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

 
Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 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. Тус сургалтад ундаа, шүүс, цэвэр ус, рашаан үйлдвэрлэлийн 
нийт 40 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг хамрууллаа. 

 “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. Тус Үзэсгэлэнгийн үеэр “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ны үр шим, 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. Хэлэлцүүлэгт аймаг, нийслэлийн үйлдвэрлэгчид идэвхтэй оролцож 
санал бодлоо солилцлоо.  
Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Алтан намар-2018” 
шинэ ургацын төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаанд нийслэлийн 6 
дүүрэг,12 аймгийн 21 сумын 8 аж ахуйн нэгж, 3 төсөл,11 хоршооны 240 гаруй 
тариаланчид оролцож 860 тонн төмс, хүнсний ногоо, 8 нэр төрлийн байгалийн 
жимс, жимсгэнэ, 60 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамал, байгалийн дагалдах 
бүтээгдэхүүн,10 гаруй нэр төрлийн гоѐл чимэглэлийн мод, бут,14 төрлийн 
тасалгааны цэцэг бүтээгдэхүүнээ сургалчилан, борлуулалт хийж оролцлоо. Тус 
үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон тариаланчид 981,0 сая төгрөгний борлуулалт 
хийсэн байна.  

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 
баталсан Хүнсний үйлдвэрийн салбарын үндэсний стандартын шинжлэх ухаан, 
техникийн түвшний улсын үзлэгийг зохион байгуулах дэд салбар комиссын 
бүрэлдэхүүнд орж ажиллан, ургамлын гаралтай хүнсний стандартын техникийн 
түвшний үзлэгийг хийж, стандарт, хэмжил зүйн газрын үндэсний стандартын үзлэг 
хийх судалгааны маягтыг бөглөн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлсэн. 

 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. 

 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. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
 Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн 

яамны сайдын зөвлөмж, албан даалгаврыг мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 
дүүрэгт хүргүүлсэн. 



 Мал аж ахуйн 2018-2019 оны өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл хангах Нийслэлийн 
Засаг даргын 04 дугаар албан даалгавар гаргаж мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн 6 дүүрэгт албан тоотоор хүргүүлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/592 дугаар захирамжаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд хотоос мал гаргах ажлын 
тайланг танилцуулсан.  

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн дагуу Нийслэлд “Мал 
аж ахуй эрхлэх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулан ажлын 
хэсгийн ахлагчид танилцуулан Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барихаар 
бэлтгэл ажлын хангаж байна.  

 Нийслэлд өвс, тэжээлийн фонд байгуулах газрын судалгааг хийж байна. 
 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээгээр хүлэмжийн үйлдвэрлэл 

эрхлэн, бүтээгдэхүүнээ иргэдийн хүнсэнд нийлүүлж байгаа тариаланчдын 
талбайгаар 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-14-ний өдрүүдэд НМХГ-ын ургамал хорио 
цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч н.Булган, НҮБ-ын ХАА-н байгууллагын 
зөвлөх ажилтан н.Тулибек болон НХХААГ-ын Газар тариалангийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн Ц.Төмөртогоо, С.Гочоосүрэн нар явж газар тариалангийн зохистой 
дадал, ургамал түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн 
бичиг авах явцын байдалд үнэлгээ хийлээ. Тус ажлаар Баянзүрх, Сонгинохайрхан, 
Хан-Уул дүүргүүдэд ажиллаж 3 дүүргийн 42 хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдидтэй 
уулзаж судалгаа авахаас гадна дүүрэг бүрд  тариаланчдыг цуглуулан группын 
уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, бүртгэлжүүлэлт, гэрчилгээжүүлэлтийн ач 
холбогдлын талаар мэдээлэл өгч, бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдийг газар дээр нь 
бүртгэлд хамрууллаа.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэн бүтээгдэхүүнээ 
зах зээлд борлуулдаг ногоочдыг тамгажуулах ажлыг “Монгол ногоо” төсөлтэй 
хамтран зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд 44 тариаланчийг “Хүнсний 
чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн мэдээллийн сан”-д бүртгэж, бүртгэлийн 
кодын дагуу тэмдэг хийлгэж, бүтээгдэхүүнд гарал үүслийн гэрчилгээ олгох ажлыг 
зохион байгууллаа. Мөн Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн ХАА хариуцсан 
мэргэжилтнүүдэд баталгааны тэмдэг хийлгэж, ногоочдод үйлчилгээгээ түргэн 
шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

 ХХААХҮЯ-наас ”Чацарганы тариалалтын төсөл сонгон шалгаруулах  ТШ/18/ЧСЗ-
01” төсөл  зарлагдсны дагуу НХХААГ-ын газрын даргын 09 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн А/21 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.                                                                                                                               
Сонгон шалгаруулалтын зарыг дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргэж, байгууллагын сайтад 
байршуулан зарыг хүргэлээ. Төслийн баримт бичгийг 2 аж ахуйн нэгж, 5 иргэн 
авснаас төсөлд заасан хугацаанд 2 иргэний материал хүлээн авсан. Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 09 сарын 15-ны өдөр хуралдан 2 иргэний хүсэлтийн 
дагуу 2,5 га талбайд тариалах 3125 ширхэг чацарганы суулгац зээлээр олгохоор 
боллоо. 

 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-нд “АДРА”олон улсын байгууллагын “Ургацын баяр”-ын 
арга хэмжээнд урилгаар оролцлоо. Арга хэмжээ Чингэлтэй дүүргийн “Барилгачдын 
талбай”-д зохион байгуулагдсан ба  төслийн шим хүртэгч 5  дүүргийн 1100 өрхийн 
төлөөлөл болох 80 гаруй ногоочид өөрсдийн тариалсан төмс, хүнсний ногоогоор 
үзэсгэлэн, худалдаа гаргасан. 

 МУ-ын Засгийн газрын 218 дугаар тогтоолын зөвлөмж, ХХААХҮ-ийн сайдын “2018 
оны 01/3224 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах” тухай 
удирдамжийн дагуу 09 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд  Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар, дүүргүүдийн ургамал хамгаалал хорио цээрийн байцаагч нарын 
бүрэлдхүүнтэй баг дүүргүүдэд ажиллаж байгаа хүнсний ногооны худалдааны 
цэгүүдээр ажилалаа. Сэлэнгэ аймгийн 8 сум, Ховд аймгийн 2 сум, нийслэлийн 6 
дүүргийн 200 гаруй ногоочдын  борлуулалт,  ХХАА-н сайдын 2015 оны А/105 
журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилалаа. Шалгалтын явцад нийт ногоочдод  
илэрсэн гарал үүслийн бичиггүй, жин хэмжүүрийн баталгаажуулалт хийгдээгүй, 
ногоочны баталгааны тэмдэг аваагүй, савлаж нөөшилсөн бүтээгдэхүүний хаяг 
шошго наагдаагүй зөрчлийг 3 хоногийн дотор арилгуулж ажилласан.  
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