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НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 
2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
“Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтэц батлах тухай” 
100 дугаар тогтоол,  “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим 
агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” 2019 оны 03 
дугаар сарын 22-ны өдрийн А/241 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг хэвээр нь 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 
 
4.2. МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь заалт, ЗГҮАХ-ийн 

2.39, 2.40, 2.45 дахь заалт: - Хүн амын эрүүл, аюулгүй төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэний хангалтыг нэмэгдүүлэх 
1. Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1486,8 га талбайгаас 16721,6 тн ургац авахаар 

төлөвлөсөн. Үүнээс 196,3 га-с 2162,6 тн төмс, 252,4 га-с 4025,3 тн хүнсний ногоо,  317 
га-с 8290 тн малын тэжээл, 683 га –с 366 тн жимс жимсгэнэ, 38 га хамгаалагдсан 
хөрсний талбайгаас 1969 тн ургац тус тус хураан авахаар төлөвлөсөн байна.Урьд 
оныхтой харьцуулахад төмс, хүнсний ногооны тариалалт 8%, жимс жимсгэнэ 5%, 
хүлэмжийн тариалалт хэвийн хэмжээнд, нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээ 40 цн-
ээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр 2018 
өрх, 52 аж ахуй нэгж байгууллага байна. 

2. Хаврын тариалалтаар 178,6 га-дтөмс, хүнсний ногоо 221,3 га-д, хамгаалагдсан 
хөрсөнд 39,8 га-д үүнээс өвлийн хүлэмж 12,5 га, зуны хүлэмж 26,4 га-д, малын тэжээл 
470,4 га-д, жимс жимсгэнэ 658 га талбай нийтдээ 1567,5 га тариаллалт хийсэн. Энэ нь 
5 хувиар тариалалт нэмэгдсэн байна. 

3.  Ургацын урьдчилсан балансаар 2417,1 тн төмс, 6118,2 тн хүнсний ногоо, 1160,8 тн 
малын тэжээл тус тус хураан авахаар тооцоо гарсан.  

Намрын ургац хураалтаар 163,86 га-гаас 1496,03 тонн төмс, 207,5 га-гаас 4293,4 
тонн хүнсний ногоо, 39,8 га хүлэмжийн талбайгаас 2173 тн, 423,3 га тэжээлийн талбайгаас 
2186 тн, жимс жимсгэнэ 658 га-гаас 361 тн ургац тус тус хураан авсан. Энэ нь нийслэлийн 
хүн амын төмсний хэрэгцээний 2,7 %, хүнсний ногооны 5,5 хувь, жимс жимсгэнэ 0,4 хувийг 
хангаж байна. Урьдчилсан бланстай харьцуулахад төмс, хүнсний ногооны ургац 5 хувиар 
буурч, тэжээллийн ургамал 15 хувь нэмэгдсэн байна. Шалтгаан нь 4,5 дугаар саруудад 
хуурай, сэрүүн, хүчтэй салхи шуургатай байсан нь хаврын тариалалтын явц болон 
чийгийн хадгалалт, таримлын соѐололтод сөргөөр нөлөөлсөний зэрэгцээ 6 дугаар сарын 
сүүлийн 10 дугаар хоногийн дунд  хүртэл хуурай халуун, олон хоног үргэлжилсэн нарны 
хэт халалт явагдаж улмаар зуны бороо 6 дугаар сарын 25-наас орж эхэлсэн нь хүнсний 
ногооны ургацад сөргөөр нөлөөлсөн байна. 7 дугаар сарын эхний 10 хоногоос эхлэн 
ургацын байдал жигдэрч, өвчин хортон гарах нь бага байсан. 8 дугаар сарын эхний хоногт 
ширүүн салхитай бороо орсны улмаас Хан-Уул дүүргийн 13,14 хорооны 10 га талбайн 
төмс, хүнсний ногоо болон хүлэмжийн тариаллалт муугаар нөлөөлж үерт автсан байна. 
Газар тариалан эрхлэж байгаа 2293 өрх, 82 аж ахуй нэгж байгууллага байна. Үүнээс төмс, 
хүнсний ногоо эрхлэж 66 аж ахуй нэгж, 2133 өрх, тэжээлийн ургамал 6 аж ахуй нэгж, 30 
өрх, жимс жимсгэнэ 10 аж ахуй нэгж, 130 өрх тус тус тариалдаг байна. 

УИХ-ын 82 дугаар тогтоол, Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах хүрээнд ажлын удирдамжийг боловсруулж, газрын даргаар батлуулан Нийслэлийн 

малын генетик нөөцийн төлөв байдлын үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, 6 дүүргийн 

мал бүхий хороодод 10 дугаар сарын 10-17-ны өдрүүдэд ажиллаж, хөдөө аж ахуй 

хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалтыг зохион байгуулж, нэгдсэн тайланг ХХААХҮЯ-нд 

хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 
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"Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага "MNS6723:2018 

үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх, сурталчлах ажлыг эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчид 

болон мэргэжлийн байгууллагуудад зохион байгуулж 6 дүүргийн 300 гаруй иргэнийг 

хамруулж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. 

 Хотын зүүн баруун бүсэд малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт 

байгуулах зорилтын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн төслийн явц малын саравчны 

суурь 79%, талбайн бетон цутгалт 79%, үйлдвэрийн гадна төмөр бетон хашаа 42%, 

борооны ус зайлуулах лотки 42%, малын захын гадна талбайн дүүргэлт 82%, цэвэр усны 

шугам татах ажил 78%, бохир усны шугам татах ажил 80% хувийн гүйцэтгэлтэй, шилэн 

кабель шилжүүлэх ажил 100%,  усан сангийн барилгын ажил 30%, цэвэрлэх 

байгууламжийн барилгын ажил 22%,  хувийн гүйцэтгэлтэй, бүх барилгын гадна шатны 

ажлыг бүрэн дуусгасан. Мал худалдаалах  төвлөрсөн захын 3 га газрын тэгшилгээ, 

нягтруулалтын ажил, оффис болон үйлдвэрийн зам талбайн тэгшилгээ, нягтруулалтын 

ажлууд бүрэн дууссан. 

Үйлдвэр, хөргүүр, оффис, лаборатори, үйлчилгээ, бог, бод нядалгааны барилгын төмөр 

краказны угсралт С төмөр угсралт, суурийн дулаалгын тоосгон өрлөг, сендвичний тулгуур 

өрлөгийн ажлууд,  оффисын барилга, болон үйлдвэр, хөргүүрийн барилгын давхар 

хоорондын хучилт, бетон цутгалт, бүх барилгын аянга зайлуулагч буюу газардуулгын 

ажлууд, малын задгай захын талбайг нэмэгдүүлэх газар шорооны ажлыг тус тус хийж 

гүйцэтгэсэн.  

Баянзүрх дүүргийн төслийн явц: Мал худалдаалах  төвлөрсөн захын талбайн 

тэгшилгээ, нягтруулалтын ажлыг 88%, үйлдвэр, хөргүүрийн зам  талбайн тэгшилгээний 

ажлыг 92%, захын урд 185 авто зогсоол нэмэлтээр төлөвлөгдсөний газар шороо,  зам 

талбай, далан, нягтруулалтыг 100% хувь хийж, замын суурийн бэлтгэл ажил болох 

дайрган хучилтын ажлыг 75%, бүх барилгын аянга зайлуулагч буюу газардуулга 100%,  

үйлдвэр, хөргүүр, оффисс, лаборатори, үйлчилгээ, бог, бод нядалгааны барилгын төмөр 

краказны угсралт С төмөр угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаад байна. 

 
 
1.2.Төрөөс баримтлах бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
 
Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 104 дүгээр тогтоол Төрөөс хүнс, хөдөө аж 

ахуйн талаар баримтлах бодлогод “Хүнсний аюулгүй байдал, боловсруулах үйлдвэрлэл”-
ийн чиглэлээр 5 зорилтын хүрээнд хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

 

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; 
 
Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/74 дүгээр тушаалын дагуу Нийслэлийн жишсэн 

дундаж хүн амын стратегийн хүнсний хэрэгцээ, хэрэглээ, үйлдвэрлэлт, хангамжийн 
тооцоо судалгааг гаргасан. Улаанбаатар хотын жишсэн дундаж хүн ам 2018 оны байдлаар 
1’160’082 байсан бөгөөд судалгаагаар хүн амын жилийн гурилын хэрэгцээ 42.3 мян.тн, 
хэрэглээ нь 51.7 мян.тн, үйлдвэрлэлт нь 202.6 мян.тн, хангамж нь 100%, сүүний жилийн 
хэрэгцээ 67.7 мян.тн, хэрэглээ нь 60.0 мян.тн, үйлдвэрлэлт нь 37,1 мян.тн, хангамж нь 
54.8%, махны жилийн хэрэгцээ 50.8 мян.тн, хэрэглээ нь 108.6 мян.тн, үйлдвэрлэлт нь 33.2 
мян.тн, хангамж нь 41.7% -ийн байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мах 
сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 218 дугаар тогтоолын дагуу 
Баатрууд тэнгэр ХХК, Сүхбаатар мах маркет ХХК, Дархан меат фүүдс ХХК нийт 4000 тн 
мах бэлтгэж, 9 дүүргийн 140 дэлгүүрээр 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 15-
ны өдрүүдэд 1 кг үхрийн махыг 7200 төг, хонины махыг 6000 төг, ямааны махыг 5500 
төгрөгөөр худалдаалсан. Хэрэглэгчдэд ойртуулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 
дугаар сарын 18, 19–ний өдрийн бямба, ням гарагуудад махны ил талбайн өргөтгөсөн 
худалдааг 6 дүүргийн 10 цэгт зохион байгуулсан. 

Улсын Онцгой комиссын 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн өргөтгөсөн Хуралдааны 
тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/327 дугаар тушаалын дагуу 10 дугаар сарын 30-наас 11 
дүгээр сарын 03-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 6 дүүргийн томоохон зах, худалдааны төвүүд 
болон тогтоосон байршлуудад махны ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг МЭЕГ-тай 
хамтран зохион байгуулсан. Өргөтгөсөн худалдаагаар нийт 53478 ширхэг бог, 262 ширхэг 
бодын махыг нийслэлийн иргэдэд 4800-7000 төгрөгийн үнэ ханштайгаар худалдан 
борлуулсан байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/383 дугаар 
тушаалын дагуу “Өвлийн идэш” махны өргөтгөсөн худалдааг 12 дугаар сарын 05-20-ны 
өдрүүдэд ХУД, БЗД, СБДүүргүүдэд тус тус зохион байгууллаа. Засгийн газрын 2019 оны 
23 дугаар хуралдааны тэмдэглэлд үүрэг өгсний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 
А/889 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн хүн амын хаврын улирлын махны хангамж, үнийг 
тогтвортой байлгах үүднээс мал, мах бэлтгэн нөөцлөх, худалдан борлуулах ажлыг жил 
бүр зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 
байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/309 дүгээр тушаалаар ажлын 
хэсэг байгуулагдан 2020 онд мах бэлтгэн нөөцөлж, худалдан борлуулах хүсэлт гаргасан 
14 аж ахуйн нэгжийн материалыг хүлээн авч танилцан, арилжааны банкинд хүргүүлээд 
байна. 

 
4.1.10.Хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөлгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, 

байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын хүнсний сав, баглаа боодол, хаяг шошгыг хүнсний 
сүлжээний бүх үе шатанд хэрэглэх, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэхийг дэмжих; 

 
“Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага” MNS 

6648:2016 стандарт, ХХААХҮ-ийн Сайдын 2018 оны А-09 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
журам, аргачлалыг таниулах сургалтыг 5 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд ерөнхий 
боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн 7 бүлгийн 180 гаруй сурагч нарт, 06 дугаар 
сарын 12-ны өдөр Хаан жимс Эс Би Ти ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу Хуба хаяа жимс 
жимсгэнийн үйлдвэрийн 20 гаруй албан хаагчдыг хамруулан ХХААХҮЯ, НМХГ, Аствишн 
ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. Тус сургалтуудад "Органик хүнсний 
баталгаажуулалт, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, түүнийг 
хэрхэн таних тухай, органик хүнсний орц найрлагыг тодорхойлох" талаар хэлтсийн 
мэргэжилтэн илтгэл тавьж оролцсон. 

ХХААХҮЯ, МХЕГ, ШӨХТГ, НХХААГ хамтран баталсан “Органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдэл бүхий дотоодын болон импортын хүнсний 
бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа хийх удирдамж”-ийн дагуу 5 дугаар сарын 22-24-ны 
өдрүүдэд 20 хүнсний сүлжээ дэлгүүр, импортын 7 агуулахыг хамруулан органик болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдэл бүхий шошготой дотоодын болон импортын 
хүнсний бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа явуулсан. Тандалт судалгаагаар дотоодын 98 
нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн Органик хүнсний тухай хууль, тогтоомжийг зөрчсөн 
шошготой, импортын 602 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн тухайн импортлогч улсын 
баталгаажуулалтын тэмдэгтэй  боловч “Органик хүнсний бүртгэл, мэдээллийн сан”-д 
бүртгүүлээгүй байсан. Хүнсний сүлжээ дэлгүүр, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил, 
арга зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, гарын авлага, ном тараах материалаар 
хангаж ажилласан. 

“Шилмэл мал-2019” гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн худалдааны хүрээнд газрын 
даргын 2019 оны А/27 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Цагаан идээний үзэсгэлэн” 
худалдааг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, шалгаруулах ажлын хэсгийн 
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нарийн бичгээр хэлтсийн мэргэжилтэн ажиллаж, 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр Зуун мод 
хотын төв стадионд шалгаруулалтыг дүгнэсэн. “Шилдэг сав баглаа боодолтой цагаан 
идээ”-тэй иргэн, ААН, “Шилдэг амт чанартай цагаан идээ”-тэй иргэн, ААН-ийг шалгаруулж 
800000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. 
 

4.1.13.шим тэжээллэг болон органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, судалгааны дүнд суурилан зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсийг 
үйлдвэрлэлд турших, нэвтрүүлэх; 

 
ХХААХҮ-ийн сайдын 2019 оны А-131 дүгээр тушаалаар “Алсыг харъя-Органикийг 

сонгоѐ” сарын ажлыг 5 дугаар сарын 15-наас 6 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ-
тай хамтран явуулсан. Органик хүнсний тухай хууль, журамтай холбоотой нийт 7 удаагийн 
сургалтыг үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, 
баталгаажуулалтын болон төрийн бус байгууллагын 300 гаруй төлөөллийг хамруулан 
ХХААХҮЯ, НМХГ, Адра ОУБ, НҮБ-ын ХХААБ хамтран зохион байгуулж, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр органик хүнсний хэрэглээ, ач холбогдол, сарын ажлын талаар 
таниулж, сурталчилж ажилласан.  

ХХААХҮ-ийн Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны А-291 дүгээр тушаалаар 
“Алсыг харъя-Органикийг сонгоѐ” уриан дор Органик үйлдвэрлэгчдийн үндэсний IV 
чуулган, "Органик бүтээгдэхүүний үнэ цэнийн сүлжээ" сэдэвт онолын болон үзүүлэх-
дадлага сургалтыг 10 дугаар сарын 14-17-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн 
төв, Адра ОУБ, НҮБ-ын ХХААБ-тай хамтран төрийн болон төрийн бус байгууллага, 
үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 160 гаруй төлөөллийг хамруулан 4 дэх жилдээ амжилттай зохион 
байгууллаа. Онолын болон үзүүлэх-дадлага сургалтыг Азийн бүтээмжийн байгууллагын 
зөвлөх Камал Мелвани удирдан явуулж, хөндлөнгийн болон хамтын баталгаажуулалтын 
байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан, Органик хүнсний үнэ цэнийн 
сүлжээг хөгжүүлэхэд гүйцэтгэх үүрэг зэргийг тодорхойлж, санал солилцлоо. Чуулганаар 
органик үйлдвэрлэлд шилжих фермерүүдийн тангараг өргөх ѐслол, төрийн зүгээс 2019 
онд хийсэн, 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын тойм, Органик хүнсний тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн байдалд хийсэн тандалт судалгааны дүнг тус тус танилцуулж, онолын 
болон үзүүлэх-дадлага сургалтад идэвхтэй оролцсон 70 гаруй төлөөлөлд сертификат 
гардуулан, Хөндлөнгийн болон хамтын баталгаажуулалтын байгууллагуудын төлөөллүүд 
ХХААХҮ-ийн Сайдын 2018 оны А-09, А-180 дугаар тушаалаар батлагдсан журам, 
аргачлал, жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэгдсэн санал гарган, ХХААХҮ-ийн 
Сайдад хүргүүлсэн. 

Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, цаашид  авах 
арга хэмжээ, техникийн тусламж үзүүлэх  талаар ХХААХҮЯ, НХХААГ, Хоол тэжээлийн 
байдлыг сайжруулах дэлхийн холбоо (GAIN), Гурил үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Давс 
үйлдвэрлэгчдийн холбоодын 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн санал солилцох уулзалт, 
ХХААХҮЯ, ЭМЯ, Хүнс баяжуулах санаачилга (FFI), GAIN хамтран 08 дугаар сарын 07-ны 
өдөр зохион байгуулсан гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн 80 гаруй төлөөллийг 
хамруулсан чуулга уулзалтуудад тус тус оролцож, хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч байгаа 
асуудлуудыг тодорхойлж, гарах гарц, гаргалгааг хамтран ярилцаж, цаашид хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг гаргасан. 

 
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; 

 
Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дундын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн 430 

гаруй үйлдвэрүүдийн мэдээллийг НМХГ, НШУҮИГ-аас ирүүлсэн судалгаатай харьцуулан, 
анхан шатны судалгааг баяжуулсан. “Хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн 
сан” байгуулах ажлын хэсгийг газрын даргын 2019 оны А/10 дугаар тушаалаар байгуулж, 
НМТГ-ын дундын мэдээллийн системд 7 төрлөөр 15 үзүүлэлт бүхий мэдээлэл оруулах 
эрхтэй бааз үүсгэн мах, махан бүтээгдэхүүний 210, гурил, гурилан бүтээгдэхүүний 283, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 68, ус, ундаа жүүсний 45, тамхи согтууруулах ундааны 33, 
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нөөшилсөн бүтээгдэхүүний 51, бусад хүнс үйлдвэрлэлийн 79, нийт 769 хүнсний 
үйлдвэрийн мэдээллийг оруулаад байна. 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 
хүнсний үйлдвэрүүдийн хүчин чадал, стратегийн хүнсний нөөцийн судалгаа, хангамжийн 
тооцоог гаргаж ХХААХҮЯ-д хүргүүлэн, болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа, 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 26 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, гэрээ байгуулсан нэгжүүдийн  
нөөцийн судалгааг /нөөшилсөн мах 73.1 тн, гурил 7500 тн , гоймон 254 тн, будаа 378 тн, 
сахар 83 тн, ургамлын тос 238 тн , давс 360 тн, ундны ус 1823 тн/ гамшгийн иж бүрэн 
дадлага сургуулилтын үед ашигласан. 
 

4.1.18.хүн амын хоол, хүнсний талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хоол, 
хүнсээ сонгох, хэрэглэх, хадгалах хандлагыг өөрчлөх, хяналт тавих дадал төлөвшүүлэх, 
өрхийн хүнсний хэрэгцээгээ хангах, сайжруулах оролцоог нэмэгдүүлэх.  

 
ХХААХҮЯ, холбогдох байгууллагуудтай хамтран “Давс багатай бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг дэмжье” хоѐрдугаар шатны арга хэмжээний хүрээнд хоол, хүнс 
үйлдвэрлэгч 90 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан уулзалтыг 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр 
зохион байгуулсан. 

Монголын Сүүний нэгдсэн холбоотой хамтран “Сүүний салбарын өнөөгийн байдал, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ”-ний талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн МҮОНРТ-ын 
Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн хөдөө аж ахуйн булангаар 2 удаа, МҮОНТ-ын 2-р 
суваг Парламентын цагаар 1 удаа хэлэлцүүлэг, Экспертийн цагаар 1 удаа тус тус олон 
нийтэд хүргэж ажилласан. MNB телевиз, Монголын радио, C1 телевизээр үйлдвэрийн 
аргаар бэлтгэсэн мах болон агуулахад хадгалж байгаа махны чанар, аюулгүй байдлын 
талаар 3 удаа ярилцлага өгсөн. “Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 4 дэх жилдээ “Эх орны сүү-
Эрүүл хүнс” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн тус арга хэмжээнд ХХААХҮЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчийн газрын төслийн зохицуулагч, “АПУ” ХХК, “Витафит” ХХК-ийн төлөөлөл 
оролцож, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг хүн бүр өдөр тутам хэрэглэж хэвшүүлэхийг уриалж, 
"АПУ" ХХК, "Витафит" ХХК-ийн бүтээгдэхүүний дээжээс хүүхэд багачуудад бэлэглэсэн.  

Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчийн 02 дугаар сарын 27-ны өдөр баталсан “Нэг аяга сүү миний эрүүл мэндэд” аян 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд 12 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагч нарт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач холбогдлыг таниулах, 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх 4 удаагийн сургалтыг нийт 690 хүүхдийг хамруулан зохион 
байгуулсан. Сургалтыг ШУТИС-ын доктор багш нар удирдан явуулж, сурагчдад Сүү ХХК-
ны бүтээгдэхүүний дээжээс бэлэглэн, гарын авлага тараасан.  

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны А/329 дүгээр тушаалаар 2022 он хүртэл зохион 
байгуулах “Өглөөний цай” болон “Ээжийн сонголт-Эрүүл хүнс” хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан. Удирдамжийн дагуу Нийслэл хотынхоо иргэдийг 
өглөөний цайгаа тогтмол ууж, эрч хүчээ сэлбэн, эрүүл мэндээ хамгаалахыг, нийтийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг өглөөний цайны хувилбарт, сонголтот цэсүүдийг 
гаргаж, өглөө эрт үүд хаалгаа нээн хэрэглэгчиддээ үйлчилдэг шинэ соѐл хандлагыг 
тогтоон, хэвшүүлж “Өглөөний цай” хөдөлгөөнд нэгдэн идэвхтэй оролцохыг уриалсан 
уриалга гарган байгууллагын болон мэдээ, мэдээллийн 6 цахим хуудас, UBS телевизийн 
урсдаг зар, олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан түгээлээ. 

 
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 2019 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 2019 оны 12 дугаар сарын 
27-ны өдөр хийж гүйцэтгэв. 

 
1. Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
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№ Урт болон дунд хугацааны 
хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг 

 Арга хэмжээ Шалгуур  Хэрэгжилт 

1
1 

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.3, Зорилт 
2, ТХХААТББ-ын 3.1.6 дахь заалт, 
ЗГҮАХ-ийн 2.39, 2.40, 2.45 дахь заалт:  

1 1 1 100 

2 100 

3 70 

4 100 

5 100 

6 70 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний дундаж хэрэгжилт 90 

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 1 заалт 1 
арга хэмжээ 5 шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт 90%-тай үр дүн гарсан байна. 

 
2. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 12 зорилтын хүрээнд 
23 арга хэмжээний дундаж хэрэгжилт 80.4% 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 2019 онд байхгүй болно. 

1.4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 

Газрын хэмжээнд 2019 онд мал аж ахуйн чиглэлээр 5 дэд хөтөлбөр, газар 

тариалангий чиглэлээр 2 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 

№ ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт 
арга хэмжээ 

Зорилт арга хэмжээнийний 
биелэлтийн хувь 

1 2.18 3 70 70 

2 2.21 1 70 70 

3 2.22 1 100 100 

4 2.23 5 100 85 

5 6 70 

6 2.25 1 100 100 

7 2 100 

8 2.30 1 70 70 

9  
 
2.33 

1 70  
 

82 
10 2 100 

11 3 70 

12 4 70 

13 5 100 

14  
2.38 

2 100  
 

85 
15 3 100 

16 4 70 

17 5 70 

18  
2.39 

3 70  
70 19 6 70 

20 7 70 

21 2.40 1 70 70 

22 2.43 1 70 70 

23 2.44 1 70 70 
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний дундаж хэрэгжилт 80.4 



7 
 

№ 
Хөтөлбөр, төслийн нэр, батлагдсан огноо,шийдвэрийн 

дугаар 
Хугацаа Хувь 

Нэг. Мал аж ахуйн  

1
1 

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

2010-2021 
76% 

2
2 

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

2016-2021 
75.1% 

3
3 

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

2014-2021 
72.2% 

4
4 

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

2014-2023 
68.7% 

5
5 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний 
хөтөлбөр/ЗГ-ын 2018 оны 400 дугаар тогтоол/ 

2019-2023 72.8% 

Хоѐр: Газар тариалан   

6
6 

“Хүнсний ногоо”  МУЗГ-ын тогтоол 278 
2018 96.2% 

7
7 

“Жимс, жимсгэнэ” МУЗГ-ын тогтоол 223 
2018-2022 80% 

 
 
1.5. Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
 

№
№ 

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
2
. 

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

 
100 

3
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
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 

4
5 

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

100 

6
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
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. 

100 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 95.7 
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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 2019 онд  7 заалт 14 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж 
байна. 2019 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар биелэлт 40%-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.  

Хүн амын хүнсний хангамж, 
хүртээмжийг тогтвортой байлгах 
зорилгоор  стратегийн хүнсний 
улирлын хамаарлыг бууруулан, 
стратегийн хүнсний улирлын 
нөөц бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

100
% 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, 
дотоод хяналтын тогтолцоо 
нэвтрүүлэх сургалт явуулж, 
эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүний 
хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

100
% 

Хүнсний болон хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангах тухай, Органик хүнсний 
тухай хуулиудад заасны дагуу 
хүнсний үйлдвэрүүдийн бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэнэ. 

100
% 

2 

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

Органик хүнсний тухай хууль, 
журам, стандартын хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулан 
сурталчилна. 

100
% 

  “Монгол мал” үндэсний болон 
дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

70% 

3 

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

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал 
аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 
бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн 
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 
хориглосон бүс дэх мал амьтныг 
нүүлгэн зөвшөөрсөн бүсэд 
шилжүүлнэ.  

100
% 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 
чиглэлээр иргэн, аж ахуйн 
нэгжийг төсөл хөтөлбөрт 
хамруулна.                         

100
0% 

  
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 
ашиглалтад оруулж, үйл 
ажиллагааг эхлүүлнэ. 

 

4 1-13 70% 

    100
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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.  

“Хүнсний ногоо” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
байгаль цаг  уурын онцлогт 
тохирсон хүнсний ногооны үрээр 
өрхийн тариалан эрхлэгчдийг 
дэмжинэ. 

% 

“Жимс, жимсгэнэ” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, өрхийн 
тариалан эрхлэгч болон аж 
ахуйн нэгж, хоршоог дэмжих 
замаар тариалалтын талбайг 
нэмэгдүүлэн, дэвшилтэт техник, 
технологийг нэвтрүүлнэ. 

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.  

Нийслэлийн иргэдэд эрүүл, 
баталгаатай хүнсний 
бүтээгдэхүүн шууд нийлүүлэх, 
худалдан борлуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

100
% 

Улаанбаатар хотод төмс, 
хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийн 
хадгалалт, борлуулалтын 
цогцолбор төв байгуулах бэлтгэл 
ажлыг хангана. 

100
% 

7 

Улаанбаатар хотод мах, төмс, 
хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийн 
борлуулалтын цэгийг аймгуудтай 
хамтран байгуулна.  

40% 

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. 

Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуй 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж ажиллана. 

100
% 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 90% 

 

Байгууллагын http://monitoring.ub.gov.mn/  хуудасны нэр нууц үг сольсон. 2019 оны 
жилийн эцсийн байдлаар шинэ бүртгэгдсэн хаягт Нийслэлийн Онцгой комиссоос өгсөн 
үүрэг даалгавар 4, НЗД-ын захирамж 12, НЗД-ын албан даалгавар 1, НИТХ-ын тогтоол 3, 
НЗД-ын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 3 нийт 23 шийдвэр бүртгэгдсэн байна. 

2019 оны жилийн эцэст нийт 12 тогтоол шийдвэр, 50 зүйл заалтыг хяналтад авсан. 

Үүнд: ҮАБЗ-ын тэмдэглэл 1, ЗГ-ын тогтоол 5, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 3, 
НИТХ-ын тогтоол 1, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдын хуралдааны тэмдэглэл 1. Дундаж биелэлт 
97.4%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 
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Нийт шийдвэрийн тоо  12       1 5   3 1 1     1 

http://monitoring.ub.gov.mn/
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Нийт заалтын тоо 50       1 22   23 1 1     2 

Бүрэн хэрэгжсэн 100 47       1 21   21 1 1     2 

Хэрэгжиж байгаа 70 2             2           

Эрчимжүүлэх 
шаардлагатай  

30 1         1               

Хэрэгжээгүй  0                           

Үүнээс: 
Зохион 
байгуулалтаас 
шалтгаалсан 

0                           

  
Хөрөнгө 
дутагдсанаас 
шалтгаалсан 

0                           

Хугацаа болоогүй буюу 
үнэлэх боломжгүй 

                          

Гүйцэтгэлийн хувь 97.4       100 96.8   97.4 100 100     100 

Үнэлгээний хувь 100       100 100   100 100 100     100 

 

      Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн дүн: 

№ Тогтоол, шийдвэрийн 
нэр 

Тоо Зүйл 
заалты
н тоо 

Хэрэгжилтийн хувь Дунда
ж хувь 100 70 30 0 Хугацаа 

болоогүй 
үнэлэх 
боломжгүй 

1. Ерөнхийлөгчийн зарлиг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0  0       

2. УИХ-ын тогтоол 

0  0       

3. ҮАБЗ-ийн зөвлөмж  

0 2018.04.16 
№2018-22/07 

1 1 100     

4. Засгийн газрын тогтоол  

1 2018.08.22 №258  
 

5 

10 9 1    

2 2018.08.22 №267 1 1     

3 2019.01.16 №33 1 1     

4 2019.07.03 №270 1 1     

5 2019.07.03 №285 9 8  1   

        

5. Монгол улсын засгийн газрын албан даалгаварын биелэлт 

0 2019.08.08 №2019-01 1 1 1     

6. Монгол улсын засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 

1 2019.01.16 №03-I  
3 

9 8 1    

2 2019.01.16 №03-II 11 11     

3 2019.05.22 №23 3 2 1    

7. МУЗГХЭГ-ын даргын тушаал 

0  0       

8. НИТХ-ын тогтоол 

1 2019.01.28 №21/06 1
1 

1 1     

9.НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 

0         

10.НИТХ-ын тэмдэглэл 

1 2018.11.29 №08 1 2 2     

11.Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 
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1 2019.01.02 №А/01  
 
 
1 

1 1     

2 2019.05.28 №А/503 1 1     

3 2019.03.22 №А/225 1      

4 2019.05.22 №А/491       

5 2019.03.22 А/243 1      

6 2019.02.21 №А/40 1 1     

7 2019.01.24 №А/53 1      

 2019.04.19 №А/339 1 1     

 2019.05.08 №А/417 1 1     

 2019.07.01 №А/518 1 1     

 2019.07.01 №А/657 1 1     

 2019.07.26 №А/749 1 1     

 2019.09.30 №А/1016 1 1     

 2019.11.15 №А/1212 1  1    

12. Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 

1 2019.05.20 № 13-2 1 2   2   

 

 

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, 

заалтын хэрэгжилт ҮР ДҮНТЭЙ байна.  

  

http://monitoring.ub.gov.mn/
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2.2. Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын 

хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл: 

№ 
2019 онд 

хэрэгжүүлэх 
ажил  

Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ  

Хүрэх үр дүн  Хэрэгжилт  Хувь   

1 

"Шилмэл 
мал" 
үзэсгэлэн 
худалдааг 
зохион 
байгуулах. 

Үзэсгэлэн 
худалдааг 

зохион 
байгуулах 

Эрчимжсэн 
мал аж ахуй 
эрхлэгчдийн 

үйл 
ажиллагааг 
сурталчилах 
ажлыг зохион 

байгуулагдана. 

“Шилмэл мал-2019” гойд ашиг 
шимт үржлийн мал, амьтан 
шалгаруулах үзэсгэлэн 
худалдааг Төв аймгийн Зуунмод 
хотод 09 дүгээр сарын 11-13-ны 
өдрүүдэд ХХААХҮЯ-тай хамтран 
зохион байгууллаа. Уг арга 
хэмжээ нь өндөр ашиг шимтэй 
мал, амьтдыг шалгаруулж, 
нийтэд сурталчлах, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагааг нийтэд хүргэх, 
тэднийг урамшуулах, харилцан 
туршлага солилцох зорилготой. 
Үзэсгэлэн, худалдаанд 
Нийслэлийн 3 дүүргийн 12 иргэн,  
1 аж ахуй нэгжийн 30 мал, 
амьтад оролцож сүүний 
чиглэлийн “Шилмэл хээлтэгч”-
ийн тэргүүн байрыг СХД-ийн 21 
дүгээр хорооны фермер 
С.Түмэнжаргал, дэд байрыг 
Д.Бавуудорж, ХУД-ийн 12 дугаар 
хорооны иргэн Ю.Алтантуяагийн 
хар тарлан үүлдрийн үнээ, 
“Шилмэл хээлтүүлэгч”-ийн 
тэргүүн байрыг  ХУД-ийн 12 
дугаар хорооны фермер 
Н.Баттөмөрийн хар тарлан 
үүлдрийн бух, дэд байрыг СХД-
ийн 21 дүгээр хорооны фермер 
Д.Нямсүрэнгийн бух тус тус 
шалгарч, шилмэл мал, амьтанд 
бүртгэгдэж батламж авлаа. 
 “Шилмэл мал-2019” арга 
хэмжээний үеэр Айрагны баяр, 
Цагаан идээний үзэсгэлэн 
худалдаа,  малын дуудлага 
худалдаа,  мал аж ахуйн тоног 
төхөөрөмж хэрэгсэл, малын эм 
бэлдмэлийн худалдаа боллоо. 
Цагаан идээний шалгаруулалтыг 
хариуцан зохион байгуулж, 
шалгарсан аж ахуй нэгж, иргэнд 
шагналыг гардуулан өгсөн. 

100 

 

ГУРАВ:БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 
 
 3.1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 
мэдээлэл  
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Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн 2019 оны жилийн эцсийн биелэлт 94.4%-тай 
хэрэгжилтийн жилийн эцсийн биелэлтийг нэгтгэн газрын даргад танилцуулсан. НЗДТГ-ын 
ХШҮХ-т хүргүүлсэн. 

 

№ 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; 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтыг зохион 

байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд хүнсний үйлдвэрүүдийн 

хүчин чадал, стратегийн хүнсний нөөцийн судалгаа, 

хангамжийн тооцоог гаргаж ХХААХҮЯ-д хүргүүлж, 

болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэх 26 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан 

ажилласан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 212 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мах сүүний анхдугаар аян”-

ыг хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 218 дугаар тогтоолын 

дагуу орон нутгаас мал мах бэлтгэж, хаврын улиралд 

махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд 

худалдаалах зорилгоор “Баатрууд тэнгэр” ХХК,” Сүхбаатар 

мах маркет” ХХК, “Дархан меат фүүдс” ХХК нийт 4000 тн 

мах бэлтгэсэн бөгөөд үүнээс 20 хувийг үхрийн, 50 хувийг 

хонины, 30 хувийг ямааны мах эзэлж байна. Нийслэлийн 9 

дүүргийн 140 дэлгүүрээр 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 6 

дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд 1 кг үхрийн махыг 7200 төг, 

хонины махыг 6000 төг, ямааны махыг 5500 төгрөгөөр 

худалдаалсан. Хэрэглэгчдэд ойртуулах, борлуулалтыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 дугаар сарын 18, 19–ний өдрийн 

бямба, ням гарагуудад махны ил талбайн өргөтгөсөн 

худалдааг 6 дүүргийн 10 цэгт зохион байгуулсан. Улсын 

Онцгой комиссын 2019 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

өргөтгөсөн Хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг 

даргаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/327 дугаар тушаалын 

дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 

03-ны өдрүүдэд хөдөө орон нутагт бэлтгэсэн махыг 

Нийслэлийн 6 дүүргийн томоохон зах, худалдааны төвүүд 

болон тодорхой байршлуудад махны ил талбайн 

өргөтгөсөн худалдааг холбогдох газруудтай хамтран 

зохион байгууллаа. Өргөтгөсөн худалдаагаар нийт 53478 

ширхэг бог, 262 ширхэг бодын махыг нийслэлийн иргэдэд 

4800-7000 төгрөгийн үнэ ханштайгаар худалдан 

борлуулсан байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн 2019 оны А/383 дугаар тушаалын дагуу 

“Өвлийн идэш” махны өргөтгөсөн худалдааг 12 дугаар 

сарын 05-20-ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн “Сансар” 

худалдааны төв, Сүхбаатар дүүргийн “Саруул” худалдааны 

төв, Баянзүрх дүүргийн “Скай” их дэлгүүрүүдэд тус тус 

зохион байгуулсан. “Дэлхийн сүүний өдөр”-ийг 4 дэх 

жилдээ “Эх орны сүү-Эрүүл хүнс” уриан дор тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн тус арга хэмжээнд ХХААХҮЯ-ны Төрийн 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 
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нарийн бичгийн дарга, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын 

төслийн зохицуулагч, “АПУ” ХХК, “Витафит” ХХК-ийн 

төлөөлөл оролцож, хүрэлцэн ирсэн хүүхэд багачууд, эцэг, 

эх, салбарын нийт ажилтан, албан хаагчдад баярын мэнд 

хүргэн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг хүн бүр өдөр тутам 

хэрэглэж хэвшүүлэхийг уриалж, "АПУ" ХХК, "Витафит" 

ХХК-ийн бүтээгдэхүүний дээжээс, мөн СХД-ийн 21 дүгээр 

хороонд Монголын сүүний нэгдсэн холбооноос арга хэмжээ 

зохион байгуулж, тараг, зайрмаг хүүхэд багачуудад 

бэлэглэсэн. Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, 

агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогчийн 2019 

оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр баталсан  “Нэг аяга сүү 

миний эрүүл мэндэд” аян зохион байгуулах ажлын хүрээнд 

12 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагч нарт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач 

холбогдлыг таниулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 4 

удаагийн сургалтыг СХД-ийн 143, БГД-ийн 93, ЧД-ийн 17, 

СБД-ийн 3 дугаар сургуулийн нийт 690 хүүхдийг хамруулан 

зохион байгуулсан. Сургалтыг ШУТИС-ын доктор багш нар 

удирдан явуулж, сурагчдад “Сүү” ХХК-ны бүтээгдэхүүний 

дээжээс бэлэглэн, гарын авлага тараасан. 

2 3.1.2.хүнсний 

бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг 

хангах үндсэн 

суурь болох 

хөдөө аж ахуйн 

салбарт 

үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал 

нэвтрүүлэх буюу 

эрүүл ахуйн 

зохистой дадлыг 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлж 

ажиллах; 

“Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, 

дотоод хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлэх нь” сэдэвт 

сургалтыг НМХГ, ХААИС-ийн Инженер, технологийн 

сургууль, “Эс Эф Си Эс” баталгаажуулалтын 

байгууллагатай хамтран 5 дугаар сарын 17, 10 дугаар 

сарын 25-ны өдрүүдэд нийт 68 аж ахуйн нэгжийн 80 гаруй 

төлөөллийг хамруулан зохион байгуулж, тараах 

материалаар хангасан. Сургалтаар үйлдвэрлэлийн 

зохистой дадал, хувь хүний эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн 

дотоод хяналт, цэвэрлэгээ ариутгал зэрэг бүлэг сэдвийн 

хүрээнд мэдлэг олгож, НМХГ-аас үйлдвэрлэгчдэд эрүүл 

ахуйн зөвлөгөө мэдээлэл, хяналт шалгалтаар илэрдэг 

нийтлэг зөрчил дутагдлууд, анхаарах асуудлууд зэрэг 

зөвлөмжийг өглөө. “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

(SECiMC2)” төслийн хүрээнд 3 өдрийн олон улсын “Сүүний 

үйлдвэрүүдэд мөрдөх Хүнсний аюулгүй байдлын 

менежментийн систем ба oлон улсын стандартууд” сэдэвт 

сургалтыг 11 дүгээр сарын 20-22-ны өдрүүдэд, “Махны 

үйлдвэрүүдэд мөрдөх Хүнсний аюулгүй байдлын 

менежментийн систем ба oлон улсын стандартууд” сэдэвт 

сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-30-ны өдрүүдэд тус 

тус ХХААХҮЯ, МЭЕГ, НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн 

байгууллага, Монголын хүнсчдийн холбоо, Монголын 

махны холбоотой хамтран мах, сүүний чиглэлийн 110 гаруй 

төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. Сургалтад 

идэвхтэй оролцсон махны чиглэлийн 60, сүүний чиглэлийн 

47 төлөөлөлд гэрчилгээ гардуулсан. 
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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; 

“Нутаг академи”, “Шилмэл сүрэг” хувийн мал үржүүлэг, 

технологийн ажил үйлчилгээний нэгжүүдтэй гэрээ 

байгуулан ажиллаж  хагас жилийн байдлаар нийт 145 

үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийж, хээл авалт 92%-тай 

байна. Хан-уул, Сонгинохайрхан дүүргийн 5 хорооны нутаг 

дэвсгэрт үхэр сүргийн үржилд ашиглагдаж байгаа нийт 217 

бух /хээлтүүлэгч/-ыг үзлэг, ангилалтанд хамруулж  91 

толгой буюу 41,9%-нь үржилд ашиглах боломжтой, 126 

толгой буюу 58,1% нь үржилд тэнцэхгүй гэсэн ажлын 

хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн УМХЕГ-ын мал үржлийн 

улсын ахлах байцаагчийн албан шаардлагыг тухайн 

харьяалах хорооны Засаг даргад хүргүүлж ажилласан. 

ХХААХҮЯ-ны сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтран 

ажиллах санамж бичгийн төсөлд эрчимжсэн аж ахуй 

эрхлэгчдийг төсөл, хөтөлбөрт хамруулах саналыг тусгуулж 

ажилласан. ХХААХҮЯ-ны ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх чиглэлээр 

зарлагдсан төслийн зарыг 6 дүүрэгт хүргүүлж хориглосон 

бүсэд шинээр орсон иргэдийг уг төсөлд хамруулахаар 

төслийн сургалтыг ХХААХҮЯ-тай хамтран 2019.05.29-нд 

зохион байгуулж 3 дүүргийн 58 иргэнийг хамруулан 

мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. Нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 21/06 дугаар 

тогтоолоор мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийн хил заагийг 

шинэчлэн тогтоож,  хориглосон бүсээс малыг зөвшөөрсөн 

бүсэд шилжүүлэх, ажлыг зохион байгуулж 2019 онд нийт 

232 өрхийн 6097 малыг зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэхээс 

нийт 202 өрхийн 5098 малыг зөвшөөрсөн бүсэд 

шилжүүлсэн. ХХААХҮЯ-ны Жижиг дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх сангаар дамжуулан олгосон төсөлд 2019 онд 

Нийслэлээс 3 иргэн, 1 аж ахуй нэгж журмын дагуу шалгуур 

үзүүлэлтийг ханган  893 сая төгрөгийн 

хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг авсан. “Шилмэл мал-2019” 

гойд ашиг шимт үржлийн мал, амьтан шалгаруулах 

үзэсгэлэн худалдааг ХХААХҮЯ-тай хамтран Төв аймагт 09 

дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж  

Нийслэлийн 3 дүүргийн 12 иргэн, 1 аж ахуй нэгжийн 30 

мал, амьтдыг оролцуулж, сүүний чиглэлийн шилмэл 

хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тэргүүн, дэд байранд Нийслэлээс 

шалгарч, хот орчмын эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагааг нийтэд сурталчилж ажилласан. УИХ-ын 82 

дугаар тогтоол, Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ажлын удирдамжийг 

боловсруулж, газрын даргаар батлуулан Нийслэлийн 

малын генетик нөөцийн төлөв байдлын үнэлгээ хийх ажлыг 

зохион байгуулж 6 дүүргийн мал бүхий хороодод 10 дугаар 

сарын 10-17-ны өдрүүдэд ажиллаж, мэргэжил арга зүйгээр 

ханган ажилласан. Мөн энэ ажлын хүрээнд 6 дүүргийн 

хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүдэд малын генетик 

нөөцийн төлөв байдлын үнэлгээ хийх ажлыг зохион 

байгуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Нийслэлийн 
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нэгдсэн тайланг ХХААХҮЯ-нд хугацаанд нь хүргүүлж 

ажилласан. “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих 

ерөнхий шаардлага" MNS6723:2018 үндэсний стандартыг 

нийтэд хүргэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулж, 

байгууллагын вэб сайтад байршуулж, мэргэжлийн 

байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлэн,  стандартын 

сургалтыг эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчид болон мэргэжлийн 

байгууллагуудад зохион байгуулж,  сургалтад 6 дүүргийн 

300 гаруй иргэнийг хамруулж, мэргэжил арга зүйгээр 

ханган ажилласан. 

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; 

Нийслэл хотын хэмжээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 

технологийн шинэчлэл хийх ажлын хүрээнд: 

1. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн механикжуулалтыг 

сайжруулах чиглэлээр ХХААХҮЯ, Тариалан Эрхлэлтийг 

дэмжих сангаар дамжуулан 2019 онд   6 иргэн, аж ахуйн 

нэгжид өрхийн хүлэмжийн аж ахуйд ашиглагдах бага оврын 

техник тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

олгосон. Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч 

иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжих, техникийн 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөө аж ахуйн тоног 

төхөөрөмж үйлдвэрлэгч БНСУ-ын TYM компанийн TX76 

загварын 76 морины хүчин чадалтай тракторыг  хөрс 

боловсруулах агрегатын хамт буцалтгүй тусламжаар 

хамтын ажиллагааны хүрээнд нийлүүлэгдсэн. 

2. “Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 нэр төрлийн 

хүнсний ногооны 854,03 кг үрийг нийслэлийн 9 дүүргийн 

өрхийн тариалан эрхэлж байгаа иргэдэд дүүргийн 

ЗДТГазрын хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн нартай хамтран олгож, 70 гаруй га талбайд 

тариалалт хийсэн. Хаврын тариалалтад зориулж 

нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд байцааны үр 130000ш, 

Өргөст хэмх 4000ш, Чинжүү 1 кг, Улаан лооль 0,5 кг үрийг 

тус тус олгож, нийт 11.4 га талбайд тариалалт хийгдсэн.  

3. Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд 

чацаргана, хөх далан хальс жимсгэний 12175 ширхэг 

нутагших чадвартай сортын суулгацыг 16 иргэн, 4 аж ахуйн 

нэгжид олгосон. Энэ нь таримал жимс жимсгэний талбайг 

9,0 га-аар нэмэгдүүллээ. 

4. ТЭДСантай хамтран нийслэлийн 20 гаруй  иргэнд, 26 

ширхэг зуны нийлэг хальсан хүлэмжийг хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр олгож, хүлэмжийн талбайг 0,5 га-аар 

нэмэгдүүлсэн.  
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5 3.1.5.салбарын  

үйлдвэрлэлийн  

бүтээмж,  үр  

ашгийг  

дээшлүүлэх,  аж  

ахуйн  нэгж,  

иргэдийг  хөрөнгө  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын 

Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран 22 

дахь жилдээ "Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ, технологи-2019” олон улсын үзэсгэлэн 

худалдааг 5 дугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулсан. Үзэсгэлэнд дотоодын 67 аж ахуйн нэгж, БНСУ, 

ОХУ, Непал зэрэг улс орнуудын 43 аж ахуйн нэгж оролцож 
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оруулалт, 

зээлийн 

бодлогоор  

дэмжих,  хууль,  

эрх  зүйн  орчныг 

боловсронгуй 

болгох 

асуудлаар санал 

боловсруулж 

Нийслэлийн 

Засаг даргад 

танилцуулах, 

гарсан 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг 

зохион 

байгуулах; 

шилдгүүдээ тодруулсан. Тус арга хэмжээний үеэр 

үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгч БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 

Баяннуур хотын худалдааг дэмжих хорооны Улаанбаатар 

хот дахь төлөөлөгчийн газраас танилцуулга хийж, төслийн 

сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулсан. ХААХҮЯ-

аас 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэгт 

хүрээлэнд зохион байгуулсан "Хүүхдэд зориулав" 

үзэсгэлэн худалдааны газрын асуудлыг шийдвэрлүүлж 

хамтран ажилласан. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 

Танхим хамтран “Улаанбаатар Түншлэл-2019” 44 дэх 

удаагийн Oлон улсын үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 9 

дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд “Мишээл ЭКСПО” төвд 

амжилттай зохион байгуулж өндөрлөлөө. Үзэсгэлэнд Бүгд 

Найрамдах Беларусь Улс “Түнш орон”-оор оролцож, ОХУ, 

БНХАУ, БНСУ, Тайванийн 40 гаруй аж ахуйн нэгж, бизнес 

эрхлэгчид, дотоодын 60 гаруй аж ахуй нэгж оролцон, бараа 

бүтээгдэхүүнээ танилцуулж, 150 сая төгрөгийн борлуулалт 

хийсэн байна. Үзэсгэлэнд оролцогчдыг 14 номинациар 

шалгаруулсан бөгөөд олон улсын стандартад нийцсэн 

бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээж, ажлын 

байрыг тогтмол нэмэгдүүлэн, нийгмийн хариуцлагаа 

ухамсарлан хүнсний салбартаа манлайлан ажиллаж 

байгаа “Мах импекс” ХК-д үзэсгэлэнгийн дээд шагнал 

болох “Гран при” цом, хүндэт өргөмжлөл, Нийслэлийн 

Засаг даргын нэрэмжит “Өргөмжлөл”-ийн эздээр “Витафит 

инвест” ХХК, “Монгол текстайл” ХХК, гарааны бизнес 

эрхлэгч иргэн Т.Болор тус тус шалгарсан. “Шилмэл мал-

2019” гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэн худалдааны 

хүрээнд газрын даргын 2019 оны А/27 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан “Цагаан идээний үзэсгэлэн” худалдааг 

зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

шалгаруулах ажлын хэсгийн нарийн бичгээр ажиллаж 9 

дүгээр сарын 12-ны өдөр Зуун мод хотын төв стадионд 

шалгаруулалтыг дүгнэсэн. “Шилдэг сав баглаа боодолтой 

цагаан идээ”-тэй  иргэн, ААН, “Шилдэг амт чанартай цагаан 

идээ”-тэй   иргэн, ААН-ийг шалгаруулж 800000 төгрөгөөр 

шагнаж урамшуулсан. Монгол Улсад атар газар 

эзэмшсэний 60 жилийн хүрээнд ХХААХҮЯ, НЗДТГ хамтран 

“Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” уриан дор “Намрын ногоон 

өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээг 14 дэх удаагаа  9 дүгээр 

сарын 18-24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Нийт 80 

гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж оролцож, бараа бүтээгдэхүүнээ 

сурталчлан 2.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. 

Үзэсгэлэнгийн үер “Баяжуулсан хүнс” өдөрлөг, “Атар-60 

жил” өдөрлөг, “Үндэсний хоол” өдөрлөг, “Хүнсний ногоо 

эрүүл амьдрал” өдөрлөг, “Мах сүүний анхдугаар аян”-ны үр 

шим өдөрлөг, “Алсыг харъя, Органикийг сонгоѐ” зэрэг 

өдөрлөгүүдийг өдөрлөгүүдийг зохион байгуулсан.  Газар 

тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг иргэдэд ТЭДСангаар 
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дамжуулан 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөө 

аж ахуйн жижиг оврын техник, дагалдах 5-6 агрегатын хамт 

60,000,0 сая₮, зуны 26 нийлэг хальсан хүлэмж 103,760,0 

мян.₮,чацарганы суулгац 12175 ширхэг 21,601,275 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий нийт 185,362,0 мянган  төгрөгийн 

суулгац, техникийг хөнгөлөлттэй нөхцөлтэйгээр 6-7 жилийн 

урт хугацаатай иргэд, аж ахуйн нэгжид олголт хийсэн 

байна. Мөн “Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 нэр 

төрлийн 851 кг буюу 12,007,500 мянган төгрөгийн  хүнсний 

ногооны үрийг үнэ төлбөргүй олгож, тариалалтыг хийсэн. 

Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, 

тэдний нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг үнэлэх зорилгоор 

улс, нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилдгүүдийг 

шалгаруулах ажлын саналыг боловсруулан холбогдох 

шийдвэрүүдийг гаргуулан ажилласан. Хориглосон бүсийг 

нэмж тэлэх ажлын саналыг боловсруулан, Нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 21/06 тогтоолоор 

батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

6 3.1.6.хүнс, хөдөө 

аж ахуйн 

салбарыг 

хөгжүүлэх 

асуудлаар 

хөтөлбөр, төсөл 

боловсруулж 

Нийслэлийн 

Засаг даргад 

танилцуулах, 

гарсан 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг 

зохион 

байгуулах; 

Хаврын улирлын махны нөөц бэлтгэх ажлыг Нийслэл бие 

даан хэрэгжүүлэх талаар ХХААХҮЯ болон Захирагчийн 

ажлын албаны холбогдох удирдах албан тушаалтан, 

хариуцсан мэргэжилтэнтэй харилцан санал солилцож, 

саналаа НЗД-ын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 

нэгдүгээр орлогчид танилцуулсан. Засгийн газрын 2019 

оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 23 дугаар 

тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/889 

дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 10 

дугаар сарын 04 ний өдрийн А/309 дүгээр тушаалаар 

Нийслэлийн хүн амын хаврын улирлын махны хангамж, 

үнийг тогтвортой байлгах үүднээс мал, мах бэлтгэн 

нөөцлөх, бэлтгэсэн махыг нийслэлийн хүн амын 

хэрэгцээнд зориулан хүртээмжтэй худалдан борлуулах 

ажлыг жил бүр зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий 

ажлын хэсэг байгуулагдан 2020 онд мах бэлтгэн нөөцөлж, 

худалдан борлуулах хүсэлтэй 14 аж ахуйн нэгжийн 

материалыг хүлээн авч танилцан, арилжааны банканд 

хүргүүлээд байна. ХХААХҮЯ болон Захирагчийн ажлын 

албаны холбогдох удирдах албан тушаалтан санал 

солилцож, шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдэд арилжааны 

банкнаас олгох зээлийн хүүний хөнгөлөлтөд шаардагдах 

санхүүжилтийг ХХААХҮ-ийн Сайдын багцаас гаргахаар 

харилцан тохиролцоод байна.ХУДүүргийн 13 дугаар хороо 

НХХААГазрын нэр дээр бүртгэлтэй агропаркийн 8 га 

талбайд хэрэгжүүлэхээр Койка ОУБайгууллагын төсөл 

сонгон шалгаруулалтад холбогдох газраар дамжуулан 

“Улаанбаатар хотын хүн амын хэрэгцээнд нийцсэн хүнсний 

хангамжийг бии болгох болон хоол, хүнсний чанар, 

аюулгүй байдлыг сайжруулах чадавхыг бүрдүүлэх нь” 
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төслийг боловсруулж, хүргүүлээд байна. Хаврын улирлын 

махны нөөц бэлтгэх ажлыг Нийслэл бие даан хэрэгжүүлэх 

талаар ХХААХҮЯ болон Захирагчийн ажлын албаны 

холбогдох удирдах албан тушаалтан, хариуцсан 

мэргэжилтэнтэй харилцан санал солилцож, саналаа НЗД-

ын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр 

орлогчид танилцуулсан. Цаашид Захирагчийн ажлын 

албатай хамтран махны нөөц бэлтгэх ажлыг зохион 

байгуулахаар болсон. 

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; 

ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан 

удирдамжийн дагуухаврын улиралд махны үнийг 

тогтворжуулах зорилгоор 4000 тн мах бэлтгэж, нөөцөлсөн 

3 аж нэгжийн махны нөөц бүрдүүлэлт, хадгалалт, махны 

чанар, аюулгүй байдалд 4 дүгээр сарын 09-12-ны өдрүүдэд 

ХХААХҮЯ, ШӨХТГ, НХХААГ, Монголын махны холбоо 

хамтран хяналт шалгалт явуулж, агуулахуудын үйл 

ажиллагаа, хадгалж буй махны чанар байдал, эрүүл ахуйн 

нөхцөл нь хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт 100% 

хийгдэж, мах худалдаалах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан 

байсан. ХХААХҮЯ, ШӨХТГ, НХХААГ, Монголын махны 

холбоо хамтран нөөцийн мах борлуулж байгаа 

дэлгүүрүүдээр 2 удаагийн хяналт, шалгалтыг хийсэн 

бөгөөд илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь 

арилгуулан, нийлүүлэлт, түгээлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр 

холбогдох газруудад санал тавьж ажилласан. Хүчит 

шонхор зах, Нарантуул ОУ-ын худалдааны төвд 

худалдаалж буй махны борлуулалтын байдалд 2019 оны 

05 дугаар сарын 24-ний өдөр МХЕГ, НМХГ, НМЭГ-ын 

холбогдох байцаагч нартай хамтран хяналт тавьж, тандалт 

явуулсан. Тандалтаар Хүчит шонхор худалдааны төвд 

ихэвчлэн зүүн гурван аймагт бэлтгэгдсэн гарал үүслийн 

бичигтэй адууны 3.9 тн, тэмээний 4.7 тн, ямааны 4.5 тн, 

хонины 9.5 тн, үхрийн 10.9 тн буюу нийт 33.5 тн мах 

бэлтгэгдэн 77 тээврийн хэрэгслээр, Нарантуул 2 

худалдааны төвд голдуу говийн аймагт бэлтгэгдсэн гарал 

үүслийн бичигтэй тэмээний 815 кг, адууны 1350 кг, үхрийн 

1600 кг, хонины 920 кг, ямааны 700 кг буюу нийт 5.3 тн 

махыг 6 тээврийн хэрэгслээр тус тус худалдан борлуулж, 

хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлж байсан. БНХАУ-д мах, махан 

бүтээгдэхүүн экспортлох хүсэлт гаргасан Сонгинохайрхан 

дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал төхөөрөх, 

дулааны аргаар мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 12 

аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд импортлогч оронтой 

тохиролцсон хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд 2019 оны 07 дугаар 

сарын 18-26-ны өдрүүдэд холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. МУЗГ-ын 2018 

оны 15 дугаар тэмдэглэлд үүрэг өгсний дагуу ХХААХҮЯ-ны 

Төрийн нарийн бичгийн дарга, МХЕГ-ын даргын хамтран 
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баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг Улаанбаатар 

хотод согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэгч 16 аж 

ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд 04 дүгээр сарын 01-15-ны 

өдрүүдэд хяналт шалгалт явуулсан. Хяналт шалгалтаар 11 

үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, 3 үйлдвэрийн 

тусгай зөвшөөрлийг хэвээр үлдээх, 2 үйлдвэрийн тусгай 

зөвшөөрлийг сэргээх тухай саналыг МХЕГ-т хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/283 дугаар 

захирамжаар байгуулагдсан “Согтууруулах ундаа, тамхины 

үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, согтууруулах 

ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод 

хяналт тавих” үүрэг бүхий ажлын хэсэгтамхины 

үйлдвэрлэлийн 2, тамхины импортын 1, согтууруулах 

ундааны үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах 

хүсэлт гаргасан 15 нийт 18 аж ахуйн нэгжийн үйл 

ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлтийг ХХААХҮЯ-д 

хүргүүлсэн. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд, Хууль зүй, дотоод 

хэргийн сайд, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Эрүүл мэндийн 

сайдын “Журам батлах тухай” 2004 оны 74/154/170/175 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүнсний болон техникийн 

зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, 

зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам”-ын дагуу Төрийн 

нарийн бичгийн даргын 2019 оны А-24 дүгээр тушаалаар 

баталсан "Спиртийн хуваарь батлах тухай-2019" хуваарийг 

холбогдох аж ахуйн нэгжид хүргүүлж, хүнсний 

зориулалтаар 2020 онд ашиглах спиртийн захиалгыг авч 

нэгтгэн ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. ХХААХҮЯ, МХЕГ, ШӨХТГ, 

НХХААГ хамтран баталсан “Органик болохыг илэрхийлсэн 

тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдэл бүхий дотоодын болон 

импортын хүнсний бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа хийх 

удирдамж”-ийн дагуу 5 дугаар сарын 22-24-ны өдрүүдэд 20 

хүнсний сүлжээ дэлгүүр, импортын 7 агуулахыг хамруулан 

органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, 

мэдэгдэл бүхий шошготой дотоодын болон импортын 

хүнсний бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа явуулсан. 

Тандалт судалгаагаар дотоодын 98 нэр төрлийн хүнсний 

бүтээгдэхүүн Органик хүнсний тухай хууль, тогтоомжийг 

зөрчсөн шошготой, импортын 602 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүн тухайн импортлогч улсын баталгаажуулалтын 

тэмдэгтэй  боловч “Органик хүнсний бүртгэл, мэдээллийн 

сан”-д бүртгүүлээгүй байсан. Иймд хүнсний сүлжээ 

дэлгүүр, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил, арга 

зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч, гарын авлага, ном 

тараах материалаар хангаж ажилласан. 

8 3.1.8. мал аж 

ахуйг эрчимжсэн 

цогц байдлаар 

хөгжүүлэх, сүү, 

махны 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 11 

дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/53 дугаар 

захирамжаар  "Нийслэлийн тэргүүний фермер"-ээр 9 

фермер, "Нийслэлийн тэргүүний тариаланч"-аар 2, “Улсын 

тэргүүний фермер”-ээр Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар 
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фермерийн аж 

ахуйд дэмжлэг 

үзүүлэх замаар 

нийслэлийн хүн 

амын сүү, махны 

хэрэгцээг 

дотоодын 

бүтээгдэхүүнээр 

хангах ажлыг 

зохион 

байгуулах; 

хороонд шувууны аж ахуй эрхлэгч “Угтуул алтай” ХХК тус 

тус шалгарсан. ХХААХҮЯ-ны сайд, Нийслэлийн Засаг 

даргын хамтран ажиллах санамж бичгийн төсөлд 

эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг төсөл, хөтөлбөрт 

хамруулах саналыг тусгуулж, ХХААХҮЯ-ны Жижиг дунд 

үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаар дамжуулан олгосон төсөлд 

2019 онд Нийслэлээс 3 иргэн, 1 аж ахуй нэгж журмын дагуу 

шалгуур үзүүлэлтийг ханган  893 сая төгрөгийн хөнгөлттэй 

зээлийн дэмжлэг авсан. Нийслэлд эрчимжсэн аж ахуйг 

хөгжүүлэх, ферм эрхлэгчдийг чадвахжуулах чиглэлээр 

2019 онд 13 төрлийн сургалтыг зохион байгуулахаар 

төлөвлөгөөг батлуулан 6 дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 

“Залуу фермер”, “Мал аж ахуйн хоршоо”, “Эрчимжсэн аж 

ахуй эрхлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалт”, “Ферм-аялал” 

сургалтуудыг тусгай хөтөлбөрөөр зохион байгуулж, 450 

малчин, фермер эрхлэгчийг хамруулан мэргэжил арга 

зүйгээр ханган ажилласан. Багануур дүүргийн ЗДТГ-тай 

хамтран “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж, 

малчид, ферм эрхлэгчдэд холбогдох чиглэлээр мэдээлэл 

өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан. Сүүний 

үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” 

MNS6723:2018 үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх, 

сурталчлах хүрээнд 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 

сургалтад мэргэжлийн холбоод, төр, хувийн хэвшил, ферм 

эрхлэгчдийг хамруулсан. ХХААХҮЯ, МСНХ-той хамтран 

“Сүүний аж ахуй эрхлэгчид, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийн чуулган”-ыг 2019 оны 12 дугаар сарын 17-

нд зохион байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 

А/1299 дүгээр захирамжаар дэмжлэг үзүүлэх 

санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн Нийслэлийн 6 дүүргийн 350 

фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг оролцуулан, хэвлэл 

мэдээллээр нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Зөвлөгөөнөөр эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр 

төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл, хэрэгжүүлж байгаа 

ажлуудын талаар танилцуулж, сүүний урамшуулал олгох 

журмын төслийг хэлэлцүүлэн, тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар нэгсэн зөвлөмж гарсан. НҮБ-ын ХААБ, 

“Мерси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран “Онцгой 

байдлын үед мал, амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд 

баримтлах заавар, стандарт” сэдэвт сургалтыг 2019.05.29-

31-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, мал бүхий 6 дүүргийн 

хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүд болон мал эмнэлгийн тасаг, 

нэгжүүдийн мэргэжилтнүүдийг хамруулан ажиллалаа. 
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9 3.1.9.мал сүргийг 

бүртгэлжүүлэх, 

малчдыг 

тамгажуулах 

ажлыг 

мэргэжлийн 

“Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, 

гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг, малчинд мэргэжлийн 

үнэмлэх олгох, хэрэглэх журам”-ын төслийг ХХААХҮЯ-аас 

шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан уг ажил 

эхлээгүй байна. Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг 

зөвшөөрөгдсөн 6 дүүргийн хэмжээнд 2019 онд  200096 
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байгууллагуудтай 

хамтран зохион 

байгуулах; 

хээлтэгч мал төллөхөөс хагас жилийн байдлаар 164104 

хээлтэгч мал төллөж, төллөлтийн хувь 82,1 төл бойжилт 

99,3%, том малын хорогдол 0,33%-тай байна. Нийслэлийн 

Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн мал аж ахуй 

эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд үржилд ашиглаж буй  үхэр 

сүргийн хээлтүүлэгчид үзлэг, ангилалт хийх, 

баталгаажуулах  болон цөм сүргийн хээлтэгч малыг ялган 

тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн санд 

хамруулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах 

нийслэлийн Засаг даргын захирамж, ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг батлуулах төсөл боловсруулан ажиллаж 

байна. 2019 онд Хан-Уул, Сонгино хайрхан дүүргийн 5 

хорооны сүүний үхрийн аж ахуйн үржилд ашиглагдаж 

байгаа 217 хээлтүүлэгчийг үзлэг, ангилалтад хамруулан 

үржлийн шаардлага хангаагүй 126 хээлтүүлэгчийг үржлээс 

хасахаар Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг 

хүргүүлж, үржилд тэнцсэн 91 бухыг  ээмэгжүүлж, 

бүртгэлжүүлэн малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн  санд 

мэдээллийг оруулсан. Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан 

дүүргийн хэмжээнд үржүүлж буй үхэр сүргээс 6100 толгойг 

ээмэгжүүлэн бүртгэх ажлыг Мал үржүүлэг, технологийн 

ажил үйлчилгээний “Нутаг академи” ТББ, “Үржлийн шилмэл 

сүрэг” хоршоотой ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлсэн. Малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 

Нийслэл Улаанбаатар 32,0 мянган толгой малын 

мэдээлэлтэй байгаа. 2019 онд Хан-Уул, Сонгинохайрхан, 

Баянзүрх дүүргүүдийн нийт 7 хорооны нутаг дэвсгэрт 

сүүний үхрийн аж ахуйн үржилд ашиглагдаж байгаа 800 

хээлтүүлэгч бух, 5300 хээлтэгч үнээ нийт 6100 толгой үхэр 

сүргийг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлж малын бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн  санд бүртгэн баяжуулалт хийсэн 

болно. Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, 

гэрчилгээ, баталагааны тэмдэг, малчинд мэргэжлийн 

үнэмлэх олгох, хэрэглэх журам”-ийг шинэчлэн 

боловсруулсан журмын төсөлд албан бичгээр санал 

хүргүүлж ажилласан. Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 

дүүргийн малчид, фермерүүдээс ирүүлсэн саналын дагуу 

үнэмлэх, тэмдэг олгогдсон. 
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10 3.1.10.малын 

захыг мах 

боловсруулах 

үйлдвэрийн хамт 

хотын зүүн, 

баруун бүсэд 

байгуулж, мал 

эмнэлгийн ариун 

цэврийн 

шаардлагад 

нийцсэн, 

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын 

зүүн баруун бүсэд байгуулах ажлын хүрээнд “МБҮ ТРЕЙД” 

ХХК гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Сонгинохайрхан 

дүүргийн төслийн явц малын саравчны суурь 79%, талбайн 

бетон цутгалт 79%, үйлдвэрийн гадна төмөр бетон хашаа 

42%, борооны ус зайлуулах лотки 42%, малын захын гадна 

талбайн дүүргэлт 82%, цэвэр усны шугам татах ажил 78%, 

бохир усны шугам татах ажил 80% хувийн гүйцэтгэлтэй, 

шилэн кабель шилжүүлэх ажил 100%,  усан сангийн 

барилгын ажил 30%, цэвэрлэх байгууламжийн барилгын 

ажил 22%,  хувийн гүйцэтгэлтэй, бүх барилгын гадна 
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баталгаат 

бүтээгдэхүүнийг 

нийслэлийн хүн 

амын хэрэгцээнд 

нийлүүлэх ажлыг 

холбогдох 

байгууллагуудтай 

хамтран зохион 

байгуулах 

шатны ажлыг бүрэн дуусгасан. Мал худалдаалах  

төвлөрсөн захын 3 га газрын тэгшилгээ, нягтруулалтын 

ажил, оффис болон үйлдвэрийн зам талбайн тэгшилгээ, 

нягтруулалтын ажлууд бүрэн дууссан. Үйлдвэр, хөргүүр, 

оффис, лаборатори, үйлчилгээ, бог, бод нядалгааны 

барилгын төмөр краказны угсралт С төмөр угсралт, 

суурийн дулаалгын тоосгон өрлөг, сендвичний тулгуур 

өрлөгийн ажлууд,  оффисын барилга, болон үйлдвэр, 

хөргүүрийн барилгын давхар хоорондын хучилт, бетон 

цутгалт, бүх барилгын аянга зайлуулагч буюу газардуулгын 

ажлууд, малын задгай захын талбайг нэмэгдүүлэх газар 

шорооны ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. Баянзүрх 

дүүргийн төслийн явц: Мал худалдаалах  төвлөрсөн захын 

талбайн тэгшилгээ, нягтруулалтын ажлыг 88%, үйлдвэр, 

хөргүүрийн зам  талбайн тэгшилгээний ажлыг 92%, захын 

урд 185 авто зогсоол нэмэлтээр төлөвлөгдсөний газар 

шороо,  зам талбай, далан, нягтруулалтыг 100% хувь хийж, 

замын суурийн бэлтгэл ажил болох дайрган хучилтын 

ажлыг 75%, бүх барилгын аянга зайлуулагч буюу 

газардуулга 100%,  үйлдвэр, хөргүүр, оффисс, лаборатори, 

үйлчилгээ, бог, бод нядалгааны барилгын төмөр краказны 

угсралт С төмөр угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаад байна. 

70 

 

11 3.1.11.органик 

бордооны 

хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх 

замаар хөрсний 

үржил шимийг 

сайжруулах 

ажлыг зохион 

байгуулах; 

Бэлчээрийн менежментийн төслийн нэгжийн холимог 

тэжээл тариалалтын талбайд 2019 онд өөрсдийн 

технологийн дагуу бэлтгэсэн компостыг 10 га талбайд 

хийж, хөрсний үржил шимийг сайжруулж, нэгж талбайгаас 

авах ургацыг нэмэгдүүлэх ажлыг хийсэн. Орон нутгийн 

органик бордоо 50 тонн бууцыг 5 га талбайд хийснээр  /1 га 

талбайд 10 тонн/ органик бордооны хэрэглээгээ 

нэмэгдүүлсэн. 

 

 

70 

12 3.1.12.өвөл, зуны 

хүлэмжийн аж 

ахуйг хөгжүүлж, 

шинэ ургацын 

ногооны 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх 

ажлыг зохион 

байгуулах; 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн үйлдвэрлэл 

эрхэлж, бүтээгдэхүүнээ хүн амын хүнсний хэрэгцээнд 

нийлүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан 

“ЭРҮҮЛ ХҮЛЭМЖ-ЭРҮҮЛ ХҮНС”  сургалтыг Хүлэмжийн 

холбоо, Монгол дахь Голланд улсаас хүлэмжийн болон 

хүнсний ногооны  үр нийлүүлэгч байгууллагатай  хамтран 

2019.04.17-ны өдөр зохион байгууллаа.  Сургалтад 

нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг болон орон нутгийн 51 тариаланч 

хамрагдсан. ТЭДСангийн  шалгуурын дагуу нийслэлийн 20 

гаруй  иргэнд, 26 ширхэг зуны нийлэг хальсан хүлэмжийг 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож, хүлэмжийн талбайг 0,5 га-

аар нэмэгдүүлсэн.  
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13 3.1.13.төмс, 

хүнсний ногооны 

зоорь, агуулахын 

багтаамжийг 

нэмэгдүүлж, 

Нийслэл хотын хэмжээнд нийт 69700 тн зоорь агуулах 

байгаагаас  2017 онд 40500 тн, 2018 онд 45000 тн, 2019 

онд18 аж ахуй нэгж, 20 гаруй иргэний 47230 тонн зоорь  

ашиглагдаж, 18300 тн ногоо хадгалсан нь зоорийн 38,8 

хувийн дүүргэлттэй буюу  хүнсний ногооны хэрэгцээнийхээ 

 

 

90 



24 
 

ашиглалтыг 

сайжруулах 

ажлыг зохион 

байгуулах; 

10%-ийг хадгалж байна. Урьд оныхоос 6730 тн-оор 

нэмэгдсэн байна. Зоорь агуулахын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотод хадгалалтын 

хүчин чадал 16.0 мянган тонн багтаамжтай  “Төмс, хүнсний 

ногоо жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт борлуулалтын 

цогцолбор төв” байгуулахаар Сонгинохайрхан дүүргийн 20 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 10 га газрын асуудлыг 

шийдвэрлүүлж, төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл 

батлуулан, жилийн эцсийн байдлаар байгаль орчны 

үнэлгээ хийгдэж байна. 

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; 

Засгийн газрын 2013 оны 248 дугаар тогтоол, Ерөнхий 

сайдын 100 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн 5 

дүүрэгт эрт ургацын хүнсний ногоо худалдан борлуулах 

төвлөрсөн цэгүүд үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Одоогоор 

55 ногоочин эрт ургацын 5-6 нэр төрлийн хүнсний ногоо 

худалдан борлуулалт хийж байна. “Төмс, хүнсний ногоо, 

жимс, жимсгэнэ, махны борлуулалтын цогцолбор төв”-ийг 

байгуулах ажлаар “Баясах фүүдс” ХХК-тай хамтран 

ажиллах санамж бичгийг 2019.02.13-ны өдөр байгуулсан. 

Уг ажлын хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар 

хороонд тус худалдааны цогцолбор төвийг байгуулах 

ТЭЗҮ-ийг боловсруулан батлуулж, барилгын зураг, төсвийг 

Хот байгуулалт хөгжлийн газраар батлуулсан. 2019.06.20-

ны өдрийн байдлаар архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын 

дагуу барилга барих техникийн нөхцлүүдийг холбогдох 

газруудаас авч байна. “Алтан намар”  үзэсгэлэн худалдааг 

9-р сарын 18-24-ны өдрүүдэд Мишээл Экспо төвд зохион 

байгууллаа. Энэ удаагийн  “Алтан намар-2019” үзэсгэлэн 

худалдаанд 16 аймгийн 36 сумын нийт 280 гаруй ногоочин, 

6 аж ахуйн нэгж, 12 хоршоо нийт 40 гаруй нэр төрлийн 

хүнсний ногоо, төмс 970 тн, 8 нэрийн таримал болон 

байгалийн жимс, жимсгэнэ, 8 нэрийн гоѐл чимэглэлийн мод 

бутны суулгац, 6 нэр төрлийн ногооны үр, 60 гаруй нэрийн 

эмийн ургамал, 20 нэрийн тасалгааны цэцэг зэрэг 

бүтээгдэхүүнээр оролцож нийт 1.1 тэрбум, төгрөгийн 

борлуулалт хийсэн байна. “Намрын ногоон өдрүүд -2019” 

арга хэмжээний хүрээнд 8 дугаар сарын 05-аас 10 дүгээр 

сарын 25 хүртэл 5 дүүргийн 70 гаруй цэгт 6 аймгийн 10 

гаруй аж ахуйн нэгж, 2 хоршоо, 2 олон улсын байгууллага, 

600 гаруй ногоочид, 1250 тонн төмс, хүнсний ногоо, 15 тонн 

байгалийн болон таримал жимс, жимсгэнэ, 8000 шил 

даршилсан ногоо, 800 кг зөгийн бал,10 гаруй нэр төрлийн 

жимс жимсгэнэ болон гоѐл чимэглэлийн мод бут, суулгац, 

10 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамлыг худалдаалж, 4,3 

тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж, нийслэлийн хүнсний 

хангамжинд нийлүүлээд байна. Нийслэл хотын төмс, 

хүнсний ногооны төвлөрсөн цэгүүдэд ногоогоо борлуулж 

байгаа нийт ногоочдын  70 гаруй хувийг Сэлэнгэ аймгийн 6-

7 сум, 20-25%-ийг Төв аймгийн 4-5 сумын тариаланч 
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ногоочид эзлэж байна. 

15 3.1.15.жимс, 

жимсгэний нэр 

төрөл, 

үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлж, хүн 

амыг амин дэм 

бүхий жимс 

жимсгэнээр 

хангах ажлыг 

зохион 

байгуулах; 

“Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд 

чацарганы 12175 ширхэг нутагших чадвартай сортын 

суулгацыг 16 иргэн,4 аж ахуйн нэгжид олгосон. Энэ нь 

таримал жимс жимсгэний талбайг 9,0 га-аар нэмэгдүүллээ.  

Жимс, жимсгэний талбайд усалгааны систем, талбайд шан 

татаж тариалах технологийн арга ажиллагааг хөнгөвчлөх 

зорилгоор жижиг оврын мотоблокыг ТЭДСангаар 

дамжуулан авсан. “Жимс жимсгэнэ” хөтөлбөрийн 

5.3.12,5.3.15 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

төрийн ба төрийн бус байгууллага холбоод, ОУБ,төсөл 

хөтөлбөрүүдтэй хамтран жимс жимсгэний эрчимжсэн дунд 

хугацааны сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудыг 

түшиглэн 5 удаа зохион байгуулж, 300 гаруй иргэдийг 

хамруулж чадавхижуулсан. БНСУ-ын Койка ОУБ-аас 

санхүүжилттэй “Ногоон Ази Сүлжээ” ТББ-ын гүйцэтгэлтэй 

БЗДүүргийн 20 дугаар хорооны Хар усан тохойд 

байгуулагдах “Жимс жимсгэнэ боловсруулах“ үйлдвэрийн  

0,5 га газар Нийслэлийн Засаг Даргын захирамжаар 

НХХААГазрын нэр дээр 15 жилийн хугацаатайгаар 

шийдвэрлэгдсэн. Үйлдвэрийн барилгын ажил архитектур  

төлөвлөлтийн даалгавар авах, бусад шаардлагатай 

зөвшөөрлийг авах дарааллаар явж байна. 
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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; 

“Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” 

хоѐрдугаар шатны арга хэмжээний хүрээнд хоол, хүнс 

үйлдвэрлэгчдийн 90 гаруй төлөөллийг хамруулсан 

уулзалтыг 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр ХХААХҮЯ, 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. 

ХХААХҮЯ, МХЕГ хамтран улсын байцаагч, 

мэргэжилтнүүдэд зориулан сургалтыг 2019 оны 03 дугаар 

сарын 19-ны өдөр зохион байгуулсан. Шинээр фермийн 

үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа болон залуу 

фермерүүдийг дэмжих зорилгоор “Залуу фермер 

эрхлэгчдэд зориулсан сургалт”-ыг Монголын Сүүний 

нэгдсэн холбоотой хамтран 2  дугаар сарын 14-ны өдөр 

зохион байгуулж, мэргэжилтэн илтгэл тавьж оролцсон. 

"Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, 

технологи-2019” олон улсын үзэсгэлэн худалдааны үеэр 

үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгч БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 

Баяннуур хотын худалдааг дэмжих хорооны Улаанбаатар 

хот дахь төлөөлөгчийн газраас танилцуулга хийж, 5 дугаар 

сарын 17-ны өдөр төслийн сургалтуудыг үнэ төлбөргүй 

зохион байгуулсан. “Алсыг харъя-Органикийг сонгоѐ” 05 

дугаар сарын 15-наас 06 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулсан сарын ажлын хүрээнд Органик хүнс, 

хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүй, хамтын 

баталгаажуулалт, органик болохыг илэрхийлсэн гэрчлэх 

тэмдгийн хэрэглээтэй холбоотой нийт 3 удаагийн сургалтыг 

үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч, баталгаажуулалтын байгууллагын 

100 гаруй төлөөллийг хамруулан ХХААХҮЯ, НҮБ-ын 

ХХААБ, Адра ОУБ-тай хамтран зохион байгуулж, хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр органик хүнсний хэрэглээ, ач 

холбогдол, сарын ажлын талаар таниулж, сурталчилж 

ажилласан. “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын 

шошгололтод тавих шаардлага” MNS 6648:2016 стандарт, 

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2018 оны А-09 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, 

тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам”, "Органик хүнсний 

орцын найрлага тооцох аргачлал"-г таниулах ерөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагч нарт зориулсан сургалтыг 

2019 оны 05 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд 

“Төгсдэлгэрэх” бүрэн дунд сургууль, “Шинэ Монгол 

Харүмафүжи” дунд сургууль, Ерөнхий боловсролын 

лаборатори 12-р сургуулийн дунд, ахлах ангийн 7 бүлгийн 

180 гаруй сурагчийг хамруулан ХХААХҮЯ, НМХГ, Азийн 

Органик залуучуудын хөдөлгөөн байгууллагын Монгол 

дахь салбартай хамтран зохион байгуулсан. Хаан жимс Эс 

Би Ти ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу 6 дугаар сарын 12-ны өдөр 

Хуба хаяа жимс жимсгэний үйлдвэрийн 20 гаруй албан 

хаагчдад “Органик хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүй, 

дотоодын болон импортын органик хүнсний бүртгэл” 

сэдэвт сургалтыг ХХААХҮЯ, Аствишн ХХК-тай хамтран 

зохион байгуулсан. Тус сургалтуудад "Органик хүнсний 
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баталгаажуулалт, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, 

тэмдэглэгээний загвар, түүнийг хэрхэн таних тухай, органик 

хүнсний орц найрлагыг тодорхойлох" талаар хэлтсийн 

мэргэжилтэн илтгэл тавьж оролцсон. ХХААХҮ-ийн Төрийн 

нарийн бичгийн даргын 2019 оны А-291 дүгээр тушаалаар 

“Алсыг харъя-Органикийг сонгоѐ” уриан дор Органик 

үйлдвэрлэгчдийн үндэсний IV чуулган, "Органик 

бүтээгдэхүүний үнэ цэнийн сүлжээ" сэдэвт онолын болон 

үзүүлэх-дадлага сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-

17-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, 

Адра ОУБ, НҮБ-ын ХХААБ-тай хамтран төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 160 гаруй 

төлөөллийг хамруулан 4 дэх жилдээ амжилттай зохион 

байгууллаа. Онолын болон үзүүлэх-дадлага сургалтыг 

Азийн бүтээмжийн байгууллагын зөвлөх Камал Мелвани 

удирдан явуулж, хөндлөнгийн болон хамтын 

баталгаажуулалтын байгууллагууд өөрсдийн үйл 

ажиллагаагаа танилцуулан, Органик хүнсний үнэ цэнийн 

сүлжээг хөгжүүлэхэд гүйцэтгэх үүрэг зэргийг тодорхойлж, 

санал солилцлоо. Чуулганаар органик үйлдвэрлэлд 

шилжих фермерүүдийн тангараг өргөх ѐслол, төрийн 

зүгээс 2019 онд хийсэн, 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын тойм, 

Органик хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд 

хийсэн тандалт судалгааны дүнг тус тус танилцуулж, 

онолын болон үзүүлэх-дадлага сургалтад идэвхтэй 

оролцсон 70 гаруй төлөөлөлд сертификат гардуулан, 

Хөндлөнгийн болон хамтын баталгаажуулалтын 

байгууллагуудын төлөөллүүд ХХААХҮ-ийн Сайдын 2018 

оны А-09, А-180 дугаар тушаалаар батлагдсан журам, 

аргачлал, жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

нэгдсэн санал гарган, ХХААХҮ-ийн Сайдад хүргүүлсэн. 

“Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага” 

сэдэвт сургалтыг СБД-ийн ЗДТГ-тай хамтран 2019 оны 11 

дүгээр сарын 14-ний өдөр тус дүүргийн хүнсний 

үйлдвэрлэл эрхлэгч, өрхийн тариалан эрхлэгчдийн 40 

гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгууллаа. 

Сургалтад Органик хүнсний тухай хууль, журам, стандарт, 

Органик хүнсний үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага, 

Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээ 

сэдвүүдээр илтгэл тавьж, санал солилцлоо. Баяжуулсан 

хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, 

цаашид  авах арга хэмжээ, техникийн тусламж үзүүлэх  

талаар ХХААХҮЯ, НХХААГ, Хоол тэжээлийн байдлыг 

сайжруулах дэлхийн холбоо (GAIN), Гурил 

үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Давс үйлдвэрлэгчдийн 

холбоодын 2019 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн санал 

солилцох уулзалт, ХХААХҮЯ, ЭМЯ, Хүнс баяжуулах 

санаачилга (FFI), GAIN хамтран 08 дугаар сарын 07-ны 

өдөр зохион байгуулсан гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн 

нэгжийн 80 гаруй төлөөллийг хамруулсан чуулга 
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уулзалтуудад тус тус оролцож, хуулийг хэрэгжүүлэхэд 

тулгарч байгаа асуудлуудыг тодорхойлж, гарах гарц, 

гаргалгааг хамтран ярилцаж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг гаргасан. “Давсны хэрэглээг бууруулах” 

үндэсний стратеги, МУЗГ-ийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн 

хөтөлбөрийн хүрээнд “Давс багатай бүтээгдэхүүн, 

үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээг 2018-2020 он хүртэл 

2 үе шаттайгаар  холбогдох байгууллагуудтай хамтран 

хэрэгжүүлж байна. “Давс багатай бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн дэмжье” хоѐрдугаар шатны арга хэмжээг 

2019 онд улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 260-аад 

байгууллага оролцон, үйлдвэрлэж буй хоол, хүнсний 

бүтээгдэхүүнийхээ давсны агууламжийг 60% хүртэл 

бууруулж, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэд болон 

байгууллагын ажилтнуудад сургалт, сурталчилгааг зохион 

байгуулан ажилласан. Энэ оны “Давс багатай хоол 

үйлдвэрлэгч”-ээр Увс аймгийн 4-р цэцэрлэг, УБТЗ-ын 

Найрамдал цэцэрлэг; “Давс багатай гурилан бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгч”-ээр Булган аймгийн Саруул нарийн боовны 

цех, “Шилдгийн шилдэг Гран при” шагналаар Орхон 

аймгийн  бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, “Давс 

багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье”  арга 

хэмжээг дэмжигч байгууллагаар Орхон аймгийн ЗДТГ 

шалгарч, батламж, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. МХЕГ-

тай хамтран 2019 оны 12 дугаар  сарын 14-нд “Хүнс 

баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын журмын 

төсөл”-ийн хэлэлцүүлгийг төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудыг 20 гаруй төлөөлөгчдийг хамруулан зохион 

байгуулсан. 

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; 

Хүнсний болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

хангах тухай хуулиудад дүн шинжилгээ хийх, Үндэсний 

аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах мэдээлэл, НЗДТГ-т 

хүргэх гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн 

талаарх мэдээлэл, хүнсний аюулгүй байдлын талаар 

НИТХ-ын төлөөлөгч Н. Батсүмбэрэлд мэдээлэл 

танилцуулгыг тухай бүр хүргүүлж ажилласан. Хүн амын 

хэрэгцээний махны үнийг тогтворжуулах талаар хийгдэж 

буй ажлын талаар мэдээлэл бэлтгэн Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлд албан бичгээр хүргүүлэн ажиллав. 

“Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал, язгуур ашиг 

сонирхлыг хангах нь” сэдэвт судалгааны ажлын хүрээнд 

Хүнсний аюулгүй байдалд тавих төрийн хяналт, шалгалтын 

үйл явцад дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх судалгааны 

ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж, 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 29-нд судалгааны ажилд шаардлагатай мэдээ, 

мэдээллийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын 

албанд цахимаар хүргүүллээ.Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан 
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Хүнсний аюулгүй байдал, Хүнсний бүтээгдэхүүний 

хадгалалт, нөөшлөлтийн талаар “Дэзэрэт” энэрэлийн ОУБ -

ын төлөөлөлтэй уулзах уулзалтад Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн дарга Р.Ундармаа, Газар тариалангийн хэлтсийн 

дарга Ц.Төмөртулга нар хамтран оролцож холбогдох 

мэдээллийг өгсөн. 

1.  Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 

хуулиас нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа  26 

заалтын хэрэгжилтийг тооцоход 59,61 хувьтай 

2.  Хүнсний тухай хуулийн 42 заалтын хэрэгжилтийг 

тооцоход 45 хувьтай хэрэгжиж байна гэж үзлээ. 

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт хотын 

зүүн, баруун бүсэд байгуулах төслийн хүрээнд хийгдсэн 

ажлын мэдээллийг бэлтгэж НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

18 3.1.18.гадаад, 

дотоодын төрийн 

болон төрийн бус 

байгууллагатай 

хууль 

тогтоомжийн 

хүрээнд хамтран 

ажиллах;  

Хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтан, ажилчдын 89 жилийн ойн 

өдрийг угтан ХХААХҮЯ, Монголын хүнсчдийн холбоо, 

Технологийн дээд сургууль, “Траст трейд” ХХК-тай хамтран 

“Мах шулах, ангилах ур чадвар”, "Бялуу чимэглэх ур 

чадвар”-ын улсын уралдааныг 3 дугаар сарын 22-26-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулан шилдгүүдээ шалгаруулсан. 

Нийт мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч 8 аж 

ахуйн нэгжийн ажилтнууд ур чадвараа сорьсноос Тэргүүн 

байранд Траст Трейд ХХК-ийн ажилтан Ц.Эрдэнэбаяр, 

бялуун бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 6 аж ахуйн нэгжийн 

ажилтнууд нийт 3 төрлөөр өрсөлдөж нэгдсэн дүнгээр "Жүр 

үр" ХХК тэргүүн байр эзэлж, шилжин явах цомын эзэн эзэн 

болж тэмцээн амжилттай өндөрлөсөн.  

1. "Каритас Монгол" ОУБ-ын "Шинэлэг санаан дээр 

суурилсан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах" хөтөлбөрийн 

хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгжид нарлаг хүлэмж барих 

аргачлалыг нэвтрүүлсэн.  

2. "Адра" ОУБ-ын өрхийн тариаланг дэмжих "Хөдөөгийн 

эдийн засгийг хөгжүүлэх" төслийн хүрээнд 5 дүүргийн 1100 

өрхийг өрхийн тариалангийн арга ажиллагаанд сургаж, 

ажлын байртай болгосон.  

3. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Монгол ногоо” 

төслийн хүрээнд “Хот болон хот орчмын эмзэг бүлгийн 

өрхийн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өрхийн 

хүнсний ногооны тариалалтаар нэмэгдүүлэх” бүрэлдэхүүн 

хэсгийг хэрэгжүүлж өрхийн тариалангийн болон цэцэрлэг, 

сургуулийн жишиг аж ахуйг бий болгон, ногоочдыг үе 

шаттайгаар чадавхжуулсан.  

4. БНСУ-ын Койка ОУБайгууллагад Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газрын ХУД-ийн 13 дугаар хороонд 

байрлалтай агропаркийн зориулалтаар эзэмшиж буй  8 га 

талбайд “Улаанбаатар хотын хүн амын хэрэгцээнд нийцсэн 

хүнсний хангамжийг бии болгох болон хоол, хүнсний чанар, 

аюулгүй байдлыг сайжруулах чадавхыг бүрдүүлэх нь” 

төслийг боловсруулан, хүргүүлсэн бөгөөд тус 

 

 

 

 

 

 

100 
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байгууллагаас манай төслийг судлан анхан шатны 

судалгаа хийхээр эхлүүлсэн. 

5. 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Ногоон ази” ОУ-н 

төрийн бус байгууллагатай “Жимс, жимсгэнэ боловсруулах 

үйлдвэр байгуулан иргэдийн бие даах чадварыг 

дээшлүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулсан. Тус гэрээний хүрээнд Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газраас БЗД-ийн 20 дугаар хороонд 0.5 га 

газрын асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. “Ногоон Ази” ОУ-н ТББ 

нь БНСУ-ын КОЙКА ОУБ-ын санхүүжилтээр тус газар дээр 

жимс жимсгэний боловсруулах үйлдвэрийг барьж 

байгуулах ажлыг хийж хэрэгжүүлж байна. 2019 оны жилийн 

эцсийн байдлаар  гадна хашаа болон цахилгааны 

асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн бөгөөд 2020 оны 3 дугаар 

сараас барилгын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж 

байна. 

6. 2019 онд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ч.Чулуунцэцэг Тайваний Тайпей болон БНСУ-ын Бусан 

хот, Газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

С.Гочоосүрэн АНУ-ын Юта муж, Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Содцэцэг ӨМӨЗО-ны Хөх хот, 

Мал үржлийн албаны мэргэжилтэн Б.Гантулга ӨМӨЗО-ны 

Хөх хот, Мал үржлийн албаны мэргэжилтэн Х.Сүхбаатар 

ӨМӨЗО-ны Хөх хот, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн 

мэргэжилтэн Б.Шатарбал БНСУ-ын Жежү арал, Газар 

тариалангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Авирмэд 

БНСУ-ын Дэгү, Кимхэ хотуудад тус тус 14-45 хоногийн 

хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан. 

7. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Азийн 

бүтээмжийн байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан 

“Хүнсний сүлжээний туршид аюулгүй байдал, чанарыг 

тогтвортой хангах нь” сэдэвт чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний 

семинарт мэргэжилтэн Ж.Содцэцэг, Э.Урансүх нар 

хамрагдсан.    

ДУНДАЖ БИЕЛЭЛТ 94,4 

 
3.2.Хүний нөөцийг  чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар     

          /2017 оны 89 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт/ 
/2019 оны хагас жилийн байдлаар/ 

  

З
о

р
и
л

т 
 

 
 
№ 

 
 

Үйл 
ажиллагаа 

 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилтот  
Түвшин 
/тоо 
хэмжээ 

Хувь
/ 

Хүрсэн 
түвшин 
/хэрэгжилт
ийн хувь, 
тоо 
хэмжээ/ 

Зарцуулса
н хөрөнгө, 
эх үүсвэр 
гүйцэтгэлээ
р  
/мян.төг/ 

 
 
Тайлбар 
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1 Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 
мэргэжлийг 
дээшлүүлэ
х 
чиглэлээр 
зохион 
байгуулсан 
гадаад, 
дотоод 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын 
тоо 

5-аас 
дээш 

5 удаа 
100 % 

- Байгууллагын 
мэдээллийн 
цагаар цаг үеийн 
шинж чанартай 
сургалт, 
мэдээллийг 
тогтмол олнож 
хэвшсэн болно. 06 
дугаар сарын 21 
өдөр сургалтын 
байгууллага 
болон, НЗДТГ 
хамтран “Ёс зүй 
эерэг хандлагыг 
нэмэгдүүлэх нь” 
сэдэвт сургалт, 10 
дугаар сарын  04 
өдөр  Монгол 
хэлний зөв 
бичгийн дүрэм, 
найруулгын 
сургалтыг Монгол 
улсын 
Ерөнхийлөгчийн 
дэргэдэх Төрийн 
хэлний үндэсний 
Зөвлөлийн ажлын 
албатай хамтран, 
12 дугаар сарын 
11 өдөр  “Ажлын 
байрны аз жаргал 
хувь хүний 
хөгжил”  
сургалтыг Карьер 
хөгжлийн төв 
Сургалтын 
байгууллагатай 
хамтран тус тус 
зохион 
байгуулсан. 

Албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

80 хувиас 
дээш 

25 албан 
хаагч 
100  %     

- Сургалтуудад 
газрын нийт 25 
албан хаагч хаагч 
хамрагдаж 
ажилласан болно. 

Гадаад 
сургалтад 
албан 
хаагчид 
хамрагдсан 
байдал 

20 хувиас 
дээш 

1 албан 
хаагч  

100% 
 

- 2019 оны хагас 
жилийн байдлаар 
нийт 8 албан 
хаагч гадаад 
сургалтад 
хамрагдсан.   

2 Мэргэшсэн 
туршлагата
й хүний 
нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон 
түүнээс 
дээш жил 
ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 

70 хувиас 
дээш 

96%  
100% 

- Нийт албан 
хаагчдын 96 хувь 
нь төрийн албанд 
3 болон түүнээс 
дээш жил 
ажилласан албан 
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хүчний 
үзүүлэлт 

хаагчид байгаа 
болно 

                                              Хэсгийн дундаж: 100% 

2
.А

л
б

а
н
 х

а
а

гч
д

ы
н
 н

и
й
гм

и
й
н
 б

а
та

л
га

а
г 

х
а
н
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х
 

3 Цалин хөлс 
шагнал, 
урамшуулл
ын 
тогтолцоог 
хэрэгжүүлэ
х 

Шагнал 
урамшуула
лд 
хамрагдсан 
албан 
хаагчдын 
тоо 

Гүйцэтгэлээ
р 

100% 
 
 
 

 - 
 

2019 онд 
Хөдөлмөрийн 
хүндэт медалиар 
Хүнсний 
үйлдвэрлэлийн 
хэлтсийн дарга 
Р.Ундармаа, 
ЭМААХ-н 
мэргэжилтэн 
Б.Шатарбал, 
Худалдаа 
үйлдвэрлэлийн 
тэргүүний 
ажилтнаар ГТХ-
ын мэргэжилтэн 
Д.Зандармаа, 
ХХААХҮЯ-ны 
Жуух бичгээр Мал 
үржлийн албаны 
мэргэжилтэн 
Б.Гантулга, НЗД-н 
жуух бичгээр ХҮХ-
н мэргэжилтэн 
Э.Урансүх, ЗХ-н 
мэргэжилтэн 
Х.Билигсайхан, 
Нийслэлийн 380 
ойн медалиар 
ГТХ-н дарга 
Ц.Төмөртулга, 
ГТХ-н  
мэргэжилтэн 
Д.Зандармаа, 
ХҮХ-н ахлах 
мэргэжилтэн 
Ч.Батхүү, ЗХ-н 
мэргэжилтэн 
А.Баянжаргал, 
Нийслэлийн 
тэргүүний залуу 
алтан медалиар 
ХҮХ-н 
мэргэжилтэн 
Т.Буянхишиг нар 
тус тус шагнадсан 
болно     
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Албан 
хаагчдын 
үйл 
ажиллагаа
ны үнэлгээ, 
ажилласан 
жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал 

Гүйцэтгэлээ
р  

100% 
 

12 албан 
хаагч 
100% 

НЗД-ын 
2019 оны А/491 
дүгээр 
захирамжийг 
үндэслэн  Газрын 
даргын 05 дугаар 
сарын 24 өдрийн 
Б/21 тоот 
тушаалаар 12 
албан хаагчид 
зэрэг дэвийн 
нэмэгдэл олгосон. 

4 Алба
н хаагчдын 
ажлын 
байрны 
хэвийн 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 
байдал 

Ажлын 
байрны 
таатай 
орчны 
сэтгэл 
ханамжийн 
санал 
асуулга 

Сэтгэл 
ханамж 80 
хувиас дээш 

100% 25 албан 
хаагч 
хамрагдав.  

100% 
 

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

Алба
н хаагчдын 
сар бүр 
олгох хоол 
унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүлэ
х 

Гүйцэтг
элээр  

10
0% 

25 
хаагч  

100% 

Албан 
хаагчдын хоол 
унааны зардлыг 
2019 оны 01 
дүгээр сарын 01 
өдрийн Б/03 тоот 
тушаалаар 
шинэчлэн 
тогтоосон бөгөөд 
энэхүү тушаалаар 
албан хаагчдад 
олгох хоол, 
унааны зардлыг 
нэмэгдүүлсэн  
тооцон олгож 
байна. 

5 Албан 
хаагчдын 
эрүүл 
мэндийг 
хамгаалgх, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэг 

Жилд 1-с 
доошгүй 
удаа 

 

- - 2018 оны эрүүл 
мэндын үзлэгт 
хамрагдсан 
бөгөөд 2019 онд 
дээрхи ажил 
тусгагдаагүй 
болно. 

Албан 
хаагчдын 
хамрагдалт 

                                                      Хэсгийн дундаж : 80% 

                                                Үнэлгээний дундаж хувь:90% 

 
 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 
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байгууллагуудаас төлөөллийг оролцуулан хийлгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг газрын 

даргын 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 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 02-ны өдөр хүргүүлсэн. 

 

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

шийдвэрлэлтийн талаар: 

2019 онд өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем https://erp.ulaanbaatar.mn–д 93 хүсэлт 
бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 83, эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст-3, 
захиргааны хэлтэст-6, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст-1 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд 
ирсэн хүсэлтүүдийг ангилж үзвэл: Ар гэрт нь гачигдал гарч цалинтай чөлөө хүссэн 3 албан 
хаагч, жирэмсний амралтын хугацаа дуусч ажилдаа орохыг хүссэн 1, тэтгэмж хүссэн 1 
албан хаагчийн хүсэлт, докторт суралцаж буй тул хичээлийн хувиарт өдрүүдэд чөлөө 
хүссэн 1,  хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст тодорхойлолт хүссэн 1, газар тариалангийн 
хэлтэст хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж, техник хэрэгсэл хүссэн 39, Хүнсний ногооны үр 
хүссэн 40, газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд талархал илэрхийлсэн 1, 
БНХАУ-д хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхийн эсрэг 
саналтай байна, үүнийг холбогдох байгууллагад нь уламжилж өгнө үү гэсэн 1 хүсэлт,  
худаг гаргуулах хүсэлт-2,  тус тус ирсэн байна.  

Хүнсний, үйлдвэрлэлийн хэлтсээс иргэн Ц.Чойжилжавын хүсэлтийн дагуу манай 
газраас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаж байсан тухай тодорхойлолтыг Баянзүрх 
дүүргийн Засаг даргад уламжилсан, хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж 26, мотоблок хүссэн 13 
хүсэлтийг Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд албан бичгээр уламжилж шийдвэрлүүлсэн  
бол хүнсний ногооны болон жимс, жимсгэний үр хүссэн 40 хүсэлт ирүүлсэн иргэдтэй 
утсаар холбогдон үрийг 100% олгосон, мөн хүнсний ногооны худалдааны борлуулалт 
нэмэгдүүлэх талаар 2 хүсэлт ирснийг холбогдох дүүргүүдэд нь уламжилж өгсөн, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст ирүүлсэн Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Хархошуунд 
худаг гаргуулах хүсэлт нь улсын төсөв болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 
инженерийн хийцтэй худаг гаргах боломжгүйг утсаар мэдэгдсэн, мөн Баянзүрх дүүргийн 
Гүнжийн аманд байрлах худгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гаргасан тул иргэнд 
эзэмшүүлэх боломжгүйг утсаар мэдэгдсэн, мөн Баянгол дүүргийн иргэн Г.Намсрайжаваас 
газар олгохыг хүссэн 1 өргөдөл ирсэнийг манай байгууллагын шийдвэрлэх асуудал биш 
учир утсаар мэдэгдэж уг өргөдөлийг хаасан, -5, бусад 27 байна. Хүсэлтийг өдөрт нь 
багтаан хүлээн аваагүй 19 зөрчил, ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг авч үзвэл 
иргэний талд шийдвэрлэсэн-59, боломжгүй явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 4, буцаалтыг 3 
хоногт багтаан хийгээгүй 2 зөрчил бүртгэгдэж зөрчлийн тоо 25, зөрчлийн тоо өндөр 1 
албан хаагчид газрын даргын 2019 оны Б/20-р тушаалаар сануулах арга хэмжээ авч, 
бусад албан хаагчдад анхааруулсан.  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
2019 оны №03/1749 тоот албан бичиг, Засаг даргын Зөвлөлийн 2019 оны №08-р 
тэмдэглэл, өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 4 удаа хийж мэдээллийн 
цагаар  нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 5 хоног 6 цаг 42 минут байна. Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах 
тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

2019 оны 12 дугаар сарын 25-ний  өдрийн байдлаар нийт 579 бичиг ирсэнээс 564 
бичгийг /98,14%/ шийдвэрлэн, 181 хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 
Мөн нийт 453 бичиг явуулсанаас АХХ-ийн www.edoc.ub.gov.mn сайтыг ашигладаг 
байгууллагуудад 365 бичиг, систем ашигладаггүй байгууллагуудад 153 бичгийг явуулсан 
байна. Газрын хэмжээнд удирдлагууд тоон гарын үсэг авсан боловч одоогийн байдлаар 
хэрэглээнд нэвтрүүлээгүй байна. 

Газрын хэмжээнд нийт 12 зөрчил илэрсэнээс стандартын зөрчил 1, шийдвэрлэх 
хугацааны зөрчил 10, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчил 1 байна. Цаашид ямар нэгэн 
зөрчил гаргахгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

 
 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
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Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу: 
Захиргааны хэлтэс  68 /байнга 30, түр – 36, 70 жил -2/, Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтэс  13 /байнга 8, түр-5/, Газар тариалангийн хэлтэс 13  /байнга-9, түр-4/, Эрчимжсэн 
мал аж ахуйн хэлтэс 16 /байнга-12, түр-4/, санхүү 25 /байнга 7, түр 14, 70 жил 4 / нийт 135 
ш  /байнга  66 ш, түр 63, 70 жил 6/  хадгаламжийн нэгж бүртгэл үйлдэн архивт хүлээн 
авсан. 

Хэлтэс Байнга Түр 70 жил Нийт 

Захиргааны хэлтэс 30 36 2 68 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 8 4  13 

Газартариалангийн хэлтэс 9 4  13 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 12 4  16 

Санхүү 7 14 4 25 

Нийт 66 63 6 135 

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

газрын 2019 онд эхний хагас жилд батлагдсан үүссэн А тушаал -7ш, Б тушаал-10 ш  
захирамжлалын баримтыг шивж оруулсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тус цахим хуудас 
нь ажилаагүй байгаа болно.  

2019 оны үйл ажиллагаанд шалган, зааварласан ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн 
дагуу газрын даргын тушаалын хуулийн үндэслэлийг оновчтой гаргах талаар холбогдох 
хууль журмыг судалж, газрын даргын тушаалын үндэслэх хэсэгт хуулийн зүйл, заалт, 
хэсгийг оновчтой сонгон, тушаалын үг үсгийн болон найруулгын алдааг сайтар хянуулж, 
ажилд томилсон тушаалд цалин, зэрэг дэв, нэмэгдлийн хэмжээг тодорхой бичиж, хөрөнгө 
мөнгө гаргах тушаалд Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, 16 
дугаар зүйл 16.5.2 г.м үндэслэх холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэл болгосон 
тушаалыг гаргаж байна. 

2019 оны байдлаар газрын хэмжээнд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр /А/ 
тушаал-38 , Боловсон хүчний чиглэлээр /Б/ тушаал-45 тушаал гарсан байна. Б/05, Б/18, 
19, 20, 21,45 тоот  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   

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл байхгүй болно.  

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

жил гаргах тайлан мэдээний тухай мэдээлэл 
2019 оны  жилийн  эцсийн тогтоол, шийдвэрийн заалтуудын Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газарт хамаарал бүхий нийт 12 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, 50 зүйл 
заалтыг хяналтад авсан.  

Үүнд: ҮАБЗ-ийн тэмдэглэл-1,  МУ-ын Засгийн газрын тогтоол-5, МУ-ын Засгийн 
газрын хуралдааны тэмдэглэл-3, Засгийн газрын албан даалгавар-1, НИТХ-ын тогтоол -1, 
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэл 1  тус тус хяналтад авч ажилласан. Дундаж 
биелэлт 97.4% -тай байна. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж -15, үүнээс биелэсэн-14, 
хэрэгжих шатандаа-1, дундаж хэрэгжилт 97.3%тай үнэлэгдсэн байна. 

Байгууллагын http://monitoring.ub.gov.mn/  хуудсанд Нийслэлийн Засаг даргын 13 

захирамж бүртгэгдсэн  
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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; 

 Газрын даргын тушаал, Хүний 
нөөц - 34 

 Төсөв санхүү - 16 
 Тайлан,төлөвлөгөө - 16  
 Төсөл хөтөлбөр - 1 
 Худалдан авалт - 0 
 Өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлт - 4 
 Хууль, эрх зүй - 13  
 Шилэн данс – 20 
 Төрийн үйлчилгээ - 12  

тус тус мэдээллийг оруулж, 
мэдээллээр тогтмол баяжуулж, 
цахим хуудасны хэвийн үйл 
ажиллагааг болон аюулгүй байдалд 
хяналт тавьж, баяжуулан 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 
батлуулж, байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан. 

100 

3.   
    

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 

Байгууллагын цахим хуудсан төрийн 
үйлчилгээ гэсэн цэс үүсгэн 
байгууллагаас иргэд, аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг төрийн 12 үйлчилгээ 

100 

http://hhaag.ub.gov.mn/
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бүр шинэчлэх; авах мэдээлэл, бүрдүүлэх 
материалыг дэлгэрэнгүй оруулсан. 
НМТГ-аас нэвтрүүлж байгаа төрийн  
үйлчилгээний систем 
https://mgov.mn/home сайтанд тус  
үйлчилгээнүүдийг мэдээллийг 
оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна. 

4.   
    

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

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

100 

5.   
    

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

2019 оны жил эцсийн байдлаар 
шинээр боловсруулагдаж байгаа 
бодлогын баримт бичиг болон 
холбогдох бичгийн шийдвэрүүд 
гараагүй болно. 

0 

6.   
    

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

Байгууллагаас иргэд, аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг төрийн 12 үйлчилгээ 
авах мэдээлэл, бүрдүүлэх 
материалыг НМТГ-аас нэвтрүүлж 
байгаа төрийн  үйлчилгээний систем 
https://mgov.mn/home сайтанд тус  
үйлчилгээнүүдийг мэдээллийг 
оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж 
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; 

2019 оны жил эцсийн байдлаар 
төрийн байгууллагын тодорхой чиг 
үүргийг  гүйцэтгэж байгаа 2 төрийн 
бус байгууллагын дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг цахим хуудсанд 
байршуулсан. 100 

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; 

2019 оны жил эцсийн байдлаар ямар 
нэгэн тусгай зөвшөөрөл олгоогүй. 

0 

https://mgov.mn/home
http://hhaag.ub.gov.mn/
https://mgov.mn/home


38 
 

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; 

2019 оны жил эцсийн байдлаар 
манай салбарын хэмжээнд улсын 
төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын 
зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа  ямар нэгэн төсөл, хөтөлбөр 
байхгүй болно. 

0 

Хэсгийн дундаж хувь: 100% 

 
№ 

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 40 
мэдээ мэдээлэл, 17 зөвлөмж, 12 
төрийн үйлчилгээ болон бусад 
тайлан мэдээ мэдээллийг 
байршуулсан ажилласан. 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 
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 

Байгууллагын http://hhaag.ub.gov.mn 
цахим хуудсан болон мэдээллийн 
самбарт дээд газраас манай 
байгууллагатай холбогдуулан 

100 

http://hhaag.ub.gov.mn/
http://hhaag.ub.gov.mn/
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байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

гаргасан хууль, тогтоол, захирамж, 
дүрэм журмыг тухай бүрт нь 
шинэчлэн байршуулж байна. 

5.   
    

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

2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар шинээр боловсруулагдаж 
байгаа бодлогын баримт бичиг 
болон холбогдох бичгийн 
шийдвэрүүд гараагүй болно. 0 

- 

6.   
    

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

Манай байгууллагаас иргэд аж ахуйн 
нэгжид үзүүлдэг төрийн 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; 

2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар төрийн байгууллагын 
тодорхой чиг үүргийг  гүйцэтгэж 
байгаа 2 төрийн бус байгууллагын 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим 
хуудсанд байршуулсан. 

100 
- 

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; 

2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар 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; 

2019 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар  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 
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Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд малыг гаргах ажлыг 

зохион байгуулахад Нийслэлийн харьяа агентлагууд болон 3 дүүргийн ЗДТГ, мал бүхий 

хороодын ажлын албатай хамтран ажиллалаа. 

         Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, бүртгэлжүүлэлт, урамшууллын ажлыг зохион 

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

сангийн үндэсний төв, Улсын мал эмнэлэгийн ерөнхий газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын 

ерөнхий газар, “Монгол тамга” ТӨҮГ-тай хамтран ажиллалаа. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үндэсний худалдаа, аж 

үйлдвэрийн танхимтай хамтран 22 дахь жилдээ "Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ, технологи-2019” олон улсын үзэсгэлэн худалдааг 5 дугаар сарын 16-19-ний 

өдрүүдэд зохион байгуулсан. Үзэсгэлэнд дотоодын 67 аж ахуйн нэгж, БНСУ, ОХУ, Непал 

зэрэг улс орнуудын 43 аж ахуйн нэгж оролцож шилдгүүдээ тодруулсан. Тус арга 

хэмжээний үеэр үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгч БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын 

худалдааг дэмжих хорооны Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн газраас танилцуулга 

хийж, төслийн сургалтуудыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулсан. 

 

 
 

Хүнсний аж үйлдвэрийн ажилтан, ажилчдын 89 жилийн ойн өдрийг угтан 

үйлдвэрийн ажилчдын ур чадварыг сайжруулах, харилцан туршлага солилцох, нөхөрсөг 

хамт олныг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдэд зөв зүйтэй ойлголт төрүүлэх зорилгоор 3 дугаар 

сарын 22, 26-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ, НХХААГ, Монголын хүнсчдийн холбоо, “Траст трейд” 

ХХК-тай хамтран “Мах шулах, ангилах ур чадвар”, "Бялуу чимэглэх ур чадвар”-ын улсын 

уралдааныг зохион байгуулсан. Энэхүү уралдаанд нийт мах, махан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл эрхлэгч 8 аж ахуйн нэгжийн ажилтнууд ур чадвараа сорьсноос Тэргүүн 

байранд Траст Трейд ХХК-ийн ажилтан Ц.Эрдэнэбаяр, хоѐрдугаар байранд Мах Маркет 

ХХК-ийн ажилтан Б.Баттулга, гуравдугаар байранд ХКҮ ХК-ийн ажилтан Л.Лхагвасүрэн 

нар, бялуун бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 6 аж ахуйн нэгжийн ажилтнууд нийт 3 төрлөөр 

өрсөлдөж нэгдсэн дүнгээр "Жүр үр" ХХК тэргүүн байр эзэлж, шилжин явах цомын эзэн 

болсон. 

 
 

 

   5.2 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ,  

үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл 
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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 2019 оны 

төлөвлөгөөг 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Орлогч дарга бөгөөд Захиргааны 

хэлтсийн даргаар батлуулсан. Батлуулсан хуваарийн дагуу улирлын биелэлтүүдийг 

хугацаанд нь хүргүүлсэн. Хэлтсүүдийн хугацаат тайлан мэдээг өгсөн байдлыг тухай бүр 

тэмдэглэж байна. 

 

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

байгуулсан үйл ажиллагаа 

2019 оны 2-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 

www.smartcity.mn –д 83 хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 77, эрчимжсэн мал 

аж ахуйн хэлтэст-2, захиргааны хэлтэст-3, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст-1 өргөдөл, 

гомдол ирсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтүүдийг ангилж үзвэл: Ар гэрт нь гачигдал гарч цалинтай 

чөлөө хүссэн 3 албан хаагч, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст тодорхойлолт хүссэн 1, 

хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж хүссэн 31, Хүнсний ногооны үр хүссэн 38, мотоблок хүссэн-

7, газар тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд талархал илэрхийлсэн 1, БНХАУ-д 

хүлэмжийн аж ахуйн чиглэлээр гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхийн эсрэг саналтай 

байна, үүнийг холбогдох байгууллагад нь уламжилж өгнө үү гэсэн 1 хүсэлт,  худаг 

гаргуулах хүсэлт-2,  тус тус ирсэн байна.  

Хүнсний, үйлдвэрлэлийн хэлтсээс иргэн Ц.Чойжилжавын хүсэлтийн дагуу манай 

газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж байсан тухай тодорхойлолтыг Баянзүрх 

дүүргийн Засаг даргад уламжилсан, хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж, мотоблок хүссэн 38 

хүсэлтийг Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд албан бичгээр уламжилж шийдвэрлүүлсэн  

бол хүнсний ногооны болон жимс, жимсгэний үр хүссэн 38 хүсэлт ирүүлсэн иргэдтэй 

утсаар холбогдон үрийг 100% олгосон, эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст ирүүлсэн Хан-Уул 

дүүргийн 14-р хороо, Хархошуунд худаг гаргуулах хүсэлт нь улсын төсөв болон 

нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй худаг гаргах боломжгүйг утсаар 

мэдэгдсэн, мөн Баянзүрх дүүргийн Гүнжийн аманд байрлах худгийг улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар гаргасан тул иргэнд эзэмшүүлэх боломжгүйг утсаар мэдэгдсэн, 

ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг авч үзвэл иргэний талд шийдвэрлэсэн-55, 

боломжгүй-4, бусад 24 байна. Хүсэлтийг өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 7 зөрчил, явцын 

тэмдэглэл хөтлөөгүй 3, буцаалтыг 3 хоногт багтаан хийгээгүй 1 зөрчил бүртгэгдэж 

зөрчлийн тоо 22, зөрчлийн тоо өндөр 1 албан хаагчид газрын даргын 2019 оны Б/20-р 

тушаалаар сануулах арга хэмжээ авч, бусад албан хаагчдад анхааруулсан.  Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны №03/1749 тоот албан бичиг, Засаг даргын 

Зөвлөлийн 2019 оны №08-р тэмдэглэл, өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт 

шинжилгээг 2 удаа хийж мэдээллийн цагаар  нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 3 хоног 23 цаг 21 минут нийслэлийн 

дундаж хугацаатай харьцуулхад 6 хоног 11 цаг 14 минут эерэг үзүүлэлттэй байна.  

Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж байна.. 

  

5.4. Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад 

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

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд бүртгэлтэй 2 төрлийн үйлчилгээ 

/согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэхэд санал авах, тамхины үйлдвэрлэл эрхлэхэд 

санал авах/ авах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн материалыг “Албан хэрэг хөтлөлтийн 

нэгдсэн систем /edoc/ “-ээр хүлээн авч ирүүлэхдээ тухайн аж ахуйн нэгжийн хүсэлт 

гаргасан албан бичгийг авч, шаардагдах хавсралт бичиг баримтыг хүлээн авахгүй байна. 
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Энэ нь тухайн аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл учруулж, хавсралт бичиг баримтыг 

байгууллага дээр авчирч өгөх хүндрэл  гарч байгаа юм. 

Нийслэлийн мал аж ахуйн салбарт мөрдөгдөж байгаа “Нийслэлийн эрчимжсэн мал 

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

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг жил бүрийн хөрөнгө 

оруулалтын саналт тусган холбогдох газарт хүргүүлдэг боловч хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхэд тодорхой төсөв батлагддаггүйтэй холбоотойгоор хэрэгжилт удааширалттай 

байна.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: 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Тайваний Тайпей хотод 2019 оны 03 

дугаар сарын 25-04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд “Азийн органик залуучуудын IV чуулга 

уулзалт” сэдэвт олон улсын хурал, БНСУ-ын Пусан хотод 2019 оны 06 дугаар сарын 16-

23-ны өдрүүдэд “”Хөдөө аж ахуйн салбарын олон улсын арга хэмжээ”-д  Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг амжилттай хамрагдсан. Гадаад 

сургалтад байгууллагын нийт албан хаагчдын 4 хувь нь хамрагдсан байна. 

 

 
 

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд БНСУ-ын “Ногоон Ази” ОУТББ-тай “Жимс 

жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр байгуулан иргэдийн бие даах чадварыг дээшлүүлэх 

төсөл”-ийн хамтын ажиллагааны гэрээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан. 

Тус ажлын хүрээнд Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын нэр дээр БЗД-ийн 20 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт 0.5 га үйлдвэрийн зориулалттай газрыг авч “Ногоон Ази” ОУТББ, 

“КОЙКА” ОУБ-ын санхүүжилтаар жимс, жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах 

ажлыг эхлүүлээд байна.  

 

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

 
ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичгийн төсөлд 

мал аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг тусгуулан ажилласан. 
Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх чиглэлээр “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоо, “Нутаг академи”-тай хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулан ажиллалаа. 
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ХААИС-ийн МААБТ-тай хамтран ажиллах санамж  бичиг байгуулахаар төслийг 
боловсруулан саналыг тусган ажилласан.  

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын 

хүрээнд хүнсний үйлдвэрүүдийн хүчин чадал, стратегийн хүнсний нөөцийн судалгаа, 

хангамжийн тооцоог гаргаж ХХААХҮЯ-д хүргүүлэн, болзошгүй гамшгийн үед хүнсний 

бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 26 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулсан. 

Хаврын улиралд нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд тогтвортой үнээр мах 

нийлүүлэх зорилгоор Баатрууд тэнгэр ХХК, Сүхбаатар мах маркет ХХК, Дархан меат 

фүүдс ХХК зэрэг 3 аж ахуйн нэгж 4000 тн мах бэлтгэн, 9 дүүргийн 140 дэлгүүрээр 4 дүгээр 

сарын 15-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд 1 кг үхрийн махыг 7200 төг, хонины 

махыг 6000 төг, ямааны махыг 5500 төгрөгөөр худалдаалсан. Хэрэглэгчдэд ойртуулах, 

борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 дугаар сарын  18, 19–ний өдрийн бямба, ням 

гарагуудад махны ил талбайн өргөтгөсөн худалдааг 6 дүүргийн 10 тогтоосон цэгт зохион 

байгуулсан. 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын 

хүрээнд хүнсний үйлдвэрүүдийн хүчин чадал, нөөцийн судалгаа, хангамжийн тооцоог 

гаргаж ХХААХҮЯ-д хүргүүлэн, болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэх 26 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулсан. “Гамшгийн үеийн төлөвлөлт, хариу арга 

хэмжээ” сэдэвт 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Гамшгаас 

хамгаалах иж бүрэн сургалт, дадлагын үеэр хэлтсийн албан хаагчид Хүнсээр хангах 

албанд ажиллаж, хуваарийн дагуу штаб дээр байрлан өгсөн чиглэлийн дагуу цаг тухайд 

нь мэдээлэлээр хангаж ажилласан. 

 
5.5.3. Ажилтан мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, сургалтад хамрагдсан байдал 

- ХХААХҮЯ, ХААИС-тай хамтран зохион байгуулсан “Бог малын ангилагч, шинжээч”-
ийн 144 цагын мэргэшүүлэх сургалтад мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, Т.Нарантуяа, 
Х.Сүхбаатар нар хамрагдаж мэргэшсэн. 

- НҮБ-ын ХААБ, “Мерси кор” олон улсын байгууллагаас зохион байгуулсан “Онцгой 
байдлын үед мал, амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах заавар, стандарт” 
сэдэвт сургалтад хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан, Д.Мөнхтуяа, Т.Нарантуяа нар 
хамрагдсан. 

- НҮБ-ийн ХХААБ, АНУ-ын Хөгжлийн агентлагаас зохион байгуулсан “Хүнсний 
сүлжээний туршид аюулгүй байдал, чанарыг тогтвортой хангах” сургалтад  
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, Х.Сүхбаатар нар хамрагдсан. 

- ХХААХҮЯ-аас Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан “Нарийн нарийвтар ноост 
хонь үржүүлэгчдийн зөвлөгөөн”-д хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Нарантуяа, Х.Сүхбаатар 
нар оролцсон. 

- Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Стратеги судалгааны 
хүрээлэнгээс 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй 
байдлын өнөөгийн нөхцөл байдал” судалгааны танилцуулах сургалтад хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг нар; 

- “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2-р шатны арга хэмжээний 
хүрээнд 3 дугаар сарын 19 өдөр ХХААХҮЯ, МХЕГ хамтран зохион байгуулсан 
сургалтад мэргэжилтэн Т.Буянхишиг, Э.Урансүх нар;  

- ХХААХҮЯ, Азийн бүтээмжийн байгууллага, Монголын бүтээмжийн төвөөс 5 дугаар 
сарын 15 өдөр зохион байгуулсан "Хүнсний аюулгүй байдал инноваци" сэдэвт 
сургалтад мэргэжилтэн Т.Буянхишиг, 5 дугаар сарын 16, 17 өдрүүдэд зохион 
байгуулсан “Хүнсний сүлжээний туршид аюулгүй байдал, чанарыг тогтвортой 
хангах нь” сэдэвт чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний семинарт мэргэжилтэн 
Ж.Содцэцэг, Э.Урансүх нар; 

- Адра ОУБ-аас 5 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан БНЭУ-ын Хамтын 
баталгаажуулалтын зөвлөлийн ерөнхийлөгч ноѐн Калян Паул, БНЭУ-ын Нэгдсэн 
Гималайн хөгжлийн сангийн Иргэдийн санал санаачлагыг дэмжих хөтөлбөрийн 
захирал хатагтай Анита Паулаар удирдуулсан “Органик хөдөө аж ахуйн нэмүү 
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өртгийн сүлжээ-хамтын баталгаажуулалт” сэдэвт сургалтад мэргэжилтэн 
Ч.Чулуунцэцэг; 

- “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих (SECiMC2)” төслийн хүрээнд ХХААХҮЯ, Дэлхийн 
сав баглаа боодлын байгууллага, Монголын сав баглаа боодол үйлдвэрлэгчдийн 
нэгдсэн холбоо хамтран 8 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулсан “Хүнсний 
бүтээгдэхүүний сав баглаа, боодол ба брендинг-маркетинг” сэдэвт сургалтад 
хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Урансүх; 

- ХХААХҮЯ-наас 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулсан “Давс багатай 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2-р шатны арга хэмжээний хаалтын онол-
практикийн хуралд хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Урансүх, Т.Буянхишиг нар; 

- ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, Адра ОУБ, НҮБ-ийн ХХААБ хамтран 2019 
оны 10 сарын 14-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Органик бүтээгдэхүүний үнэ 
цэнийн сүлжээ” сэдэвт сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Буянхишиг, 
Ч.Чулуунцэцэг нар; 

- БСШУСЯ-аас WITH төрийн бус байгууллагатай хамтран 11 дүгээр сарын 08-ны 
өдөр зохион байгуулсан “Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, шим тэжээл-хоол 
үйлдвэрлэл” сэдэвт цуврал сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Содцэцэг; 

- “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих (SECiMC2)” төслийн хүрээнд 11 дүгээр сарын 20-22, 
28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 3 өдрийн олон улсын “Мах, сүүний 
үйлдвэрүүдэд мөрдөх Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн систем ба oлон 
улсын стандартууд” сэдэвт сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Батхүү, Ж.Содцэцэг, 
Э.Урансүх нар; 

- Нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 1 дүгээр сарын 24-
ний өдрийн зөвлөгөөн, 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Гамшгийн үеийн төлөвлөлт, хариу арга хэмжээ” сэдэвт Гамшгаас хамгаалах иж 
бүрэн сургууль, 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн Эрч хүчний удирдлага болон 
НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ѐс зүй” сэдэвт сургалт, 10 
дугаар сарын 04-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Хэлний 
бодлогын үндэсний зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Монгол хэл бичгийн найруулга 
зүйн зөв бичгийн дүрэм” сэдэвт сургалт, 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн 
ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас зохион байгуулсан “Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 
ажиллах нь” сэдэвт сургалт, 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Карьер хөгжлийн төвийн 
“Албан хаагчийн ажлын байран дах аз жаргал” сэдэвт сургалтад тус тус хэлтсийн 
албан хаагчид хамрагдлаа. 

- Газар тариалангийн салбарын чиглэлээр 14 удаагийн сургалт зөвлөгөөнд бүх 

мэргэжилтэн хамрагдсан. Нийт 1700 гаруй иргэд оролцсон байна. Төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулсан 7 удаагийн 

сургалтад 620 гаруй газао тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэд  

хамрагдсан байна. Дотоод сургалтад 3 мэргэжилтэн 44 ногоочин хамруулсан 

- Монгол Улсад Атар газар эзэмшиж, газар тариаланг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний түүхт 60 жилийн ойн хүрээнд 11 дүгээр 

сарын 18-22-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, тус арга хэмжээнд идэвхтэй 

оролцсон.  

- Байгууллагаас Карьер хөгжлийн төвтэй хамтран зохион байгуулж байгаа “Албан 

хаагчийн ажлын байран дах аз жаргал” сэдэвт сургалтын урьдчилсан сорил болох 

“Ажилтны хандлага, ур чадварын тест”-д 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр хамрагдсан. 

-  Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Магистр, докторын сургуульд ургамал хамгаалалын 

чиглэлээр суралцаж байна. 

- 12 дугаар сарын 5-7 өдрүүдэд “Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, 

хэтийн төлөв” сэдэвт онол, үйлдвэрлэлийн бага хуралд оролцсон.                                                                                                                   

Зохион байгуулсан сургалтууд: 
- Багануур дүүргийн “Малчдын зөвлөгөөн”-д оролцож Нийслэлийн мал аж ахуйн 

салбарын талаар мэдээлэл өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган 
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ажилласан.Зөвлөгөөнд 4 хорооны 350 гаруй малчид оролцож мал аж ахуйн 
салбарын мэдээллийг хүргэж ажилласан. 

- Монголын Сүүний нэгдсэн холбоо, “Нүүдэлчин” групп, “Нүүдэлчин арго ферм” ХХК-
с зохион байгуулсан сургалтуудад Нийслэлийн мал аж ахуйн талаарх бодлого, 
чиглэл, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд, үндэсний хөтөлбөр, стандартын талаар  
мэдээлэл өгч, 64 иргэнийг мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан. 

- “Жи Си Эс” ТББ-тай хамтран 2019 оны 03 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд “Мал аж 
ахуйн хоршооны үйл ажиллагаагаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн 
үхэр сүргийн үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах” төслийн хүрээнд СХД-ийн 21 дүгээр 
хорооны Партизан, Рашаантын иргэдэд сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад 
зорилтот бүлгийн аж ахуй эрхлэгч 45 иргэн хамрагдлаа. 

- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн 
зөвлөлдөх уулзалт”-ыг зохион байгуулах удирдамж, хөтөлбөрийг Засаг даргын 
орлогч Ж.Батбаясгалангаар батлуулан, сургалтыг “Глобал коммунитис” ОУБ-тай 
хамтран 2019 оны 03 дугаар сарын 22-нд зохион байгуулж, сургалтад 6 дүүргийн 
фермийн аж ахуй эрхлэгчид, дүүргийн мэргэжилтнүүд, мал аж ахуйн хоршоод, 
хувийн хэвшлийн төлөөлөл 60 иргэн хамрагдаж, мэргэжил арга зүйгээр ханган 
ажиллалаа. 

- “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний төслийн хэлэлцүүлэгт Нийслэлд эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх 
чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд, стандартын талаар мэдээлэл хийж, 
төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг боловсруулж ХХААХҮЯ-нд албан бичгээр 
хүргүүлэн ажилласан. 

- Налайх дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 03-нд өрхийн туслах 

аж ахуй эрхлэгчид болон сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулан эрчимжсэн 

аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж 7 хорооны  63 иргэн 

хамрагдаж мэдээлэл авсан. 

- Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 24-нд  дүүргийн 6 

хорооны сүүний үхрийн фермийн аж ахуй эрхлэгчид болон шинээр хориглосон 

бүсэд орсон нүүх иргэдэд зориулан Ферм-аялал сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтаар Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын нутагт байрлах “Нүүдэлчин-Агро ферм” 

ХХК, Архуст сумын нутагт байрлах “Хишигтэн Нүүдэлчин”ХХК-ны жишиг цогцолбор 

фермийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлуулан сургалтад 5 

хорооны 35 иргэн хамрагдаж мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. 

- НҮБ-ын ХААБ, “Мерси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран “Онцгой байдлын 

үед мал, амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах заавар, стандарт” сэдэвт 

сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, хэлтэс, 

мал бүхий 6 дүүргийн хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн тасаг, 

нэгжүүдийн мэргэжилтнүүдийг хамруулан ажиллалаа. 

- ХХААХҮЯ-Мал хамгаалах сантай хамтран түүхий эдийн программын сургалтыг 
2019 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдөр зохион байгуулж мал бүхий 6 дүүргийн  
мэргэжилтнүүдийн хамруулсан 

- “Нутаг академи” ТББ, “Бэлчээрийн менежмент” төслийн нэгжтэй хамтран “Зохимол 
хээлтүүлгийн техникч” бэлтгэх 10 хоногийн мэргэшүүлэх сургалтыг 2019 оны 06 
дугаар сарын 10-20-ны хооронд зохион байгуулж 8 иргэнийг хамрууллаа. 

- Хан-Уул дүүргийн ЖДҮДТ-тэй хамтран ферм эрхлэгчдийн уулзалт зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулж, 3 хорооны 35 иргэнийг хамруулан санал солилцож, холбогдох 
чиглэлээр мэдээлэл өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. 

- Шинээр фермийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа болон залуу фермерүүдийг 

дэмжих зорилгоор “Залуу фермер эрхлэгчдэд зориулсан сургалт”-ыг 1 дүгээр сард 

зохион байгуулж, мэргэжилтэн Ж.Содцэцэг илтгэл тавьж оролцсон. 
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- “Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, дотоод хяналтын тогтолцоо 

нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 5 дугаар сарын 17-ны өдөр гурилан бүтээгдэхүүн 

/талх, нарийн боов, кремэн бүтээгдэхүүн/ үйлдвэрлэгч 22 аж ахуйн нэгжийн 

удирдах албан тушаалтан, технологич, чанарын менежерүүд, дотоод хяналтын 

лабораторийн мэргэжилтнүүд зэрэг 32 албан хаагчийг хамруулан зохион байгуулж, 

тараах материалаар хангасан. 

- Нийслэлд эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх, ферм эрхлэгчдийг чадвахжуулах 

чиглэлээр 2019 онд 13 төрлийн сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг 

батлуулан 6 дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран “Залуу фермер”, “Мал аж ахуйн хоршоо”, 

“Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалт”, “Малчдын зөвлөгөөн”,  

“Ферм-аялал” сургалтуудыг тусгай хөтөлбөрөөр зохион байгуулж, 450 малчин, 

фермер эрхлэгчийг хамруулан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажилласан.   Багануур 

дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж, малчид, 

ферм эрхлэгчдэд холбогдох чиглэлээр мэдээлэл өгч мэргэжил арга зүйгээр ханган 

ажилласан. 

- НҮБ-ын ХААБ, “Мерси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран “Онцгой байдлын 

үед мал, амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах заавар, стандарт” сэдэвт 

сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, хэлтэс, 

мал бүхий 6 дүүргийн хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүд, мал эмнэлгийн тасаг, 

нэгжүүдийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 

-  “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавих ерөнхий шаардлага” MNS6723:2018 

үндэсний стандартыг нийтэд хүргэх, сурталчлах хүрээнд 3 удаагийн сургалтыг 

зохион байгуулж, сургалтад мэргэжлийн холбоод, төр, хувийн хэвшил, ферм 

эрхлэгч 350 гаруй иргэдийг хамруулан ажилласан. 

- "Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сүүний аж ахуй эрхлэгчид, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэгчдийн чуулганыг ХХААХҮЯ, МСНХ-той хамтран 2019 оны 12 дугаар 

сарын 17-нд зохион байгуулж Нийслэлээс 350 фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг 

оролцуулан ажиллалаа 

- ХХААХҮЯ-наас 2019 оны 12 дугаар сарын 19-нд зохион байгуулсан Малзүйчдийн 

Улсын зөвлөгөөний ажлын хэсэгт орж ажиллаж, Нийслэлээс төлөөлөлүүдийг 

оролцуулж ажиллалаа. 

- “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага” MNS 

6648:2016 стандарт, ХХААХҮ-ийн Сайдын 2018 оны А-09 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх 

журам”, "Органик хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлал"-г сурталчлан 

таниулах, мэдлэг олгох “Хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололт, органик болохыг 

илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ” сэдэвт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч 

нарт зориулсан сургалтыг 5 дугаар сарын 29-31-ний өдрүүдэд “Төгсдэлгэрэх” бүрэн 

дунд сургууль, “Шинэ Монгол Харүмафүжи” дунд сургууль, Ерөнхий боловсролын 

лаборатори 12-р сургуулийн дунд, ахлах ангийн 7 бүлгийн 180 гаруй сурагч, анги 

удирдсан багш нарыг хамруулан зохион байгуулж, Мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг 

илтгэл тавьж оролцсон. 

- Хаан жимс Эс Би Ти ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу 6 дугаар сарын 12-ны өдөр  Хуба 

хаяа жимс жимсгэний үйлдвэрийн 20 гаруй албан хаагчдыг хамруулан “Органик 

хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүй, дотоодын болон импортын органик хүнсний 

бүртгэл” сургалтыг зохион байгуулж, Мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг "Органик хүнсний 

баталгаажуулалт, тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, түүнийг хэрхэн таних" талаар 

илтгэл тавьж оролцлоо. 
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- "Жижиг, дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, технологи-2019” олон улсын 

үзэсгэлэн худалдааны үеэр үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгч БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 

Баяннуур хотын худалдааг дэмжих хорооны Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн 

газраас танилцуулга хийж, 5 дугаар сарын 17-ны өдөр төслийн сургалтуудыг үнэ 

төлбөргүй зохион байгуулсан. 
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