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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 малчныг хамруулахаар материалыг 

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

 Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын зүүн баруун бүсэд байгуулах 

бэлтгэл ажлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/539 

дүгээр захирамжаар байгуулан, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд “МБҮ 

Трейд” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Малын зах байгуулах 21.2 га газрыг 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны нутаг дэвсгэрт 

Засаг даргын 2017 оны А/516 тоот захирамжаар шийдвэрлүүлэн “МБҮ Трейд” ХХК-тай газар 

ашиглуулах гэрээг байгуулсан. Төслийн ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль 

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

үйлдвэрийн барилга баригдсан, инженерийн шугам сүлжээ татагдсан, баруун бүсийн ажлын 

явц  нийт 260 000 м3 газар шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан. Барилгын суурийн ажил, 

металь /каргаз/ угсралтын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр дууссан. Сендвичин хавтанг 

угсрах бэлтгэл ажил 70%, суурийн өрлөгийн ажил 60%, шалны цутгалтын ажил 50%, гадна зам 

талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, цахилгааны ажлууд 30-70 

хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Нийслэлийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 

2018.08.17-ны өдөр уг ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь үзэж, танилцан холбогдох асуудлаар 

ажлын чиглэл өгч ажилласан. 

1.2.Төрөөс баримтлах бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 
гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй 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; 
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Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 44 дүгээр тэмдэглэлд 
тусгагдсан өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зорилгоор махны үнийг тогтворжуулан иргэдэд 
худалдаалах зорилготой 11 ААН 13034.9 тн мах бэлтгэн 6 дүүргийн 124 цэгээр борлуулсан. 
Хөх тариа болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд, үйлдвэрлэлийн технологи 
үйл ажиллагаа, жор орц, түүхий эдийн гарал үүсэл, нийлүүлэлт, баталгаажуулалт, 
шошгололтонд  тандалт судалгаа явуулж, гарч болох эрсдэлийг тогтоох, хянах, эрсдэлийг 
бууруулах арга хэмжээг төлөвлөхөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, тэдгээрт дүн 
шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор  нийслэлд үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгж, 14 аймгийн судалгааг нэгтгэн НМХГ-т хүргүүлсэн. 

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 корпорацийн “Милко” 
сүүний үйлдвэр, “Монсүү” ХХК, “АПУ дэйри” ХХК, “Витафит Импекс” ХХК, “Монфреш Сүү” ХХК 
компаниудад сав боодол, хаяг шошгоны нөөцөд хяналт, шалгалтыг хийсэн. Сав боодол, хаяг 
шошгололтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор  холбогдох газруудтай хамтран 
7 ААН-ийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийсэн. Сүүний үйлдвэрүүдийн сав боодлын 
шошгололтын талаар харьцуулан үзсэн тандалт, мэдээллийг мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр 
эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд танилцуулж, зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

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; 

Үйлдвэрлэл Инновацийн газар, дүүргүүдээс авсан судалгааг 2017 оны судалгаатай 
харьцуулж нэгтгэсэн. Нийт 732 хүнсний үйлдвэрийн судалгаа хийгдсэнээс Гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүнийн 357, Мах махан бүтээгдэхүүний 113, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 69, нөөшилсөн 
бүтээгдэхүүний 39, Тамхи, согтууруулах ундааны 34, ус, ундаа, жүүсний 38, бусад 82 үйлдвэр 
байна.  Стандарт, хэмжил зүйн газартай хамтран Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын 
тогтолцоо (ISO 22000) олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн 5, чанарын удирдлагын тогтолцоо 
(ISO 9001)  стандарт нэвтрүүлсэн 13, эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлын хяналтын тогтолцоо 
(HACCP) нэвтрүүлсэн 7, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 
(OHSAS18001) нэвтрүүлсэн 2 хүнсний үйлдвэрүүдийн судалгааг гарган бүртгэл мэдээлэлтэй 
болсон. 

 
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 5 шалгуур, Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 12 зорилтын хүрээнд 23  арга хэмжээний IV улирлын 
биелэлтэд хяналт шинжилгээний ажлыг 2018 оны 12 дугаар сарын 09-13-ны өдөр хийж 
гүйцэтгэв. 

1. Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

№ Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, 
бодлогын баримт бичиг 

 Арга хэмжээ Шалгуур  Хэрэгжилт 

1 

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.1, Зорилт 3, ЗГҮАХ-
ийн 2.39-2.47, ЭЗСХ-ийн 2.1.8 дахь заалт 

1 1 1 100 

2 90 

3 100 

4 100 

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

1 1 1 100 

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний дундаж хэрэгжилт 98 
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2 заалт 2 арга хэмжээ 5 

шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт 98%-тай үр дүн гарсан байна. 
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2. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
 

           Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 12 зорилтын хүрээнд 23  
арга хэмжээний биелэлт хагас жилээр удаашралтай байсан ажлууд зохих түвшинд хангагдаж, 
дундаж хэрэгжилт 85% шалгуур үзүүлэлт, зорилтод түвшиндээ хүрч тодорхой үр дүн гарсан 
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. 

№ 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 70% 

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

2016-2021 70% 

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

2014-2021 50% 

4 
Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд 
хөтөлбөр, НЗД-ын А/451 захирамж 

2014-2023 85% 

Хоѐр: Газар тариалан   

5 “Хүнсний ногоо”  МУЗГ-ын тогтоол 278 2018 97.5% 

6 “Жимс, жимсгэнэ” МУЗГ-ын тогтоол 223 2018 100% 

 
“Монгол мал”үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 4 зорилт 30 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр боловсруулан газрын даргаар 

№ ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт 
арга хэмжээ 

Зорилт арга хэмжээнийний 
биелэлтийн хувь 

1 2.18 3 70 70 

2 2.21 1 90 90 

3 2.22 1 90 90 

4 2.23 5 90 90 

5 6 90 

6 2.25 1 100 95 

7 2 90 

8 2.30 1 70 70 

9  
 
2.33 

1 70  
 

76 
10 2 100 

11 3 70 

12 4 70 

13 5 70 

14  
2.28 

2 70  
 

            70 
15 3 40 

16 4 100 

17 5 70 

18  
2.39 

3 100  
100 19 6 100 

20 7 100 

21 2.40 1 100 100 

22 2.43 1 100 100 

23 2.44 1 100 100 
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний дундаж хэрэгжилт 85 
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батлуулан ажиллалаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд түүхий эдийн урамшуулалд хамруулахаар 4 

дүүргийн 296 малчны материалыг бүрдүүлэн, программын тулгалт хийж, материалыг архивын 

2 боть болгон ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд хүргүүлэн ажилласан. "Бэлчээрийн 

менежмент" төслийн нэгжийн 60 малыг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 

ажлын хүрээнд үржлийн "Шилмэл сүрэг" хоршоо, "Нутаг академи”-тай хамтран ажиллах гэрээг 

байгуулан ажиллаж захиалгын дагуу 300 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн байна.  

“Тэжээл”дэд хөтөлбөрийн хүрээнд мал бүхий дүүргүүдэд тэжээлийн ургамал тариалах 

газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаж нийт 342 га 

тайлбайд тэжээлийн ургамал тариалсан байна. Аюулгүйн нөөц бэлтгэх зорилгоор 2018 онд 

дүүргүүдтэй гэрээ байгуулан олгосон санхүүжилтийн эргэн төвлөрүүлэлт 80 хувьтай байна. 

Хөтөлбөрийн биелэлт жилийн эцсийн байдлаар 70%-тай байна. 

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлын 85 дугаар тогтоолыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд суурьшсан малтай иргэдэд 

зориулж Нийслэлийн төсвөөс   санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн   3 байршилд нийт 9 худгийг 

бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах чиглэлээр гаргуулан ажилласан.  

Нийслэлийн “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

2018 оны төлөвлөгөөг 4 зорилт, 15 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Стандартчилал, хэмжил зүйн газартай хамтран “Сүүний 

үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS6723:2018 үндэсний 

стандартыг боловсруулан Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 16 дугаар 

тогтоолоор батлуулан ажилласан. 

2018 онд чацаргана бусад жимс жимсгэнийг нийслэлийн хэмжээнд 5 аж ахуйн нэгж, 27 

иргэнд нийт 10022 ширхэг суулгацыг олгож,тариалалт хийсэн Энэ нь нийслэлийн таримал 

чацаргана болон бусад жимс, жимсгэний талбайг 8,7 га-аар нэмэгдүүлсэн. 

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  байдлаар 

Нийслэлийн хэмжээнд нийт 35,7 га талбайд тариалалт хийж 2080,4 тн ургац авснаас 

хөтөлбөрийн үр дүнд 14 га талбайд тариалалт хийж 806,5 тн хүнсний ногоо  хурааж авсан. 

ХХААХҮ-ийн сайдын А-82 дугаар тушаалаар 15 төрлийн 26,896,4 мянган төгрөг бүхий 

хүнсний ногооны үрийг буцалтгүйгээр  олголоо. Төмс 2000кг, хүнсний ногооны үр 1419,44 кг 

үрийг 7 дүүргийн 16 аж ахуй 1600 гаруй иргэд тариаланчдад үнэ төлбөргүй олгож дэмжлэг 

үзүүлэн заавар зөвлөгөө өгч, 120 гаруй га талбайд тариалуулсан. Энэ онд ил талбайгаас 

1784,1тн, хүлэмжийн талбайгаас 806,5 тн ургац хураан авч өрхийн дундаж орлого 1,2 сая 

төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Төмс, хүнсний ногооны тариалалт хэвийн, хамгаалагдсан хөрс 

урьд оныхоос 3,2 га талбайгаар нэмэгдсэн байна. 

Чацарганы “Чуйская” сорт 4315 ширхэг, Чѐрная приморья сортын үхрийн нүдний 5261 

ш, Алтайская румянная сортын алим 271 ш ,Чемальская синяя сортын чавганы 175 ширхэг 

суулгацыг нийслэл хотын бус нутагт тариалуулан таримлын нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн. 
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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. 2018 оны жилийн эцсийн биелэлт 92.3%-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. 

100% 

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. 

100% 

  “Монгол мал” үндэсний болон нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

100% 

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. 

100% 

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

100% 

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

100% 

  

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% 

    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. 

 100% 

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

 100% 

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. 

 100% 

 

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

70% 

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

100% 

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. 

100% 

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. 

70 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 91.4% 
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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. 

100% 

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. 

100% 

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

100% 

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. 

70% 

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

70% 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 92,3% 

 

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

2018 оны жилийн эцсийн  тогтоол, шийдвэрийн заалтуудын манай газарт хамаарал 

бүхий нийт 18 хууль тогтоомж,тогтоол шийдвэр, 68 зүйл заалтыг хяналтад авсан. Үүнд: 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг-1, УИХ-ын тогтоол-1, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж-1, Засгийн газрын тогтоол-7, 

МУ-ын Засгийн газрын албан даалгавар-1, МУ-ын Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-5, 

МУЗГ-ын ХЭГ-ын даргын тушаал-1, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол-1  тус тус хяналтад авч 

ажилласан. Дундаж биелэлт 87,7%-тай байна. 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн дүн: 

№ Тогтоол, шийдвэрийн 
Нэр 

Тоо Зүйл 
заалтын 

тоо 

Хэрэгжилтийн хувь Дундаж 
хувь 100 70 30 0 Хугацаа 

болоогүй 
үнэлэх 

боломжгүй 

1. Ерөнхийлөгчийн зарлиг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.7% 

1 2018.04.11 №38 1 2  1    

2. УИХ-ын тогтоол 

2 2016.11.03 №51 1 1   1    

3. ҮАБЗ-ийн зөвлөмж  

3 2018.04.15 №2018-22/07 1 1 1     

4. Засгийн газрын тогтоол  

4 2018.01.31 №32  
 
 

7 

6 1     

5 2018.02.06 №2018-43 1 1     

6 2018.02.06 №2018-47 1     1 

7 2018.05.23 №2018-138 1 1     

8 2018.07.04 №2018-218 11 1     

9 2018.08.22 №258 10 1     

10 2018.08.22 №267 1  1    

5. Монгол улсын засгийн газрын албан даалгаварын биелэлт 

11 2017.10.26 №01 1 12 1     

6. Монгол улсын засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 

12 2018.01.03 №2018-1  
 

5 

1 1     

13 2018.04.04 №16 HY.2 2  1    

14 2018.05.30 №2018-23 2 1     

15 2018.08.29 №2018-36 1 1     

16 2018.05.16 №2018-21 1 1     

7. МУЗГХЭГ-ын даргын тушаал 
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17 2018.03.31 № 2018-255 1 12 1     

8. НИТХ-ын тогтоол 

18 2018.02.07 №14 1 2 1     

  18 68 13 4   1 87,7% 

100%-13, 70%-40 Хугацаа болоогүй /үнэлэх боломжгүй/-1 

 

Дүгнэлт: 

- Байгууллагын http://monitoring.ub.gov.mn/  хуудсанд бүртгэгдсэн захирамжлалын баримт 

бичгүүдийн биелэлтийг хугацаанд нь оруулж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагууд 

нийтлэгээр гаргах хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн зүйл, заалт ХАНГАЛТТАЙ хэрэгжсэн 

болно.  

ЗГ тогтоол №218 Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга 

хэмжээний тухайд: 8 зүйл 14 заалтаас Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хамаарал бүхий 8 заалтын 

биелэлтийг гаргасан. Тухайн ажлыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдсан. Зарим зүйл заалт 

/бэлчээрийн даац, хадлангийн талбай, отрын бүс нутаг, хортон мэрэгч, шавьжтай тэмцэх/ 

нийслэлийн хэмжээнд гарах боломжгүй болно.   

 

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 жилийн эцсийн 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 

- Албан хэрэг хөтлөлтийн 
нэгдсэн  сан “eDoc” систем  

- Байгууллага албан тушаалтанд 
хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл 
гомдлыг шийдвэрлэх  
www.smartcity.mn систем   

- Орон зайн мэдээллийн системд суурил
сан Нийслэлийн дундын мэдээллийн с
ан 

- Дотоод удирдлагын erp.ulaanbaatar.mn 
системийг холбогдох журмын дагуу 
мэдээллийг тус тус оруулан, 
нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

100% 

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

Манай байгууллагад орон зайн мэдээллийн 
системд суурилсан  
нийслэлийн дундын мэдээллийн сан:  

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж 
ахуй эрхлэх бүсийн мэдээлэл 

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт томоохон 
хэмжээгээр хүлэмжийн үйлдвэрлэл 
эрхэлж буй 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 мэдээлэл 

100% 

http://monitoring.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/
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- Нийслэлийн хэмжээнд газар 
тариалангийн усан хангамжийн 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хийсэн 
худгийн мэдээллийг тус тус оруулсан. 

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. 

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 байдлаар 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 
шуурхай шийдвэрлэнэ. 

Нийслэлийн засаг даргын 
А/918  захирамжийн дагуу 
байгууллагуудын удирдах 
албан тушаалтнууд 
хороодыг хариуцан 
ажиллах,  нийслэлээс 
хэрэгжүүлж буй бодлого, 
шийдвэр, бүтээн 
байгуулалтын төсөл, арга 
хэмжээний явцын талаар 
иргэдэд сурталчлах, 
тулгамдаж буй асуудлыг 
газар дээр хүлээн авах, 
шийдвэрлэх холбогдох 
байгууллагуудад нь 
уламжлах  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 
дугаар захирамжийн дагуу Газрын удирдлагууд 
хариуцсан хороододтөр, засгийн бодлого, 
шийдвэрийг сурталчлах, нийслэлийн зүгээс 
хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний явц үр 
дүнгийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэх, 
иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг холбогдох 
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, 01/224, 6 
дугаар сарын тайланг 2018.07.02-ны 01/269, 8 
дугаар сарын тайланг 2018.08.31-ний 01/313,  
албан бичгээр тус тус нийт хүргүүлсэн. 
Хороодоос ирүүлсэн санал хүсэлтийг 
шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг холбогдох 
газарт тухай бүр албан бичгээр уламжлан 
зохих төвшинд шийдвэрлүүлж байна. 

80% 

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 134 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 онд ямар нэгэн худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой ажил хийгдээгүй 
болно. 

100% 
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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 ажилласан бөгөөд 11 
дүгээр сарын 01 өдөр хэрэглэгчдийн үнэлгээ 
хийлгэх удирдамжийг батлуулан удирдамжийн 
дагуу үнэлгээний ажлын хийж гүйцэтгэсэн 
болно. 

100% 

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

2018 онд тус газарт улс, нийслэл, гадаадын 
зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулагдаагүй болно. 

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 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын  газар, 
“Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Ургамал, 
түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний гарал, үүслийн гэрчилгээ, 
баталгааны тэмдэг”-ийг олгох 4 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад газар 
тариалан эрхэлж байгаа 320 гаруй иргэд 
хамрагдсан. 
Нийслэлийн хэмжээнд  газар тариалан эрхэлж 
байгаа 2113 өрхийн тариаланчдаас 150 гаруй 
өрх нь хүнсний ногоогоо борлуулдаг. Үүнээс 
одоогоор нийт 87  иргэн баталгааны тэмдэг 
авч,нийслэлийн 9 дүүргийн мэргэжилтэн тус 
бүрт баталгаажуулах тамга олгосон. 

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 

100% 

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 
ашиглалтад бүрэн хүлээн аваад байна. 

100% 

Хориглосон бүсээс малтай 
өрхүүдийг гаргах ажлыг 
зохион байгуулах  

Улсын Онцгой Комиссын 2017 оны 08 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 02 дугаар албан 
даалгаврыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн А/592 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг 

98 
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хориглосон бүсээс мал, малтай өрхийг 
зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх ажлын 
хэсгийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
Т.Гантөмөрөөр ахлуулан дүүргүүдийн Засаг 
даргын тамгын газартай хамран ажиллалаа. 
Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 
бүсэд 2018 оны 04 дүгээр сард нийт 5 дүүргийн 
619 өрхийн 16398 толгой мал байсан бөгөөд 
2018 оны 12  дугаар сарын 10-ний өдрийн 
байдлаар 604 өрхийн 15879 толгой буюу 98%-
ийг зөвшөөрөгдсөн бүс болон хөдөө орон нутаг 
руу нүүлгэн шилжүүлж, хориглосон бүсэд 15 
өрхийн 519 толгой мал үлдсэн байна. 

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 
уриалсан.  
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 
үйлдвэрүүдийг үзүүлж, ”Та сүүгээ уусан уу” 
сүүний салбарын мэдээллийн индэр-уулзалтыг 
Глобал Коммунитс олон улсын байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулсан.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малыг 
зөвшөөрсөн бүс болох СХД-ийн 21-р хорооны 
нутаг дэвсгэр Ногоон толгой, БЗД-ийн 20-р 
хорооны нутаг дэвсгэр Арцтын аманд тус тус 
нүүлгэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан дээрх 2 
байршилд суурьшсан мал бүхий иргэдийн 
сүүний борлуулалтыг дэмжих, үйлдвэрүүдийн 
түүхий эдийн хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор сүүний үйлдвэрүүдтэй хамтран 
ажиллах саналыг боловсруулан, Монголын 
хүнсчдийн холбоонд хүргүүлсэн. Мөн “Сүү” ХК, 
“АПУ” ХХК-ны удирдлагуудтай уулзаж, санал 
тавьсны дагуу СХД-ийн 21-р хорооны нутаг 
дэвсгэр Ногоон толгойд байршсан мал бүхий 
иргэд “Сүү” ХК-дсүү нийлүүлэхээр боллоо. 
Монголын Сүүний нэгдсэн холбооноос шинээр 

100% 
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фермийн үйл ажиллагаа эрхлэх иргэдэд 
зориулсан 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион 
байгуулсан сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн 
оролцож, “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд 
тавих ерөнхий шаардлага” стандарт, хүнсний 
үйлдвэр болон сүү боловсруулах үйлдвэрийн 
өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын 
талаар илтгэл тавьж, мэргэжил аргазүйн 
зөвлөгөө өгч ажилласан. 
Баялаг бүтээгчдийг дэмжих цогц бодлого, 
экспортын арга замууд” чуулга уулзалтад 
сүүний 2 үйлдвэрийг хамруулсан. 
Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг 
сайжруулах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач 
холбогдлыг иргэдэд таниулах, хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 
Боловсролын газар, Эрүүл мэндийн газар, 
Монголын Сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран 
ажиллах санал солилцох уулзалтыг зохион 
байгуулсан. Уулзалтаар Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг 
байгуулах, судалгааны асуумж бэлтгэх, 
сургууль, цэцэрлэгээ сонгох, хугацааг 
тодруулах зэрэг бэлтгэл ажлуудыг хийхээр 
шийдвэрлэсэн. 

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 зэрэгтөвийн 6 дүүргийн 17 
худалдаа үйлчилгээний цэгүүдээр 
худалдаалагдаж буй савалгаагүй шингэн сүүнд 
чанар, аюулгүй байдлынхяналт, 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 
хэрэгжижэхэлсэнтэй холбоотойгоор 
ХХААХҮЯам, НХХААГ, МХЕГ, Хүнсчдийн 
холбоотой хамтарсан ажлын хэсэгMNS 
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. Монголын 
Хүнсчдийн холбоотой хамтран 04 дүгээр сарын 
13-ны өдөр хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа 

100% 
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боодлын шошгололтод тавигдах шаардлага, 
стандарт, дүрэм, журам болон шимт бодис, 
аминд  эм, эрдэс бодисыг тооцоолох нь сэдэвт 
сургалтыг амттан, ундаа, шүүс, төрөл бүрийн 
мах, махан бүтээгдэхүүн, гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн 50 гаруй 
төлөөллийг хамруулан зохион байгуулж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  
“Сав баглаа, боодол” үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны        
А-160 дугаар тушаалаар “Шинэ санаа-шилдэг 
шийдэл” уралдаан зохион байгуулах удирдамж 
батлагдсан. Удирдамжийн дагуу уралдаанд 
оролцогчдын материалыг 10 дугаар сарын 01-
нээс 11 дүгээр сарын 15-ны өдрүүдэд 
ХХААХҮЯ-ны цахим хуудсаар хүлээн авсан 
бөгөөд уралдааныг дүгнэх ажлын хэсэгт 
хэлтсийн мэргэжилтэн орж ажиллаж байна.    

Дундаж хувь 97,2 

 

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 жилийн эцсийн биелэлт   
90%-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; 

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 
үүнээс 24.1 хувийг үхрийн мах, 40.8 хувийг хонины мах, 35.1 хувийг 
ямааны мах тус тус эзэлж байна. Бэлтгэсэн махыг Нийслэлийн 6 
дүүргийн 124 цэгээр борлуулсан. ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн 
даргын баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг 3 удаа аж ахуйн 
нэгжүүдийн бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт 
шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар агуулахын үйл ажиллагаа 
хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар байдал, эрүүл ахуйн 
нөхцөл нь хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт, худалдаалах бэлтгэл 
ажил бүрэн хангагдсан, хуваарийн дагуу худалдаалсан. 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, сурагч багачуудын төлөөлөл болсон 50 шилдэг хүүхдэд 
үндэсний үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэг болгон 
гардуулж, Монголын сүүний нэгдсэн холбооноос 10000 хүүхдэд тараг 
бэлэглэсэн. Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 50 гаруй сурагчдыг “АПУ” ХХК, “ТЭСО” ХХК-ны 
сүүний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

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; 

ХХААХҮЯ-тай хамтран “Хүнс, хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл 
эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, хэрэглэх 
бодисын жагсаалт”, “Органик хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлал”, 
“Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран 
баталгаажуулахад тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт 
хийх журам”, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний 
загвар, хэрэглэх журам”-ын төслийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 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 

 

 

 

100% 
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төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. Журмын нөлөөллийн 
шинжилгээг хийж, танилцуулга болон хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 
тайланг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний 
III чуулган ба “Органик бордоо” сэдэвт сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах, 
зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан, ХХААХҮЯ, 
Монголын бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, МҮХАҮТ-тай хамтран 3 
дахь жилдээ зохион байгууллаа. Чуулганд нийт 400 гаруй төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, тариаланчид оролцож, 14 аж ахуйн нэгж 
органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тангараг өргөсөн. 

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, батлуулсан. Стандартчилал, хэмжил зүйн 
газартай хамтран “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий 
шаардлага” MNS6723:2018 үндэсний стандартыг Стандартчиллын 
Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 16 дугаар 
тогтоолоор батлуулан ажилласан. “Тэжээл”дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
мал бүхий дүүргүүдэд тэжээлийн ургамал тариалах газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаж нийт 342 га 
талбайд тэжээлийн ургамал тариалсан дүнтэй байна. Нийслэлд мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд мал бүхий 
иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж Нийслэлийн Засаг 
даргын нөөц хөрөнгөөс 2018 оны А/266 дугаар захирамжаар мал бүхий 
иргэдийг суурьшуулахад шаардагдах зардлыг шийдвэрлүүлэн, 
хориглосон бүсэд 5 дүүргийн 619 өрхийн 16398 толгой мал байснаас 
604 өрхийн 15879 толгой малыг зөвшөөрөгдсөн бүс болон хөдөө орон 
нутаг руу нүүлгэн шилжүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
А/578 дугаар захирамжийн  хүрээнд 5 дүүргийн 521 өрхийн малын 
хашаа, саравчийг буулгаж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж, эргэж 
орж ирэхгүй байх арга хэмжээг авч ажилласан. Нийслэлд малын 
үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлдэг  “Үржлийн шилмэл сүрэг”хоршоо, 
“Нутаг академи”-тай гэрээ байгуулан ажиллаж, жилийн эцсийн байдлаар 
300 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийж, Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр 
хороонд зохиомол хээлтүүлгийн пункт байгуулах газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн ажилласан. Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр 
2018 онд батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу 11 төрлийн сургалтыг зохион 
байгуулж, 7 дүүргийн  480 иргэнийг хамруулан мэргэжил арга зүйгээр 
ханган ажиллалаа. 

 

 

 

 

 

70% 

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 төлөвлөн тариалалт хийсэн.2018 оны эцсийн дүн мэдээгээр 
нийслэлийн хэмжээнд 170 га-гаас 1850,9 тн төмс, 265,5 га-гаас 4576,62 
тн хүнсний ногоо, 307,2 га-гаас 2843 тн тэжээлийн ургамал, 36,6 га 
хамгаалагдсан хөрснөөс 2080,4 тн ургац хүлээн авч нийт 11350,92 тн 
ургац хураан авсан байна. Энэ нь  нийслэлийн хүн амын хэрэгцээт 
төмсний 3,7 хувь, хүнсний ногооны 6,2 хувийг хангаж 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 ногоочдод 
хувиарлан олголоо. Төмсний үр үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
ХХААХҮЯамнаас олгосон 2 тонн Гала сортын элит үрийн  төмсийг үрийн 
эргэн төлөлтийн  нөхцөлтэйгөөр “ММВ фүүдс трейд” ХХК-тай  хамтран 
гэрээ хийж, усалгаатай  1 га талбайд тариалсан. 2017 онд нөөцөлсөн 8 
тонн 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 синяя соортыг 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. Нийслэл 
орчмын газарт нутагших чадвар өндөртэй  Хөх далан хальс жимсгэний  
3000 ширхэг 2 настай суулгацыг намрын тариалтад тариалсан. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

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 
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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. 

 

 

 

 

100% 

6 3.1.6.хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг 
хөгжүүлэх асуудлаар хөтөлбөр, 
төсөл боловсруулж Нийслэлийн 
Засаг даргад танилцуулах, гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Согтууруулах ундаа, тамхины 
үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, согтууруулах ундаа, тамхины 
үйлдвэрлэл болон тамхины импортод хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлуулсан. Ажлын хэсэг тамхины 
импортын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон 
сунгуулах хүсэлт гаргасан 6, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 6 аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлт гарган хүсэлтийг холбогдох газарт 
хүргүүлэн ажилласан. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.18 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-аас 
ирүүлсэн “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалтын төсөлд холбогдох саналыг хүргүүлэв. УИХ 
аар хэлэлцэн батлуулах ажил хүлээгдэж байна.  “Стратегийн хүнсний 
улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ын төсөлтэй танилцаж, 
журмын төсөлд тусгах саналыг боловсруулан Хүнс хөдөө, аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн яамны Хүнсний үйлдвэрлэлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

100% 

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 800.0 мян.төгрөгийн 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 6, согтууруулах ундааны 
үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргасан 6 аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлтийг холбогдох 
газарт хүргүүлсэн. /12ААН/ 

4. ХХААХҮЯ, НХХААГ, НМХГ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан Органик 
хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний 
шошгололтын байдалд хяналт шалгалтыг 8 зах худалдааны төвүүдэд  
хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтад хамрагдсан  худалдааны газрууд болон 
органик хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн 
нэгж байгууллага, иргэдэд “Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, 
шошголох, худалдаалахад баримтлах арга зүйн удирдамж MNS 
CAC/GL32:2017”стандарт, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, 
тэмдэглэгээний загвар хэрэглэх журам”, “Органик хүнснийг бүртгэх, 
нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг 
хэвшүүлэх хяналт шалгалт явуулж заавар зөвлөгөө нийт  48 ААН-д 
өгсөн байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

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 

ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан “Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуй 
нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” ТСШ/18/06/20 МСА 
төсөлд 8, “Малын үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй 
нэгжүүдэд санхүүгийн хөнгөлөлттэй дэмжлэг үзүүлэх” ТШ/18/02/34 
ММҮХ  төсөлд 2, “Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй 
зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” ТС/18/05/03/ММҮХ төсөлд 3 аж ахуй нэгжийг 
тус тус хамруулан ажилласан. Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын 
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ажлыг зохион байгуулах; шилдгүүдийг шалгаруулж Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 14 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын  
2018 оны А/124 дүгээр захирамжаар санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн 
шагнаж, урамшуулах ажлыг зохион байгуулж “Нийслэлийн тэргүүний 
фермер”-ээр 9, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”-аар 4 иргэн тус тус 
шалгарсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/307 дугаар 
захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Ногоон толгойд 
57.0 га, Нарийны хэсэгт 37.0 га, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо 
Арцатын аманд 58.0 га газрыг шийдүүлж иргэдийг суурьшуулах ажлыг 
зохион байгуулсан. 

 

100% 

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

Малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээний үйл ажиллагааг боловсронгуй 
болгох ажлын хүрээнд ХХААХҮЯ, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газар, 
Хууль зүйн яам, 6 Дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран 
ажиллалаа. Бүртгэлжүүлэлтийн ажлын хүрээнд "Бэлчээрийн 
менежмент" төслийн нэгжийн 60 малыг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэх 
ажлыг зохион байгууллаа. Мал бүхий 6 дүүргийн 53 малчныг 
тамгажуулах ажлыг зохион байгуулж, “Монгол тамга”ТӨҮГ-т захиалан 
хийлгэсэн. Малын удам зүйн үнэлгээний www.muz.gov.mn сайтад 
байгууллагын сайтын холболтыг хийлгэж, Нийслэлийн хэмжээнд 
хээлтүүлэгч малыг удамзүйгээр үнэлэх, бүртгэх ажлын бэлтгэл 
хангагдсан. Мөн ХХААХҮЯ-наас зохион байгуулсан удам зүйн 
программын сургалтад хэлтсийн 2 мэргэжилтэн хамрагдсан. 

 

 

 

70% 

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 бэлтгэл ажлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/539 дүгээр захирамжаар 
байгуулан, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд “МБҮ 
Трейд” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Малын зах 
байгуулах 21.2 га газрыг Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, 
Баянзүрх дүүргийн 11 хорооны нутаг дэвсгэрт Засаг даргын 2017 оны 
А/516 тоот захирамжаар шийдвэрлүүлэн “МБҮ Трейд” ХХК-тай газар 
ашиглуулах гэрээг байгуулсан. Төслийн ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчны үнэлгээ батлагдан, ажлын зураг 
төсөл  хийгдээд байна. Зүүн бүсийн барилга угсралт үйлдвэрийн 
барилга баригдсан, инженерийн шугам сүлжээ татагдсан, баруун бүсийн 
ажлын явц  нийт 260 000 м3 газар шороо, тэгшилгээний ажил  дууссан. 
Барилгын суурийн ажил, металл /каргаз/ угсралтын ажил 100 хувийн 
гүйцэтгэлтэйгээр дууссан. Сендвичин хавтанг угсрах бэлтгэл ажил 70%, 
суурийн өрлөгийн ажил 60%, шалны цутгалтын ажил 50%, гадна зам 
талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, 
цахилгааны ажлууд 30-40 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 
Нийслэлийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2018.08.17-ны өдөр 
уг ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь үзэж, танилцан холбогдох 
асуудлаар ажлын чиглэл өгч ажилласан. 

 

 

 

 

 

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, ялзруулан бордоо 
болгон ашиглах ажлыг эхлүүлж эхний ээлжид 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 бичгийн  төслийг хүргүүлсэн. 

-“Органик газар тариалан 3 дугаар зөвлөгөө”-ний ажлын хүрээнд 
органик ногоон бордоо, бордуурын  хэрэглээг нэмэгдүүлэх, байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөгүй түүхий эдээр бэлтгэж, хөрсний үржил шим, 
ялзмагт үе давхаргыг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээлтийн талбайг бордож 
цөлжилттэй тэмцэх ажлыг олон нийтийн хүртээл болгох чиглэлээр Шри 
Ланк  улсын зөвлөх “Ногоон бордоо” хийх арга технологийн сургалтыг 
нийслэлийн 9 дүүргийн 80 гаруй иргэдэд зохион байгуулсан. 

- Төв аймгийн Баянчандмань суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Гарааны 
Монгол экологийн бордоо”-ны үйлдвэртэй танилцах, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлд экологийн бордооны ач холбогдол, хэрэглээний зохистой 
дадлыг хэвшүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан.   . “Органик бордоо” 
сэдэвт 3 өдрийн танхимын болон үзүүлэх сургалтад нийт 250 гаруй 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, тариаланчид, бордооны 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулж, сертификат гардууллаа. 

 

 

100% 

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 эцсийн байдлаар 16,4 га өвлийн хүлэмж 
талбайд тариалалт хийж 1211,1 тн, 20,2 га зуны хүлэмжийн талбайгаас 

 

 

 

70% 
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868,8 тонн ургац, нийт 36,6 га хамгаалалттай хөрсөнд тариалалт хийж 
2080,1 тонн  ургац хурааж авлаа. 

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 
Агро” ХХК-нд хүлэмжийн аж ахуй байгуулах чиглэлээр 15 га газрыг 
олгосон. Үйл ажиллагаа явуулах газартаа  “Усны Эрэл Хайгуул” ХХК-тай 
хамтран хайгуул судалгааны ажил хийгдэж дууссан байна. “Сити агро” 
ХХК нь хүлэмжийн аж ахуйг БНХАУ-ын Шандун аймгийн Фума 
компанитай хамтран хэрэгжүүлэх тул зураг төсөл хятад хэл дээр 
боловсруулагдсан тул монгол хэл дээр орчуулагдаж, Хот төлөвлөлт, 
Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүллээ.   

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

МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 218 дугаар тогтоолын зөвлөмж, 
ХХААХҮйлдвэрийн сайдын 01/3224 тоот албан даалгаврын биелэлтийг 
хангах ажлын хүрээнд НМХГазартай хамтран нийслэл хотод үйл 
ажиллагаа явуулдаг ердийн, хагас механикжсан, төвлөрсөн  томоохон 
зоорь, агуулахын ашиглалт, хадгалалтын байдалд хяналт шалгалтыг 
хийсэн.Удирдамжийн дагуу    нийслэл хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулж 25 аж ахуй нэгж, 20 гаруй иргэний нийт 69,700 тн багтаамжтай 
төвлөрсөн болон томоохон зоорь, агуулахыг хамрууллаа. Шалгалтаар 
ашиглагдаж, байгаа 45,0 мянган тонны багтаамжтай  зооринд   30200 тн 
ногоо хадгалсан нь, зоорийн 67% дүүргэлттэй буюу  хүнсний ногооны 
хэрэгцээнийхээ 19%-ийг хадгалаад байна. Нийслэлд өнөөдрийн 
байдлаар  106 өрхийн 660 гаруй тонн зоор ашиглалтад байдаг. Энэ 
зоорийн багтаамж нь нийслэлийн хүн амын хэрэгцээт төмс, хүнсний 
ногооны   28,5 %-ийг  хадгалах  хүчин чадалтай юм. 

 

 

 

70% 

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; 

-2018 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яам Улаанбаатар хотод Төмс, хүнсний ногоо, жимс 
жимсгэнэ, махны хадгалалт, борлуулалтын цогцолбор төвийн техник 
эдийн засгийн үндэслэл ХБТ-УТ/2018-01/ зөвлөх үйлчилгээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтыг зарласны дагуу  “ХБХДТ” ХХК, 
“Монголын Логистикийн Холбоо” ТББ, "Геомэп инженеринг" 
ХХК,"Жоншт-Уул" ХХК,"ДНТ" ХХК,  "Ар Бэл Алтай"  ХХК нь түншлэл 
байгуулан оролцож,  уг зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх эрхийг авсан. 
ТЭЗҮндэслэлтэй холбоотой  хэлэлцүүлгийг  холбогдох төрийн 
байгууллага болон ногоочид тариаланчдад 3 удаа зохион байгуулан, 
дундын тайланг хугацаанд нь танилцуулан, эцсийн байдлаар 12 дугаар 
сард захиалагч яамны ажлын хэсэг хүлээн авч,  үндсэн материалыг 
ЕТГазарт хүлээлгэн өгсөн.  

-Нийслэлийн  Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
А/630 захирамж, Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, нийслэл 
хотын хооронд байгуулсан “Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ 
эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих” 
талаар хамтран ажиллах санамж бичиг, Монгол Улсын Засгийн газрын  
2018 оны 218 дугаар тогтоол, ХХААХҮЯамны сайдын 2018 оны 08 
дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/3224 тоот албан даалгаврын  дагуу 
нийслэлийн   хэмжээнд 70 байршил, 470 гаруй цэгт 08 сарын 25-наас 10 
сарын 25-ны өдрүүдэд 6 дүүргийн 10 гаруй аж ахуйн нэгж, 5 хоршоо, 3 
олон улсын байгууллагын  620 гаруй иргэн 4800 тонн төмс, хүнсний 
ногоо, 70 тонн байгалийн болон таримал жимс, жимсгэнэ, 12000 шил 
даршилсан ногоо, 5000 кг зөгийн бал,10 гаруй нэр төрлийн 25000 
ширхэг жимс жимсгэнэ болон гоѐл чимэглэлийн мод бут,суулгац, 10 
гаруй нэр төрлийн эмийн ургамлыг худалдаалж, 4,1 тэрбум төгрөгийн 
борлуулалтыг  хийсэн. 

- “Намрын ногоон өдрүүд-2018” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Алтан 
намар-2018” шинэ ургацын төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний 
үзэсгэлэн худалдааг 09 дүгээр сарын 18-наас 24-ний өдрүүдэд “Мишээл 
Экспо” худалдааны төвд зохион  байгууллаа.  Үзэсгэлэн худалдаанд 
нийслэлийн 6 дүүрэг, 12 аймгийн 21 сумын төмс, хүнсний ногоо 
тариалагч, жимс жимсгэнэ, гоѐл чимэглэлийн мод бутны үржүүлэгч 8 аж 
ахуйн нэгж, гурван төсөл, 11 хоршооны 240 гаруй иргэд нийт 40 гаруй 
нэр төрлийн 860 тонн төмс, хүнсний ногоо, 8 нэр төрлийн байгалийн 
жимс, жимсгэнэ, 60 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамал, 10 гаруй төрлийн 
гоѐл чимэглэлийн мод, бут, 14 төрлийн тасалгааны цэцэг зэрэг 
бүтээгдэхүүнээр оролцож, 981 сая төгрөгийн борлуулалт  хийсэн байна. 
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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 5 аж ахуйн нэгж,  27 иргэнд 
СШ/18/ЖЖСЗ-01,02 төсөл шалгаруулалтаар  5261 ширхэг үхрийн нүд, 
271 ширхэг бэсрэг алим, 175 ширхэг чавга, 4315 ширхэг Чуйская сортын 
чацарганы  суулгацыг 6 жилийн хугацаатай олгож, тариалууллаа. Үүний 
үр дүнд нийслэлийн хэмжээнд таримал жимс жимсгэний талбайн 
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хэмжээ 8,7 га-аар нэмэгдсэн.   

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. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран хөх тариа 
болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд, 
үйлдвэрлэлийн технологи үйл ажиллагаа, жор орц, түүхий эдийн гарал 
үүсэл, нийлүүлэлт, баталгаажуулалт, шошгололтонд  тандалт судалгаа 
явуулж, гарч болох эрсдэлийг тогтоох, хянах, эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээг төлөвлөхөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, тэдгээрт дүн 
шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах 
зорилгоор  нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 16 аж ахуйн нэгж, 14 
аймгийн судалгааг нэгтгэн мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт 
хүргүүлсэн. “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. Хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, эрсдэлээс 
сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал 
нэвтрүүлэх зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх сургалтыг Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтран 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион 
байгууллаа. Сургалтад ундаа, шүүс, цэвэр ус, рашаан үйлдвэрлэлийн 
нийт 40 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг хамрууллаа. Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн 
хяналтын газартай хамтран хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
шошгололтын байдалд хууль, стандарт, журмын хэрэгжилт хэрхэн 
хангагдаж байгаа эсэхэд улсын хэмжээнд тандалт судалгаа явуулж, 
аймаг, нийслэлийн ирүүлсэн судалгааг нэгтгэн 9 сарын 25-ний өдөр 
МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газарт 
хүргүүллээ. “Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталоги”-н эхийг 
бэлтгэх, хэвлүүлэх ажлын хэсэгт орж ажиллан, хүнсний үйлдвэрүүдийн  
судалгаа, мэдээллийг нэгтгэн, бараа, бүтээгдэхүүнийг каталогийн зураг 
авалтад оруулан 500 ширхгийг хэвлүүлэн ажиллалаа. 
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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% 



19 
 

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

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

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

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

- 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. 

- Улаанбаатар Түншлэл-2018” 43 дахь удаагийн Олон улсын үзэсгэлэн 
яармагийг Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай 
хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-09-ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо” 
төвд амжилттай зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн яармагт хүнсний 
салбарын 40, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 50, Тайвань, Пакистан, 
Солонгос зэрэг улсын 10 гаруй аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчид 
оролцож, шинэ бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан. “Жүр Үр” ХХК-д 
үзэсгэлэнгийн дээд шагнал “Гран при” цом, хүндэт өргөмжлөл, 
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Өргөмжлөл”-ийн эздээр “Хэв 
хашмал” ХХК, “Үлэмж органик” ХХК-иуд тус тус шалгарлаа. 

- “Намрын ногоон өдрүүд-2018” үзэсгэлэн худалдааг 13 дахь жилдээ 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран 9 дүгээр сарын 
18-24-ний өдрүүдэд “Мишээл экспо” төвд зохион байгуулсан. Үзэсгэлэнд 
180 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж оролцож, бараа бүтээгдэхүүнээ 
сурталчлан 2.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Үзэсгэлэнгийн 
үеэр “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ны үр шим, “Алтан намар, амтат талх”, 
“Ногоон хүнс эрүүл амьдрал”, “Хүүхдэд зориулав” өдөрлөгийг тус тус 
зохион байгуулсан. Мөн “Та сүүгээ уусан уу” “Баяжуулсан хүнсний тухай 
хууль”, “Алсыг хар Органикийг сонго”, “Махны салбарын эрх зүйн орчин” 
хэлэлцүүлгийг тус тус зохион байгууллаа. 

- Нийслэлийн Засаг даргын “Хөгжлийн алтан гурвалжин” санаачилгын 
хүрээнд 10 дугаар сарын 09-ны өдөр Төв аймгийн Зуун мод хотод 
нийслэл хотоо сурталчлах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 
зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний 5 үйлдвэрүүдийг 
оролцуулан ажилласан. 

- “Жи Си Эс” ТББ байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороонд өдөрт 3 тн сүү боловсруулах 
хүчин чадалтай цех ашиглалтад орсон.  

- Нийслэлийн 379 жилийн ойг угтаж Олон улсын стандарт, шаардлагад 
нийцсэн, орчин үеийн техник, технологийг шинээр болон шинэчлэн 
нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байдлыг хангаж, хэрэглэгчийн 
таашаалд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа 3 үйлдвэрийн 
материалыг хүлээн авч Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд 
шагналын шалгаруулалтад  нэр дэвшүүлэн, тусгай байрын шагналыг 
“Үлэмж органик” ХХК гардан авсан. 

- Швейцарын 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. 

- Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон БНСУ-ын Инчеон хотын 
захиргааны хамтын ажиллагааны хүрээнд Инчеон хотоос 100 сая воны 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. Уг тусламжаар хөдөө аж ахуйн тоног 
төхөөрөмж болох ТХ76 маркын Трактор 1 ширхэг, дагалдах тоног 
төхөөрөмж болох цант борной 1 ширхэг, хөрс сийрүүлэгч 1 ширхэг тус 
тус өгч байгаа болно. Тоног төхөөрөмжүүд 2018 оны 12 дугаар сарын 
06-ны өдөр Инчеон хотоос Улаанбаатар хот руу ачигдсан. 

- ”Каритас Монгол” ОУБайгууллагын Говь-Алтай, Архангай, Өвөрхангай 
аймгийн төслөөс шим хүртэгч ногоочин, зөгийчин, өрхийн жижиг амьтад 
тэжээгч 45 хүний  эко аяллын дагуу Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо 
Хонхорын задгайн “Жи Эй Ти Си” сургалтын төвтэй хамтран зохион 
байгуулсан. 

- “Адра”Олон Улсын Байгууллагаас төслийн шим хүртэгч ногоочдын 
борлуулалтыг дэмжиж 10 худалдааны цэгийг байгуулан худалдан 
борлуулагдаж байгаа төмс хүнсний ногооны гарал 
үүсэл,баталгаажуулалтыг хангаа жалын хүрээнд хамтран ажилласан. 

- “Глобал коммунитс” Олон Улсын Байгууллага,  Хан-Уул дүүргийн 
ЗДТГазартай хамтран “Ажилчны алдар” талбайд 8 асарт 25 ногоочдын 
борлуулалтыг  11 сарын 3 хүртэл хамтран зохион байгуулан ажилласан. 

- Монгол Улсын Засгийн газрын  2018 оны 218 дугаар тогтоол, 
ХХААХҮйлдвэрийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
01/3224 тоот албан даалгаврын  дагуу СБДүүрэг 3-р хороо “АСА” 
циркийн задгай талбайд 100 ногоочин төмс, хүнсний ногоо худалдан 
борлуулах багтаамжтай, төвлөрсөн цэгийг “Хүнсний ногоо 
тариаланчдын Холбоо”-той хамтран зохион байгуулсан. 

- 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  сургалт 2018 оны 04 дүгээр сарын 17 – 05 дугаар 
сарын 07-ны хооронд зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд  21 аймгийн 
Хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн агрономчид, аж ахуйн төлөөлөл, 
нийт 24 хүн хамрагдсан. 

-  2018 оны 6 дугаар сарын 7-ноос 9-ний хооронд Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотноо Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл доор болон 
ОХУ-ын Аж үйлдвэр, худалдааны яамны дэмжлэгтэйгээр «Монгол-
Оросын санаачилга-2018» цуврал арга хэмжээг хамтран зохион 
байгуулсан. 

- ”Монголын Жимс Жимсгэнэ Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо”-той хамтран 
чацаргана,бусад жимс жимсгэнэ тариалах, арчлах, үржүүлэх, ургамал 
хамгааллын цогц сургалтыг хамтран зохион байгуулж,80 гаруй иргэн, аж 
ахуй нэгжийн төлөөлийг хамруулан  ажиллалаа. 

- ХАА-н чиглэлээр Монгол улсад хэрэгжиж байгаа 10 гаруй төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн удирдлага,төслийн багийн жилийн эцсийн тайлан 
болон нэгдсэн хэлэлцүүлэгт хамтран ажилласан. 

- ”Ногоон Ази сүлжээ” ТББайгууллагатай хамтран Улаанбаатар хотын 
БЗДүүргийн 20 дугаар хороонд 2019-2021 онд байгуулагдаж, 1 жилд 600 
тонн жимс боловсруулах үйлдвэрийн танилцуулга, урьдчилсан 
байдлаар үйлдвэр байгуулах газар товлогдоод, хамтран ажиллах 
гэрээний төслийн шатандаа ажиллаж байна. 

Дундаж хэрэгжилт 90 % 
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3.2 Хүний  нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын 

2018 оны жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт 

/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 4 удаа 
 80 % 

- Дотоод 
сургалт  

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

-Gmail 
ашиглах үйл 
ажиллагаандаа  аши
глах 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 

-НХЗГБХГ-тай 
хамтран “Хүүхэд 
хүмүүжлийн эерэг 
аргууд” сургалтыг 10 
сарын18-ны өдөр 
зохион байгуулсан.  

Албан 
хаагчдын 
хамрагдс
ан байдал 

80 хувиас 
дээш 

26 албан хаагч       
100% 

- Давхардсан 
тоогоор  

Гадаад 
сургалтад 
албан 
хаагчид 
хамрагдс
ан байдал 

20 хувиас 
дээш 

Нийт албан 
хаагчдын 34,6 
хамрагдсан. 

100% 

- Гадаад 
сургалт  

-БНСУ-ын 
Кимхэ 
хотод“МОСАН ЭФ 
ЭС” ХХК-тай 2018 
оны 02 дугаар сарын 
20-ны өдөр хамтран 
ажиллах санамж 
бичиг байгуулж 
санамж бичгийн 
хүрээнд 
мэргэжилтэн 1 
албан хаагч 
дадлагажих сургалт 
03 дугаар сарын 16-
06 дугаар сарын 12 

 
-ӨМӨЗО  Хөх 

хот “Монгол улсын 
хүлэмжийн хүнсний 
ногоо тарих 
салбарын 
мэргэжилтнүүдийн 
семинар”-т 1 албан 
хаагч 4 дүгээр сарын 
16-5 дугаар сарын 
06 

 
-БНЭУ-д 

“Орчин үеийн 
шувууны аж ахуйн 
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менежмент” 
сургалтад 1 албан 
хаагч  5 дугаар 
сарын 01- 15  

 
- БНХАУ 

Чангша хот  “Хөгжиж 
буй орнуудын тосны 
тариалалтын 
харьцуулсан 
технологи-2018” 
сэдэвт сургалт 1 
албан хаагч     

5 дугаар 
сарын 11-7 дугаар 
сарын 09  

 
-БНХАУ-ын 

Бээжин хотноо 
“Хөдөө аж ахуйн 
менежмент практик” 
сургалт 1 албан 
хаагч 7 дугаар 
сарын 11-8 дугаар 
сарын 01 

 
-БНХАУ-ын 

Бээжин хотноо “Бүс 
ба замын орнуудын 
хөдөө аж ахуйн 
хөгжлийн 
төлөвлөлт” сургалт 
1 албан хаагч 07 
дугаар сарын 20-
ноос 8 дугаар  
сарын 09-ны 
өдрүүдэд 

 
-БНХАУ-н 

Бээжин хот 
“Монголын хөдөө аж 
ахуйн машин 
механизмын практик 
сургалт 2018” 1 
албан хаагч 08 
дугаар сарын 01-30  

 
-БНХАУ- 

Чанду Хотод 
“Хөгжиж буй 
орнуудын био 
массын энергийг 
ашиглах болон 
хөгжүүлэх нь 2018” 
сэдэвт сургалтад 1 
албан хаагч 8 
дугаар сарын 27- 9 
дүгээр сарын 12, 

 
-БНХАУ-н 

Бээжин Хотод 
“Монгол улсын мал, 
жигүүртний 
бүтээгдэхүүний 
харийн 
боловсруулалт ба 
чанарын хяналтын 
технологи 
сургалтад” 1 албан 
хаагч 08 дугаар 
сарын 30- 09 дүгээр 
сарын 28 өдрүүдэд  
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БНХАУ 

Гуанжао хот 
"Байгаль орчинд 
ээлтэй бордооны 
үйлдвэрлэл" сэдэвт 
сургалт 11 дүгээр 
сарын 07-27 
өдрүүдэд 1 албан 
хаагч 

 
БНСУ-ын 

Инчеон хот "Хөдөө 
аж ахуйн 
технологийг 
дамжуулах" сэдэвт 
сургалт 12 дугаар 
сарын 02-08 
өдрүүдэд, 5 албан 
хаагч 

 
БНСУ-ын 

Дэгү хот "Гѐнсанбук 
мужийн хөдөө аж 
ахуйн сургалтын 
хөтөлбөр" 12 дугаар 
сарын 02-07-ний 
өдрүүдэд 3 албан 
хаагч тус тус 
хамрагдаад байна. 

 

2 Мэргэшсэ
н туршлагатай 
хүний нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон 
түүнээс 
дээш жил 
ажилласа
н 
мэргэшсэ
н 
боловсон 
хүчний 
үзүүлэлт 

70 хувиас 
дээш 

96%  
100% 

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

                                              Хэсгийн дундаж: 95% 

2
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3 Цалин 
хөлс шагнал, 
урамшууллын 
тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал 
урамшуул
алд 
хамрагдс
ан албан 
хаагчдын 
тоо 

Гүйцэтгэлээр 100% 
 
 

4 албан хаагч  
 

2018 онд 
“Нийслэлийн 
Тэргүүний ажилтан” 
цол тэмдгээр 2 
албан хаагч 
Нийслэлийн Засаг 
даргын Жуух 
бичгээр 1 албан 
хаагч Улаанбаатар 
хотын ерөнхий 
менежерийн хүндэт 
өргөмжлөлөөр 1 
албан хаагч тус тус 
шагнагдаад байна.  

100% 
 

4 албан хаагч 
1.000.000 

4 албан 
хаагчид  1.000.000 
төгрөний  буцалтгүй 
тусламж олгоод 
байна. 

Албан 
хаагчдын 
үйл 
ажиллага
аны 
үнэлгээ, 
ажилласа
н жил, ур 
чадварыг 

Гүйцэтгэлээр  100% 
 

- 2018 онд 
зэрэг дэв олгож 
шатлал нэмүүлсэн 
албан хаагч байхгүй 
байгаа болно.  
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харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал 

4 Албан 
хаагчдын ажлын 
байрны хэвийн 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 
байдал 

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэл 
ханамжий
н санал 
асуулга 

Сэтгэл ханамж 
80 хувиас дээш 

100% 25 Ажлын 
байрны таатай 
орчны сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаанд газрын 
26  албан хаагч 
санал өгсөн бөгөөд 
оролцсон албан 
хаагчид 100%  
саналаар маш сайн 
гэж дүгнэгдсэн  

Ал
бан 
хаагчдын 
сар бүр 
олгох 
хоол 
унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүл
эх 

Гүйцэтгэлээр  100% 25 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 

Эр
үүл 
мэндийн 
урьдчила
н 
сэргийлэх 
үзлэг 

Жилд 1-с 
доошгүй удаа 
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2018 онд 
Боловсруулсан 
албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрт 
албан хаагчдыг жил 
бүр  эрүүл мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэгтхамруулж 
байхаар тусгасан 
бөгөөд оны 12 
дугаар сарын 29-30 
өдрүүдэд 
Улаанбаатар Сөүл 
эмнэлэгт  эрүүл 
мэндийн багц үзлэгт 
хамрууласан. 

Ал
бан 
хаагчдын 
хамрагда
лт 

                                                      Хэсгийн дундаж : 100% 

                                                Үнэлгээний дундаж хувь:97,5% 

 

 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 холбогдох байгууллагуудаас 

төлөөллийг оролцуулан хийлгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг газрын даргын 2018.05.04-ны А/10 

тушаалаар батлуулсан байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн газрын хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх удирдамж батлуулсан. Батлагдсан 

удирдамжийн үнэлгээний ажлыг хийж эхлээд байна. “Хэрэглэгчдийн үнэлгээ”-ний тайланг 

НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2017 оны А/335 захирамжийн дагуу хугацаанд нь хүргүүлнэ. 
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 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.  

 
2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар нийт 547 бичиг ирсэнээс 538 бичгийг 

/98.3%/ шийдвэрлэн хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Мөн нийт 428 бичиг 
явуулсанаас АХХ-ийн www.edoc.ub.gov.mn сайтыг ашигладаг байгууллагуудад 272 бичиг, 
систем ашигладаггүй байгууллагуудад 156 бичгийг явуулсан байна. Газрын хэмжээнд нийт 20 
зөрчил илэрсэнээс стандартын зөрчил 2, шийдвэрлэх хугацааны зөрчил 15, албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн зөрчил 1, систем ашиглалтын зөрчил 2 гарсан байна.Цаашид ямар нэгэн 
зөрчил гаргахгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтийг зохион байгуулсан ажлын жилийн эцсийн 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 нийт51хүсэлтбүртгэгдэжирснийг журмын дагуу хугацаанд 
нь шийдвэрлэлээ.  

Газар тариалангийн хэлтэст 45, захиргааны хэлтэс 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтийг 
өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, явцын тэмдэглэл 
хөтлөөгүй 1 нийт 41 зөрчил гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг 
утсаар болон албан бичгээр өгч ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж 
хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут байна. 2018 оны жилийн эцсийн тайланг НЗДТГ-ын ТЗУХ, 
НҮНТ-д 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.Байгууллагын архивын тусгай төрөлт  цахим гэрэл зургийн бүртгэлд 74 баримт 
бүртгэлтэй байгаагийн  фото альбом 2,  цахим баримт 72 ш хадгалагдаж байна. 

Хэлтэс Байнга Түр 70 жил Нийт 

Захиргааны хэлтэс 36 23 2 61 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 8 4  12 

Газартариалангийн 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.mnцахим хуудсанд газрын 

2018 онд үүссэн А тушаал -28ш Б тушаал-44 ш  захирамжлалын баримтыг шивж оруулсан. 
2018оны 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 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.ublegal.mn/
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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 байдлаар газрын хэмжээнд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр /А/ тушаал -
28 , Боловсон хүчний чиглэлээр /Б/ тушаал -44 гарсан байна.Газрын даргын 2018 оны 04 
сарын 24-ны өдрийн Б/21, 6 дугаар сарын Б/28, Б/29  дугаар, тушаалуудаар 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   

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлын 85 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсийн 3 
байршилд  малтай иргэдийг шилжин суурьшуулах ажилд зарцуулах санхүүжилтийг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/266 дугаар захирамжаар 939.8 сая төгрөгийг 
шийдвэрлүүлж, тус 3 байршил дээр 9 худгийг шинээр гаргуулж, хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион 
байгуулсан. 

“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.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд  2018 оны 

жилийн эцсийн  тогтоол, шийдвэрийн заалтуудын Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт 
хамаарал бүхий нийт 18 хууль тогтоомж,тогтоол шийдвэр, 68 зүйл заалтыг хяналтад авсан. 
Үүнд: Ерөнхийлөгчийн зарлиг-1, УИХ-ын тогтоол-1, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж-1, Засгийн газрын 
тогтоол-7, МУ-ын Засгийн газрын албан даалгавар-1, МУ-ын Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэл-5, МУЗГ-ын ХЭГ-ын даргын тушаал-1, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол-1  тус тус 
хяналтад авч ажилласан. Дундаж биелэлт 87,7%-тай байна. 

      Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн дүн: 
№ Тогтоол, шийдвэрийн 

Нэр 
Тоо Зүйл 

заалтын 
тоо 

Хэрэгжилтийн хувь Дундаж 
хувь 100 70 30 0 Хугацаа 

болоогүй 
үнэлэх 

боломжгүй 

1. Ерөнхийлөгчийн зарлиг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.7% 

1 2018.04.11 №38 1 2  1    

2. УИХ-ын тогтоол 

2 2016.11.03 №51 1 1   1    

3. ҮАБЗ-ийн зөвлөмж  

3 2018.04.15 №2018-22/07 1 1 1     

4. Засгийн газрын тогтоол  

4 2018.01.31 №32  
 
 

7 

6 1     

5 2018.02.06 №2018-43 1 1     

6 2018.02.06 №2018-47 1     1 

7 2018.05.23 №2018-138 1 1     

8 2018.07.04 №2018-218 11 1     

9 2018.08.22 №258 10 1     

10 2018.08.22 №267 1  1    

5. Монгол улсын засгийн газрын албан даалгаварын биелэлт 

11 2017.10.26 №01 1 12 1     

6. Монгол улсын засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 

12 2018.01.03 №2018-1  
 

5 

1 1     

13 2018.04.04 №16 HY.2 2  1    

14 2018.05.30 №2018-23 2 1     

15 2018.08.29 №2018-36 1 1     

16 2018.05.16 №2018-21 1 1     
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7. МУЗГХЭГ-ын даргын тушаал 

17 2018.03.31 № 2018-255 1 12 1     

8. НИТХ-ын тогтоол 

18 2018.02.07 №14 1 2 1     

  18 68 13 4   1 87,7% 

100%-13, 70%-40 Хугацаа болоогүй /үнэлэх боломжгүй/-1 

 
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 цахим хуудсанд 59 мэдээ 
мэдээлэл, 17 зөвлөмж, 12 төрийн 
үйлчилгээ болон бусад тайлан мэдээ 
мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс 
авч тухай бүрт нь байршуулсан. Мөн 
байгууллагын сошиал медиа хуудас 
болох facebook.com/hhaag.ub.gov.mn 
дамжуулан цаг үеийн мэдээ мэдээллийг 
тухай бүрт нь хүргэж байна. 
- 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.  

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 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Манай байгууллагаас иргэд болон аж 
ахуйн нэгжид үзүүлдэг төрийн 12 
үйлчилгээний мэдээлэл, шаардлагатай 
материалын жагсаалтыг цахим 
хуудаснаа байршуулан тухай бүр 
шинэчлэн ажиллаж байна. 

100 

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 

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

0 
- 

http://hhaag.ub.gov.mn/
http://hhaag.ub.gov.mn/
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хоног ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулж, холбогдох төрийн ба 
төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг 
авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг 
саналыг төсөлд тусгах; 

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

Манай байгууллагаас иргэд аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг төрийн 12 
үйлчилгээг  erp.ulaanbaatar.mn /төрийн 
үйлчилгээ/ цэсээр 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; 

2018 онд ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл 
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% 

 

 

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 Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Монголын хүнсчдийн холбоо хамтарсан 4 ажлын 
хэсэг 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Төмөр замын төв буудал, Тоса, Асайт, Дөрвөн уул, Хар 
хорин худалдааны төвүүд, Улсын их дэлгүүр, Хан-Уул дүүргийн Номин худалдааны төв,  
Дүүхээ 1,2, Бүрэн плаза-2, Органик зах, Яармаг зах, Баянзүрх  зах, Өгөөмөр дэлгүүр, Миний 
дэлгүүр-117, Мөнхийн рашаан, Өрөм хүнсний дэлгүүр зэрэг төвийн 6 дүүргийн 17 худалдаа 
үйлчилгээний цэгүүдээр худалдаалагдаж буй савалгаагүй шингэн сүүний чанар, аюулгүй 
байдалд лабораторийн шинжилгээт хяналт, шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтаар нийт 26 дээж 
авснаас усны хольц 3, бруцеллѐзийн үүсгэгч 3, антибиотикийн үлдэгдэл /Хлорамфеникол/ 1 
тус тус илэрч нийт 800.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгуулсан. 
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- Сав боодол, хаяг шошгололтын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 
ХХААХҮЯам, НХХААГ, МХЕГ, Хүнсчдийн холбоохамтарсан ажлын хэсэг MNS 6648:2016 
стандартын хүрээнд 03 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд “Сүү” ХК, Тэсо корпорацын “Милко” 
сүүний үйлдвэр, “Монсүү” ХХК, “АПУ дэйри” ХХК, “Витафит Импекс” ХХК, “Монфреш Сүү” ХХК 
компаниудад сав боодол, хаяг шошгоны нөөцөд хяналт, шалгалтыг хийсэн. Хяналт, 
шалгалтаар орц, шимт бодисын агууламжийн нэршил буруу, нүүрэн талд шимт бодисын 
мэдээлэл байхгүй, өдөрт хэрэглэх зохистой хэрэглээг буруу тооцсон, МҮХАҮТ-аас олгож буй 
органик хүнсний чанарын тэмдгийг органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээтэй 
дүйцүүлэн хэрэглэсэн зэрэг нийтлэг алдаа зөрчил илэрсэн. “Сүүний үйлдвэрүүдийн сав 
боодлын шошгололт”-ын талаар харьцуулан үзсэн тандалт мэдээллийг 03 дугаар сарын 12 
өдөр мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр эрхлэгчдийн 15 гаруй төлөөлөлд танилцуулж, зөвлөмж 
зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
 

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, зорилгоор орон нутгаас мал мах бэлтгэж, хаврын 

улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд худалдаалах ажлын хүрээнд 

ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 

баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг 04 сарын 02-оос 06-ны өдрүүдэд 11 аж ахуйн 

нэгжийн бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Хяналт, шалгалтаар агуулахын үйл ажиллагаа хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны 

чанар байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт, худалдаалах бэлтгэл 

ажил бүрэн хангагдаж дууссан. 

-Нийслэлийн Засаг даргын 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. 

Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 

орлогчийн баталсан “Органик хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний 

шошгололтын байдалд хяналт хийх” удирдамжийн дагуу 10 дугаар сарын 26-ны өдөр НХХААГ, 

НМХГ, ХХААХҮЯ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг 8 худалдааны газрууд, сүлжээ 

дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Шалгалтад 

хамрагдсан  худалдааны газрууд болон органик хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ 

эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр “Органик хүнсийг 

боловсруулах, үйлдвэрлэх, шошголох, худалдаалахад баримтлах аргазүйн удирдамж MNS 

CAC/GL32:2017” стандарт, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар 

хэрэглэх журам”, “Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ыг үйл 

ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газраас “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа -2018” –г боловсруулахтай холбогдуулан 
01 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн 
хамрагдаж, судалгааны зорилго, судалгаа авах аргачлалтай танилцсан. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн судалгааг салбар тус бүрээр шинэчлэн гаргаж дундын мэдээллийн санд 430 
гаруй үйлдвэрүүдийн мэдээллийг оруулсан. Үйлдвэрлэл Инновацийн газар, дүүргүүдээс 
ирүүлсэн судалгааг 2017 оны судалгаатай харьцуулан, мэдээллийн санг баяжуулсан. Нийт 
732 хүнсний үйлдвэрийн судалгаа хийгдсэнээс гурил, гурилан бүтээгдэхүүний 357, мах махан 
бүтээгдэхүүний 113, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 69, нөөшилсөн бүтээгдэхүүний 39, тамхи, 
согтууруулах ундааны 34, ус, ундаа, жүүсний 38, бусад 82 үйлдвэр байна.  Мөн нэмэлт 



30 
 

судалгаа авахаар 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/419 дүгээр албан бичгийг Нийслэлийн 
Статистикийн газарт хүргүүлээд байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын “Ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай “2017 оны А/1034 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн жилийн 
хүн амын хүнсний хэрэгцээ, хангамжийг тооцох аргачлалыг боловсруулан, тооцож, 2015-2017 
оны хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтын мэдээ, салбарын танилцуулгыг 
бэлтгэн НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай болон Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 
ХХААХҮЯамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А-228 дугаар тушаалаар байгуулсан 
“Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний каталоги”-н эхийг бэлтгэх, хэвлүүлэх ажлын хэсэгт 
орж ажиллан, хүнсний үйлдвэрүүдийн  судалгаа, мэдээллийг нэгтгэн, бараа, бүтээгдэхүүнийг 
06 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд каталогийн зураг авалтад оруулан 500 ш хэвлүүлээд 
байна. 
  МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 05 дугаар сарын 25-аас 06 дугаар 
сарын 25-ны өдрүүдэд явуулсан хөх тариа болон холимог гурилан бүтээгдэхүүний үндсэн жор 
орц,  түүхий эдийн гарал үүсэл, нийлүүлэлт, технологи үйл ажиллагаа, баталгаажуулалт, 
шошгололтын байдалд хийсэн тандалт судалгаанд хамрагдсан нийслэлийн 16 аж ахуй нэгж, 
иргэний 13 нэрийн 54 бүтээгдэхүүний дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулж, МХЕГ-т хүргүүлсэн. 
Технологийн зааварт хөх тарианы гурилыг улаан буудай болон бүхэл үрийн гурилтай 20-50% 
хүртэл холихоор тусгасан байдаг боловч тандалт судалгаагаар 95% нь бүтээгдэхүүний 
шошгод хөх тарианы гурилын агууламжаа мэдээлээгүй байсан.Тандалт судалгаанд 
хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдээс “Өгөөж чихэр боов” ХХК 100% хөх тарианы гурилаар хар 
талх хийдэг байна. 

 МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-ээс 10 дугаар 

сарын 30-ны өдрүүдэд явуулсан хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд 

хийсэн тандалт судалгаанд нийслэлийн 222 хүнсний үйлдвэр, 469 худалдааны газрын 

нийт1622 хүнсний бүтээгдэхүүн хамрагдсанаас ургамлын гаралтай, зохицуулах үйлчилгээтэй 

хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтын байдлын судалгааг нэгтгэн боловсруулж,МХЕГ-т 

хүргүүлсэн. Тандалт судалгаагаар шошгод тавигдах шаардлагын хэрэгжилт гурилан 

бүтээгдэхүүнд 37.5%, бялуу, бялуун бүтээгдэхүүнд 33.3%,  ургамлын гаралтай жижиглэн 

савлагаатай хүнсний бүтээгдэхүүнд 50%-ийн хэрэгжилттэй байна. Дийлэнх зөрчилд Хүнсний 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.3, 12.4.5, 

12.4.7, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, боодлын шошгололтод тавих шаардлага (MNS 6648:2016) 

стандартын 5 дахь заалт, Органик хүнсний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.7 дэх 

заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн 

танхим хамтран 21 дэх жилдээ зохион байгуулж буй “Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ, технологи-2018” Олон улсын үзэсгэлэн худалдааг 05 дугаар сарын 17-20-ний 

өдрүүдэд зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, үзэсгэлэнгийн шилдэг оролцогчдыг 

шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнд хэлтсийн мэргэжилтэн орж ажилласан. Үзэсгэлэнд 

дотоодын 71 ААН, БНСУ, БНУнгар улсын Худалдааны төлөөлөгчийн газар, Тайвань, Хонконг, 

Пакистан зэрэг гадаадын 26 ААН оролцсон. 

Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан 

орлогчийн баталсан Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг тодорхойлох, 

бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу 

“Өлсгөлөнг зогсоох”, “Бүх түвшинд эрүүл амьдралыг хөхүүлэн дэмжиж, сайн сайхан амьдрах 

нөхцөлөөр хангах” зорилгын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг боловсруулах үүрэг бүхий Дэд 

ажлын хэсэгт орж ажиллан, 7 шалгуур үзүүлэлтийн 2020, 2025, 2030 онуудад хүрэх түвшний 

төсөөллийг Хүний хөгжил судалгаа, сургалтын төвтэй хамтран боловсруулан, хүнсний 

үйлдвэрлэлийн салбарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, ажлын хэсгийн хуралдаанд 

танилцуулсан. 

Төрийн ордонд 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, ААН-ийн нийт 40 гаруй төлөөллийг хамруулсан “Баяжуулсан хүнсний 
тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт оролцож, санал солилцсон. Баяжуулсан хүнсний тухай 
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хуулийг 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр 2018 оны 05 дугаар 
сарын 03-ны өдөр баталсан. “Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, бичил биетний цэвэр 
өсгөврийн хөрөнгө, шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд 
гаргах” журмын төслийн хэлэлцүүлэг санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй улмаас 
хойшлогдоод байна. 

Хүнсний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, эрсдэлээс сэргийлэх, үйлдвэрлэлийн 
болон эрүүл ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмж, зөвлөгөө өгөх сургалтыг 09 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ундаа, шүүс, цэвэр ус, 
рашаан үйлдвэрлэлийн 40 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. 

 “Албан журмаар баяжуулах хүнсний жагсаалт”-н төсөлд буудайн гурил БГ-055 (дээд 

зэрэг) -ыг баяжуулахад тоног төхөөрөмж /дозатор, холигч/ -ийн зардал 2 дахин нэмэгдэх тул 

заавал баяжуулах хүнсний жагсаалтаас хасуулах, хүнсний давс (NaСl агууламж 96 хувиас 

багагүй, ширхэг нь 2.5 мм-ээс бага)-ыг нэмж оруулах саналыг тусгуулж, Засгийн газрын 

тогтоолоор батлуулсан.Албан журмаар баяжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 

хувьд примекс, дозатор, холигчийг хөнгөлөлттэй үнээр авах саналыг боловсруулан, ЗГ-т өргөн 

бариад байна. 

 Хүнсний чанар аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн мах, махан бүтээгдэхүүнээр хүн 

амын хэрэгцээг хангах үйл ажиллагааг зохицуулах  “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 

худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төслийн 3 удаагийн хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ-

тай хамтран үйлдвэрлэгч, борлуулагч, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын нийт 100 

гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. “Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 

худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд оруулах саналыг 2018 оны 02/338 

дугаар албан бичгээр ХХААХҮЯ-нд хүргүүллээ. 

 “Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, сайжруулах арга 
зам” сургалт семинарыг ХХААХҮЯ, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлтэй хамтран 06 
дугаар сарын 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургалт, семинарт 9 дүүргийн хүнсний 
асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын нийт 180 гаруй 
төлөөлөл оролцсон. 

МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдал, Хөдөө аж ахуйн хяналтын газартай хамтран 05 
дугаар сарын 24-ний өдөр “Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэн 
нийлүүлэх сүлжээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах” сэдэвт сургалтыг 100 гаруй аж ахуйн 
нэгж, тариаланчдыг хамруулан зохион байгуулсан. Сургалтаар таримал  ургамлын сортын 
тухай хууль, таримал ургамлын пестицид, химийн хорт болон аюултай бодисыг 
худалдаалахад тавигдах шаардлага, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний шошгололт, түүхий 
эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийн талаар мэдээлэл өгсөн. 

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

ХХААХҮЯ-тай хамтран “Хүнс, хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон 

органик хүнс үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, хэрэглэх бодисын жагсаалт”, “Органик хүнсний 

орцын найрлага тооцох аргачлал”, “Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран 

баталгаажуулахад тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журам”, 

“Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам”-ын төслийг 

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 
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190 гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. Журмын нөлөөллийн шинжилгээг хийж, 

танилцуулга болон хэлэлцүүлэг зохион байгуулж тайланг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.  

ХХААХҮЯ, НМХГ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан Органик хүнсний тухай хуулийн 

хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд хяналт шалгалтыг 8 зах 

худалдааны төвүүдэд  хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтад хамрагдсан худалдааны газрууд болон 

хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд 

“Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, шошголох, худалдаалахад баримтлах арга зүйн 

удирдамж MNS CAC/GL32:2017”стандарт, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, 

тэмдэглэгээний загвар хэрэглэх журам”, “Органик хүнснийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах 

журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн. Органик хүнс, 

хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган ба “Органик бордоо” сэдэвт сургалтын бэлтгэл ажлыг 

хангах, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан, ХХААХҮЯ, Монголын 

бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, МҮХАҮТ-тай хамтран 3 дахь жилдээ амжилттай зохион 

байгууллаа. Чуулганд нийт 400 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллага, тариаланчид 

оролцож, 14 аж ахуйн нэгж органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тангараг өргөсөн. “Органик 

бордоо” сэдэвт 3 өдрийн танхимын болон үзүүлэх сургалтад нийт 250 гаруй төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, тариаланчид, бордооны үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулж, 

сертификат гардууллаа.   

Нийслэлийн Засаг даргын А/592 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мал 

аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд малыг гаргах ажлыг зохион 

байгуулахад Нийслэлийн харьяа агентлагууд болон 8 дүүргийн ЗДТГ, мал бүхий хороодын 

ажлын албатай хамтран ажиллалаа. 

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

тавих ерөнхий шаардлага” MNS6723:2018 үндэсний стандартыг боловсруулан 

ажиллалаа.Стандартын төсөлд УМЭТЛ, МХЕГ, НМХГ, МААЭШХ, НМЭГ, ХААИС, ХХААХҮЯ, 

УМЭҮГ болон холбоод, хувийн хэвшлийн нэгжүүдээс санал авч тусган ажилласан. 

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, бүртгэлжүүлэлт, урамшууллын ажлыг зохион 

байгуулах чиглэлээр ХХААХҮЯ, Мал хамгаалах сан, Хууль зүйн яам, Малын Удмын сангийн 

үндэсний төв, Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, 

“Монгол тамга” ТӨҮГ-тай хамтран ажиллалаа. 

Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилт, мал тооллогын ажлыг зохион байгуулах 

чиглэлээр Улсын мал эмнэлэг, үржлийн газар, Улс, Нийслэлийн онцгой байдлын газар, 

Нийслэлийн Статистикийн газар, хувийн хэвшлүүд, мал бүхий 6 дүүргийн ЗДТГ-тай хамран 

ажиллаж байна. 

 

 5.2 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ,  

үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 дугаар захирамж, НЗДТГ-ын даргын 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын хороодод 
ажиллах удирдамжийн дагуу ХУД-ын 12 дугаар хороонд хэлтсийн дарга, мэргэжилтний хамт 
ажилласан. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төр 
засгийн бодлого шийдвэрийг сурталчлан, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 
ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаар мэдээлэл хүргэж, иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг 
хүлээн авч, холбогдох байгуулага, албан тушаалтанд уламжлан, шийдвэрлүүлж ажилласан. 
 

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 
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хуваарийн дагуу улирлын биелэлтүүдийг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Хэлтсүүдийн хугацаат 

тайлан мэдээг өгсөн байдлыг тухай бүр тэмдэглэж байна. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 85 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 

хангах хүрээнд хориглосон хороодод газрын даргын тушаалаар ажлын хэсгүүд ажиллаж, 

ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллалаа.  

2017 онд аюулгүй нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэх зориулалтаар дэмжлэг авсан аж ахуй нэгж, 

дүүргүүдэд Мал хамгаалах сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллаж , гэрээний нөхцлийг 

биелүүлсэн байдалд хяналт тавьж, ажиллалаа. 

 

 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.  

2018 оны байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем www.smartcity.mn –д 51 хүсэлт 

бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, захиргааны хэлтэст 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэст 0, эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст 2 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд хүсэлтүүдийг 

ангилж үзвэл Хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж хүссэн 19, Хүнсний ногооны үр хүссэн 11, 

хөнгөлөлттэй тоног төхөөрөмж хүссэн 15, цалинтай чөлөө хүссэн 4, Газар олгохыг хүссэн 1, 

Тариалан эрхэлж байсан газар үер болсон талаар 1 хүсэлт ирсэн байна. Хөнгөлөлттэй 

зээлийн хүлэмж хүссэн 19 хүсэлт, Хөнгөлөлттэй тоног төхөөрөмж хүссэн 15 хүсэлтийг 

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд албан бичгээр уламжилсан бол Үр хүссэн 11 хүсэлтийг 

ирүүлсэн иргэдтэй утсаар холбогдон үрийг өгсөн. Хүсэлтийг өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 

27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 1, нийт 41 зөрчил 

гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг утсаар болон албан бичгээр өгч 

ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут байна. 

Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр анхаарч “Төрийн албан хаагчдын 

чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг сайжруулах” хугацаат аяныг 2018 оны 09 дүгээр 

сарын 03-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөр тасалбар болгон дүгнэсэн. 

Аяныг хэрэгжүүлж эхэлсэнээс хойш өргөдөл гомдлын нэгдсэн системд ямар нэгэн зөрчил 

гараагүй болно. 

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn цахим хуудас болон 
хэлтэст 2018 онд нийт 58 албан бичгийг ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан, http://www.smartcity.mn цахим хуудсыг 

хөтлөн ажиллаж байна. 2018 онд хэлтэст иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол ирээгүй болно. 

 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 
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батлагддаггүйтэй холбоотойгоор хэрэгжилт удааширалттай байна.Малын генетик нөөцийн 

тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор мал бүхий 6 дүүрэгт хөдөө аж ахуйн тасгийг 

байгуулахаар Засаг даргын Захирамж гарсан бөгөөд уг ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 

төсвийг шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 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, 

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. 

 

  



35 
 

 

 

 

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. БНХАУ-ын Чангша хотын Хүнань хөдөө аж ахуйн газраас зохион байгуулдаг “Хөгжиж 

буй орнуудын тосны тариалалтын харьцуулсан технологи 2018” сэдэвт сургалтад 2018 оны 05 

сарын 10- аас 2018 оны 07 сарын 10 өдрүүдэд тус газрын мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр, Баян-

Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн хүрээлэнгийн ажилтан Х.Мярзабек, Ховд аймгийн Хөдөө аж 

ахуйн газрын мэргэжилтэн Д.Нямсүрэн, Умард говийн Гүвээт-халхын дундад талын сав газрын 

захиргааны ажилтан Говьсүмбэр аймгийн Усны нөөцийн захиргааны мэргэжилтэн У.Урангэрэл 

нар хамрагдсан. 2018 оны 05 сарын 10 аас 07 сарын 10 өдөр хүртэл 2 сарын хугацаанд 

БНХАУ-ын Хунань мужийн нийслээл Чангша хотод “Хөгжиж буй орнуудын тосны тариалалтын 

харьцуулсан технологи 2018” оролцлоо. Тус сургалтанд Монгол-4,  Балба-4, Гүрж-10, Судан-

12, Узбекстан-4, Палистин-4, Мозамбик -2 улсаас тус тус нийт 7 орны 40 оролцогч оролцов. 

2018.05 сарын 10 аас 06 сарын 10 өдөр хүртэл Хунань мужийн нийслэл Чангша хотод 30 хоног 

танхимын хичээл явагдсан. 2018.06.10-7.10 хүртэл тус мужийн Шангдэ, Юүяанг, Шиангтан 

хотуудад тосны ургамлын тариалал, цайны ургамал, цагаан будааны тариалалт болон тус 

ургамлуудын боловсруулах үйлдвэрүүд болон тоног төхөөрөмжтэй танилцав.  

6. БНХАУ-ын “Нэг бүс, нэг зам санаачлагын орнуудын албаны мэргэжилтнүүдийн дунд 

зохион байгуулсан хөдөө аж ахуйн менежмент ба практик технологи” сэдэвт сургалтад тус 

газрын мэргэжилтэн Т.Буянхишиг болон Халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн 

мэргэжилтэн Г.Болор-Эрдэнэ, Н.Оюунчимэг, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны 

ололт нэвтрүүлэх төвийн ахлах мэргэжилтэн Э.Энхээ, “Эм Си Эс Кока Кола” ХХК-ны чанарын 

менежер Т.Сайнчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2018 оны 07 сарын 11-нээс 31-ны өдрүүдэд 

амжилттай оролцлоо. БНХАУ-ын Бээжин хотын Хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвд 

сургалтын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн 

хөгжлийн яамны гадаад хамтын ажиллагааны газрын орлогч дарга Лю Гу, хэлтсийн дарга Ли 

Кюншү нар оролцож, БНХАУ-ын Засгийн газрын бодлого болон хамтын ажиллагааны талаар 

мэдээлэл өгсөн.Сургалтын хугацаанд БНХАУ-ын нийслэл Бээжин, Сиан, Уухай, Ичанг гэсэн 4 

хоттой танилцсан. Сургалтанд Зимбабе, Палестины өөртөө засах захиргаа, БНМАУ, 

Шриланка, Сьерра-Леон, Этиоп, Панам, Танзани зэрэг нийт 8 орны 28 оролцогчид оролцлоо. 

Практик технологийн чиглэлээр Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн загвар бүс, Зүүн хойд хөдөө 

аж ахуй, ойн их сургууль (NWAFU), түүний харьяа лаборатори, туршилтын талбай, Хубэй 

мужийн цайны үйлдвэр, цитрус жимсний боловсруулах үйлдвэрүүдтэй танилцаж, туршлага 

солилцлов.Мөн сургалтын хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг усалгааны систем, 

далайн хавчны үржүүлгийн аж ахуй, хөдөө аж ахуйн автоматжуулалтын талаар газар дээр нь 

судалсан нь шинэлэг болсон.  БНХАУ-ын өндөр зэрэглэлтэй профессор багш нар БНХАУ-ын 

Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний систем, хоршоо, БНХАУ-ын ХАА-ын бүтээгдэхүүний 

үнийг өсгөх, үйлдвэрлэлийн хөгжилд тулгуурлан ядуурлыг бууруулах,Хятадын ХАА –ын ололт 

амжилтын тойм, БНХАУ-ын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, нэг зам, нэг бүс санаачлага, хөдөө аж 

ахуйн усжуулалт, Хятадын ХАА-ын тоног төхөөрөмжийн хөгжил шинэ технологи  зэрэг 

чиглэлээр хөдөө аж ахуйн менежментийн семинарууд орсон.  Соѐл болон эдийн засгийн 

туршлага солилцох багийн үйл ажиллагаанууд идэвхтэй явагдсан болно. Соѐлын хүрээнд 

БНХАУ-ын төвийн бүс нутгийн соѐл уламжлалтай газар дээр нь танилцаж, цагаан хэрэм, 

терракотта дайчид болон Чэньхааны үеийн бунхан  зэрэг соѐлын дурсгалт газаруудтай 

танилцлаа. Мөн сургалтын үеэр Хубэй, Шаанши мужийн Хөдөө аж ахуйн удирдах албан 

тушаалтнуудтай албан уулзалтуудыг зохион байгуулж, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх, худалдаа эдийн засгийн харилцаа тогтоох талаар санал солилцож 

ажиллав.  

7. БНХАУ-ын Худалдааны яам, Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн яамнаас 2018 оны 

7-р сарын 20-ноос 8-р сарын 09-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Бүс ба замын орнуудын 



38 
 

газар тариалангийн хөгжлийн төлөвлөлт” сургалт семинарт суралцлаа. Сургалт семинарт 

Монголын талаас тус газрын мэргэжилтэн Б.Шатарбал болон Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 

шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төвийн мэргэжилтэн Б.Уронгоо, Хөдөө аж ахуйн их 

сургуулийн багш Ш.Оюунчимэг, ХХААХҮ-ийн дэд сайдын туслах В.Занданбат, Сүхбаатар 

аймгийн малын эмч А. Ганбат нар оролцлоо. Сургалтанд Монгол, Иордан, Зимбабве, Ямайка, 

Албани  зэрэг 5 орны 19 төлөөлөгч оролцож, дараах сэдвээр лекц сонсож, сургалтын хүрээнд 

хөдөө аж ахуйн төлөвлөлттэй холбоотой үзэсгэлэн, хөдөө аж ахуйн паркийн үйл ажиллагаатай 

танилцав. 

Судалж, үзэж танилцсан хичээлийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хэвлэл, 

мэдээллийн байгуулагатай хийх бага хуралд оролцлоо. БНХАУ-ын хөдөө аж ахуйн 

төлөвлөлтийг үндэсний, аймгийн болон тосгоны, хөдөөгийн түвшинд урт, богино хугацаагаар 

төлөвлөн явуулдаг ба урьдчилсан, бүхий л талын болон нарийвчилсан төлөвлөлт гэж 

хуваагддаг. Төлөвлөлтийг хийхдээ ажлын хэсгийн уулзалт зохион байгуулах, бодлогын дүн 

шинжилгээ хийх, нөөцийн болон нөхцөл байдлын /улс төр, эдийн засаг, нийгэм, технологийн/ 

үнэлгээ хийх, төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, эцэслэн боловсруулах, дүн шинжилгээ 

хийн эцэслэх г.м. дарааллаар явагддаг байна. 

8. БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн яамнаас зохион байгуулдаг 

"Монголын хөдөө аж ахуйн машин механизмын практик" сэдэвт сургалтад 2018.08.02-

2018.09.02 өдрүүдэд тус газрын ахлах мэргэжилтэн У.Өнөржаргал хамрагдсан. 2018 оны 08 

дугаар сарын 03-ны өдөр хичээлийн нээлтийн ажиллагаа болж БНХАУ-ын Хөдөө аж ахуйн 

салбар, олон улсын харилцаа үйлчилгээний төвийн дэд захирал Луо инг нээж үг хэлэн 

нээлтийн ажиллагааг эхлүүлсэн. Энэхүү сургалтын давуу тал нь Монгол улсын Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, Бүгд найрамдах Хятад ард улсын хөдөө аж ахуйн яамны 

хамтын ажиллагааны гэрээгээр онолын хичээлийг монгол хэлээр оруулж байгаа нь хамгийн 

том давуу тал болж байгаа юм. Хятадын хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хамгийн том үндэс нь газар 

тариаланг эрт  дээр үеэс эхлэн эрхэлдэг байсан бөгөөд хөдөө аж ахуйн хөгжлийн явцыг 1978 

оноос өмнөх хөдөө аж ахуй, 1978 оноос хойших ололт, амжилт гэж авч үздэг байна.Хятад 

Монгол 2 улсын ХХААЯам хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд “ХАА –н машин 

механизмийн практик сургалт -2018”  төслийн сургалт нь Монгол хэл дээр явагдсанаараа 

давуу бөгөөд сонсогч бид бүхэнд ихээхэн үр өгөөжтэй, баялаг туршлага хуримтлуулсанаараа 

онцлог байлаа.Бид бүхэн Хятад улсын Бээжин, Хөх хот, Хубэй, Ичан, Жунсян, Ухан зэрэг 

хотуудад ХАА –н машин механизм, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл худалдаа зэргийг газар 

дээр нь үзэж туршлага судлахын зэрэгцээтус орны түүхийн дурсгалт болон байгалийн 

үзэсгэлэнт газар, их бүтээн байгуулалтыг үзэн танилцлаа. Мөн Хөдөө аж ахуй болон тоног 

төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид нь хоорондоо нягт уялдаа холбоотой Засгийн газар нь ААН, 

иргэдээ дэмжсэн бодлого хөтөлбөр нь ололттой байгаа нь амжилтын суурь үндэс нь болж 

байгаа нь бахархууштай санагдлаа. 

 

9. БНХАУ-ын худалдааны яамнаас зохион байгуулдаг “Хөгжиж буй орнуудад зориулсан 

биомасс эрчим хүчний хэрэглээ ба сайжруулалт-2018” сэдэвт сургалтад 2018 оны  08 сарын 

28-аас 09 дүгээр сарын 13 тус газрын мэргэжилтэн Б.Гантулга хамрагдсан. Сургалтын хүрээнд 

60 айлын биохийн хэрэгцээг хангах Дэяанг хотын Жияанг хороололд байрлах жижиг биохийн 

үйлдвэр болон биохийгээр хангагдаж буй нэг өрхийн биохийн ашиглалтыг үзэж танилцав. Тус 

үйлдвэр нь хүчин чадал бага бөгөөд 60 айлын хэрэгцээг хангадаг бөгөөд анаэробик танкийн 

хэмжээ 100м3, долоо хоногт 3 удаа түүхий эд материалаа ойр орших гахайн фермээс 

худалдан авдаг. Гол түүхий эд материал нь гахайн ялгадас. Чөнгдү хотын Шуангли дүүрэгт 

байрлах Энергийн ургацын бааз болон Органик хаягдлын биологийн боловсруулалт, дахин 

ашиглалтын тестийн баазтай танилцав. Шэнгзоу хотын “Хэнан Вүфэнг Нюь Энергийн 

Технологи ХХК”-ний үйлдвэрлэлтэй танилцав. Тус компани нь хөдөө аж ахуйн хаягдлын 

шахмал түлшийг дулааны энерги үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрт 280 тонн шахмал түлшийг 
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шатаадаг. Түүхий эд материал нь модны үртэс болон сүрэл юм. Мөн тус үйлдвэрээс гарсан 

уурыг ашигладаг гоймонгийн үйлдвэртэй танилцав. 

10. БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас зохион байгуулдаг "Мал жигүүртний 

бүтээгдэхүүний гүн боловсруулалт ба технологи" сэдэвт сургалтад тус газрын мэргэжилтэн 

О.Батжаргал 2018 оны 08 дугаар сарын 30-аас 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл 

хамрагдсан. Танхимын сургалтаар нийт 50 цагийн онолын хичээлийг судалсан бөгөөд дараах 

хичээлүүд багтсан байна. Үүнд: Мал, шувууны бүтээгдэхүүн боловсруулах болон аюулгүй 

ажиллагаа, чанарын хяналт, Махан бүтээгдэхүүнийг боловсруулах болон хадгалах арга, 

Малын дайвар бүтээгдэхүүн гүн боловсруулах технологи, Малын эмийн үлдэгдлийн 

шинжилгээний хүнсний аюулгүй ажиллагаа дахь ашиглалт, шинжилгээ, Шувууны бүтээгдэхүүн 

гүн боловсруулах технологи зэрэг байсан. Сургалтанд суусан тухай болон үзсэн хичээлийн 

талаарх тайлангаа албан байгууллагын удирдлага болон бусад албан хаагчдад тайлагнадаг, 

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгуулахад 

үзсэн хичээлийн сэдвээсээ хуваалцдаг байна. 

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

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/592 дугаар захирамжаар  байгуулагдсан 

нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малыг 
зөвшөөрсөн бүсрүү шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт газрын дарга орж, Хан-
Уул, Чингэлтэй дүүрэгт 05 сарын 17-25-ны өдрүүдэд хэлтсийн дарга, мэргэжилтний хамт 
ажиллан ХУД-ийн 74 өрхийн 2368, Чингэлтэй дүүргийн 43 өрхийн 1316 толгой малыг 
зөвшөөрсөн бүс нутагт нүүлгэн шилжүүлсэн. 

Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хэрэгжилтийг шалгах удирдамжийн дагуу 7 дугаар сарын 
04, 06-ны өдрүүдэд хэлтсийн мэргэжилтэн Сүхбаатар дүүргийн 18, 19, 20 дугаар хороонд 
Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтний хамт ажиллаж, тайланг газрын даргад 
танилцуулсан.СХД-ийн Ногоон толгой, Нарийний аманд шилжин суурьшсан иргэдэд мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 07 дугаар сарын 23-
ны өдөр Эрчимжсэн мал аж ахуйн болон Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтын үеэр гарсан саналуудыг ЗАА-ны даргад 
танилцуулж, шат дараалан шийдвэрлүүлсэн. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын 

төвлөрлийг сааруулах, төвийн бүсийн аймаг, хотуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан 

суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Хөгжлийн алтан гурвалжин” бодлогын хүрээнд 10 дугаар 

сарын 09-ны өдөр Төв аймгийн Зуун мод хотноо нийслэл хотоо сурталчлах, хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний 5 

үйлдвэрийг оролцуулан ажилласан. 

“Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал Гаруда-2018”-д нэр дэвшүүлэх хүсэлт 
ирүүлсэн “АПУ дэйри” ХХК, Үлэмж органик ХХК, “Мах маркет” ХХК-ийн материалыг хүлээн авч 
нэгтгэн, 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/359 дүгээр албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт 379 жилийн ойн босгон дээр “Гаруда 
2018” ѐслол хүндэтгэлийн ажиллагаа болж, шилдгүүдээ шалгаруулан тусгай байрт “Үлэмж 
органик” ХХК шалгаран “Гаруда 2018” цом гардан авсан.  

“Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 3 дахь жилдээ ХХААХҮЯ, Монголын сүүний нэгдсэн 
холбоотой хамтран 06 дугаар сарын 01-ний өдөр Сүхбаатарын талбайд “Эх орны сүү-Эрүүл 
хүнс” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Тус арга хэмжээнд Улсын Их Хурлын дарга, Засгийн 
газрын гишүүд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, НҮБ-ын Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчид оролцож, эх орны ирээдүй 
бяцхан үрс эрүүл чийрэг өсөн бойжиход сүү, сүүн бүтээгдэхүүн зайлшгүй шаардлагатайг цохон 
тэмдэглэж, 50 шилдэг хүүхдэд үндэсний үйлдвэрийн сүүн бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэг 
болгон гардуулж, 10.000 хүүхдэд тараг бэлэглэх ажлыг Монголын Сүүний нэгдсэн холбоотой 
хамтран зохион байгуулсан. Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан 
“Үлэмж органик” ХХК-ны ажилтан М.Уртнасан, Х.Оюун-Эрдэнэ, Партизаны сангийн аж ахуйн 
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саалийн үнээний фермерийн саальчин Д.Лхамсүрэн, малчин Н.Нармандах нарыг Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “ХҮНДЭТ ҮНЭМЛЭХ”-ээр тус тус шагнаж урамшуулсан. 
- Монголын хүнсчдийн холбоотой хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 70 гаруй хүүхдийг 
АПУ” ХХК, “ТЭСО” ХХК, “Витафит” ХХК-ныүйл ажиллагаатай танилцуулсан. 

-“Та сүүгээ уусан уу” сүүний салбарын мэдээллийн индэр-уулзалтыг Глобал Коммунитис 

олон улсын байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

хамтран 13 дахь жилдээ зохион байгуулж буй “Намрын ногоон өдрүүд-2018” нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэгт хэлтсийн дарга орж ажиллан, 

09 дүгээр сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо” төвд  “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” 

уриан дор зохион байгуулсан. Үзэсгэлэнд 180 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж оролцож, бараа 

бүтээгдэхүүнээ сурталчлан 2.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Үзэсгэлэнгийн үеэр “Мах, 

сүүний анхдугаар аян”-ны үр шим, “Алтан намар, амтат талх”, “Ногоон хүнс эрүүл амьдрал”, 

“Хүүхдэд зориулав” өдөрлөг, “Та сүүгээ уусан уу”, “Баяжуулсан хүнсний тухай хууль”, “Алсыг 

хар Органикийг сонго”, “Махны салбарын эрх зүйн орчин” хэлэлцүүлгийг тус тус зохион 

байгуулж, санал солилцсон. 

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  

ХХААХҮЯ-ны Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газраас “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгаа-2018” сургалт  

ХХААХҮЯ-тай хамтран 03,04 дүгээр сард зохион байгуулсан “Органик хүнсийг улсын 
бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийн хэлэлцүүлэгт "Захиргааны 
хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ыг 
танилцуулах илтгэл;                                                 

НМХГ-тай хамтран 09 дүгээр сард зохион байгуулсан Ундаа, шүүс, цэвэр ус, рашаан 
үйлдвэрлэгч  аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан сургалтад "Хүнсний үйлдвэрлэл болон исгэлтийн 
үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын талаарх илтгэл;                                                                                       

НЗД-ийн Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогчийн баталсан 
удирдамжийн дагуу 10 дугаар сарын 26-ны өдөр явуулсан хяналт шалгалтад сүлжээ дэлгүүр, 
супермаркетуудын удирдлагуудад Органик хүнсний тухай хууль, журмуудын танилцуулга 
сургалтад мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг хамрагдлаа. 

НЗДТГ-аас Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй сургалт, Gmail -ийг үйл ажиллагаандаа 
ашиглах сургалт, Авилгын эсрэг хууль болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах тухай, Газар 
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хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах тухай сургалт, НХЗГБХГ-аас Хүүхэд хамгааллын 
эерэг аргууд, "Би хариуцлагтай аав ээж" сургалт;                                                                              
НЗДТГ ublegal.mn цахим хуудас шинэчлэх сургалт; "Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь төрийн 
оролцоо ба төр хувийн хэвшлийн хоорондын гэрээнээс  үүссэн маргааныг шүүхийн бус 
журмаар шийдвэрлэх арга зам" сургалт;                                                                                              
НМТГ-аас erp.ulaanbaatar.mn программын сургалт, “Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт 
судалгаа -2018” зэрэг сургалтуудад Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга А.Цэцгээ 
мэргэжилтэн Ч.Батхүү нар хамрагдсан.    

 Erp.ulaanbaatar.mn  программын сургалт, "Хүүхэд хамгааллын эерэг аргууд",  Органик 
хүнс хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган ба “Органик бордоо” сэдэвт сургалтад Хүнсний 
үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Урансүх хамрагдсан. 

Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, сайжруулах арга 
зам",  Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газрын захиалгаар Monmap зохион байгуулсан 
"ArcGIS Desktop, ArcGIS Online програмын" сургалт, МХЕГ, ЭМЯ хамтран зохион байгуулсан 
"Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилт" түүнд тавих хяналт сургалтад 
мэргэжилтэн Т.Буянхишиг хамрагдсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас 6 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Агаарын чанарыг сайжруулах, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдэвтэй 
Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум, “Жи Эй Ти Си” ХХК-тай хамтран 6 дугаар сарын 
20-ны өдөр зохион байгуулсан “Солонгос хоолны соѐл” сэдэвт сургалтад мэргэжилтэн 
Ж.Содцэцэг хамрагдсан. 

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. 

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. 

2018.03.26-28-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн УГТЭШХ-д зохион байгуулагдсан 
“Жимс, жимсгэний залгаадас, үржүүлэг хийх” сургалтад мэргэжилтэн Ч.Авирмэд хамрагдсан.  

2018.03.28-ны өдөр  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. 

 
2018.04.18-20 өдрүүдэд НҮБ-ийн ХХААБ, ХААИС, Герман Монголын хамтын 

ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” сургалтад Газар тариалангийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн У.Өнөржаргал хамрагдсан.  

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

3 сарын сургалтад хамрагдаж, мэргэжил дээшлүүлсэн. 

2018.08.05-10 өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан “Хүнсний ногоо” “Жимс, 

жимсгэнэ” хөтөлбөрийн улсын үзүүлэх сургалтад Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Д.Зандармаа, нийслэлийн 5 иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн хамт оролцлоо.  

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

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

2018.09.24-27 өдрүүдэд Нийслэлийн НЗБ-ын “UBERP” дотоод удирдлагын системийн 

“Сургагч багш бэлтгэх” сургалтад  мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр хамрагдсан. 

2018.10.22-26-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын А/864 дүгээр захирамжийн дагуу 

газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан Нийслэлийн дундын мэдээллийн санг хөгжүүлж, 

нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлын сургалтанд мэргэжилтэн Б.Сайнбаяр хамрагдсан. 

2018.10.03-ны өдөр Нийслэлийн Архивын газрын 60 жилийн ойн хүрээнд зохион 

байгуулсан Нийслэл, дүүргийн тэргүүний архивчдын зөвлөгөөн, Нийслэлийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ний 

хэлтсээс зохион байгуулсан Бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналт, үр 

дүнд анхаарах зарим асуудал сэдэвт сургалтанд мэргэжилтэн А.Баянжаргал тус тус 

хамрагдсан. 

2018.11.20-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн 

үндэсний-III чуулган”-д газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Зандармаа, С.Гочоосүрэн, 

Ч.Авирмэд нар оролцлоо.   

2018.11.28-ны өдөр Нийслэлийн архивын газраас зохион байгуулсан Албан хэрэг 

хөтлөлтийн нэгдсэн систем Edoc програмын сургалтад Захиргааны хэлтсийн Дотоод ажил 

хариуцсан мэргэжилтэн Х.Билигсайхан хамрагдсан. 

2018.12.11-ний өдөр ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан “Тогтвортой газар тариалан” 

зөвлөгөөн хэлэлцүүлэгт НХХААГ-ын дарга Д.Баянбат, мэргэжилтэн Д.Зандармаа нар 

хамрагдлаа.  

2018.12.13-14-ний өдрүүдэд “Монгол ногоо” төслөөс зохион байгуулсан төслийн 

төлөвлөлтийн форумд Газар тариалангийн хэлтсийн дарга Ц.Төмөртулга, мэргэжилтэн 

С.Гочоосүрэн, Д.Зандармаа, Ч.Авирмэд нар хамрагдлаа.   

Зохион байгуулсан сургалтууд:  

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. 

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

 

ХХААХҮ-ийн Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А/479 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган ба “Органик бордоо” сэдэвт 
сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт хэлтсийн 
мэргэжилтэн орж, ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, МҮХАҮТ-тай 
хамтран 11 дүгээр сарын 20-23-ны өдрүүдэд 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулсан. 
Сургалт, чуулганд нийт давхардсан тоогоор 400 гаруй  төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
тариалан эрхлэгчид оролцож, 14 аж ахуйн нэгж органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тангараг 
өргөсөн. “Органик бордоо” сэдэвт 3 өдрийн танхимын болон үзүүлэх сургалтад нийт 250 гаруй 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, тариаланчид, бордооны үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
хамруулж, идэвхтэй оролцсон 80 гаруй төлөөлөлд сертификат гардууллаа. 

 

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

2018.04.06-ны өдөр Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвтэй хамтран “Төмс, хүнсний 
ногоог ил талбайд болон хүлэмжинд тариалах, жимс, жимсгэнэ ашигт таримал тариалах 
арчлах технологи” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 30 гаруй өрхийн тариаланчдийг 
хамруулсан.  

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. 

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

2018.05.10-ны өдөр “Монгол ногоо” төслийн маркетингийн багтай хамтран хүлэмжийн 
аж ахуй эрхлэгчдийг бүтгэлжүүлэх, борлуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх гарцын талаарх 20 
хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд мэдээлэл өгч уулзалт 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.  

2018.05.25-ны өдөр Жи Эй Ти Си ХХК-тай хамтран “Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо 
тариалах технологи” сургалтанд 40 гаруй иргэдийг хамрууллаа.  

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 сургалтыгзохион 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.  



44 
 

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

 
2018.06.08-ны өдөр ЖЖҮХ-той хамтран “Жимс, жимсгэний мод бутны ургамал 

хамгааллын технологи” сургалтыг ХХААХҮЯ-ны хурлын зааланд зохион байгуулж 30 иргэнийг 
хамрууллаа.  

 
2018.06.15-ны өдөр ЖЖҮХ болон УХЭШХ-тэй хамтран “Жимс, жимсгэний мод 

үржүүлэг” сургалт зохион байгуулж 25 иргэнийг хамруулсан.  
 
2018.06.27-29-ны өдрүүдэд “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран 3 дүүрэгт Ургамал 

хамгааллын сургалт зохион байгуулж 70 иргэнийг хамруулсан.  
 
2018.07.06-ны өдөр ХХААХҮЯ, Монголын Зөгийн сан, Зөгийчдийн нийгэмлэгтэй  

хамтран зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг чадвахижуулах сургалтыг зохион байгуулж, Нийслэлийн 5 
дүүргийн 26 иргэн хамрагдсан. Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс гарч 3 байршилд 
шинээр суурьсан иргэдэд 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр 
ханган ажилласан. 

2018.08.16-ны өдөр НҮБ-ийн ХХААБ-тай хамтран “Улаанбаатар хот орчмын хүлэмжийн 
аж ахуй эрхлэгчдэд газар тариалангийн зохиистой дадал” сургалтыг зохион байгуулж 59 
тариаланчийг хамруулсан. Дадлагын сургалтыг Эвридэй ХХК-ны хүлэмжийн талбайд зохион 
байгууллаа.  

2018.10.11,15-ний өдрүүдэд,   11 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд “Монгол ногоо” төслийн 
нэгж, дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран “Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ даршлах” сургалтуудыг 
зохион байгуулж 81 иргэнийг хамруулсан.  

2018.10.18-ны өдөр НХЗГБХГ-тай хамтран “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд” сургалтыг 
зохион байгуулсан. 

2018.10.25-ны өдөр ACAFI Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр “Газар 
тариалангийн зохистой дадал” сургалтыг зохион байгуулж 37 иргэнийг хамруулсан.  

2018.11.16-19-ний өдөр ”Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” 
MNS6723:2018 үндэсний стандартын сургалтыг зохион байгуулж сургалтанд мэргэжлийн 
холбоод, төр, хувийн хэвшил, ферм эрхлэгчдийн төлөөлөл 68 иргэн хамрагдаж, мэргэжил арга 
зүйгээр ханган ажилласан. 

2018.12.04-ний өдөр УХЭШХ-тэй хамтран “Органик газар тариалангийн ургамал 

хамгааллын сургалт зохион байгуулж 35 иргэнийг хамрууллаа.  

 

 


