдлаа. 

   
2018.04.17-05.07-нд мэргэжилтэн Д.Зандармаа БНХАУ-ын Худалдааны  яам, Монгол 

улсын ХХААХҮЯ-ны хамтын ажиллагааны хүрээнд ӨМӨЗО-ны Хөх хотод зохион 
байгуулагдсан “Монголын хүлэмжинд хүнсний ногоо тарьж ургуулах технологи” сэдэвт  
сургалтад хамрагдлаа.  

 
2018.06.08-ны өдөр Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо НЗДТГ-аас  

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад зорхиулсан “хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинарт хамрагдсан. 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд 

ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа Энэтхэг улсад “Орчин үеийн тахианы аж ахуйн менежмент” 

сэдэвт сургалтанд, мэргэжилтэн Т.Нарантуяа Солонгос улсын Кимхэ хотод хүнсний чиглэлээр 

3 сарын сургалтад хамрагдаж, мэргэжил дээшлүүлсэн. 

Хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан МУИС-ийн улс төр судлалын магистр, мэргэжилтэн 

О.Батжаргал Удирдлагын академийг Төрийн захиргааны менежмент мэргэжлээр сурч төгссөн.  

Зохион байгуулсан сургалтууд:  

2018.06.02-нд Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, ферм эрхлэгчдийг чадвахижуулах, 
чиглэлээр 2018 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, газрын даргаар 
батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах, туршлага 
судлах ферм аялал сургалтыг зохион байгуулж, 2 дүүргийн 63 иргэнийг хамруулан “Нүүдэлчин 
Агро ферм”ХХК, “Баян симментал” ХХК-ны сүүний үхрийн загвар фермийн аж ахуйн үйл 
ажиллагаатай танилцуулсан. Мөн “ЖИ-СИ-ЭС” ТББ, “Нутаг академи”-тай хамтран малын 
үржлийн ажлын чиглэлээр вакуумжуулсан, сертификаттай сургалтыг зохион байгуулж 52 иргэн 
хамрагдсан. “Малын генетик нөөцийн тухай” болон “Малын эрүүл мэндийг хамгаалах тухай” 
хуулийн сургалтыг ХХААХҮЯ-тай хамтран зохион байгуулж, сургалтад мал бүхий 6 дүүргийн 
холбогдох албан тушаалтнууд хамрагдлаа.  

ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ, МХЕГ, Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн хяналтын 
газартай хамтран дараах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:  

- “Органик хүнсийг улсын бүртгэлд 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 мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 190 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. 

- “Гэрээний маргаанаас үүдсэн асуудлыг арбитраар шийдэх нь”, “Сав баглаа боодол”, 
“Олон улсын үзэсгэлэнгийн стандарт”, “21-р зууны бизнес модел” сэдэвт 4 
сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулж 20 иргэнийг хамруулсан.   

- “Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, сайжруулах 
арга зам” сургалт, семинарт 9 дүүргийн хүнсний асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын нийт 180 орчим  төлөөлөл, оролцлоо.  

- “Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах” сэдэвт сургалтыг 100 аж ахуйн нэгж, 
тариаланчдыг хамруулан зохион байгуулсан.  
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- “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын шошгололтод тавигдах шаардлага, 
стандарт, дүрэм, журам болон шимт бодис, аминдэм, эрдэс бодисыг тооцоолох нь 
сэдэвт сургалт”-ыг амттан, ундаа, шүүс, төрөл бүрийн мах, махан бүтээгдэхүүн, 
гурил, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 50 гаруй төлөөллийг хамруулан 
зохион байгуулсан. 

2018.02.29-ны өдөр зохион байгуулагдсан Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтад 6 
хүлэмжийн аж ахуйн нэгжийн захирал, менежерүүдийг хамруулж мэдээлэл сонсголоо. 

2018.04.13,19,24 –ний өдрүүдэд “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Хот болон хот 
орчмын эмзэг бүлгийн өрхийн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн хүнсний 
ногооны тариалалтаар нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэгт “Төмс, хүнсний 
ногооны тариалалт хэрэглээний цогц мэдлэг олгох” шаталсан сургалт 9 дүүргийн иргэдийг 3 
хэсэг болгон  нэгтгэн зохион байгууллаа. 

2018.05.15-16-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Ганвоны их сургууль, ХААИС-аас зохион 
байгуулсан “Хүлэмжийн аж ахуйн технологи” сэдэвт сургалтад Хан-Уул дүүргээс 6, Налайх 
дүүргээс 5 ногоочин хамрууллаа.  

2018.04.26-ны өдөр Захиргааны хэлтээс НЗДТГ хамтран “Төрийн албан хаагчийн ѐс 
зүй” сургалт зохион байгуулсан.  

2018.06.04-ны өдөр Gmail ашиглах үйл ажиллагаандаа  ашиглах талаар сургалт зохион 
байгуулсан.  
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