
0 
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5.5.2 Цаг үеийн шинжтэй олон нийтийн ажил, нийслэлийн нутгийн 

захирааны бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр 

хамтран ажилласан талаар 

5.5.3. Ажилтан мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, сургалтад хамрагдсан байдал 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 

2021 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 1278.04 га талбайгаас 12008.6 тн ургац авахаар 

төлөвлөсөн. Үүнээс 223.63 га-с 2388.08 тн төмс, 303.9 га-с 3892.9 тн хүнсний 

ногоо,  448 га-с 3572 тн малын тэжээл, 261.8 га –с 112.1 тн жимс жимсгэнэ, 40.67 

га хамгаалагдсан хөрсний талбайгаас 2043655 тн ургац тус тус хураан авахаар 

төлөвлөсөн байна. Өмнөх онтой харьцуулахад төмс, хүнсний ногооны тариалалт 

хэвийн, жимс жимсгэний тариалалт 20%-иар буурсан, хүлэмжийн тариалалт 20 %-

иар бага  төлөвлөсөн байна. Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр 1746 

өрх, 64 аж ахуй нэгж байгууллага байгаа нь өрхийн тариалан 5 %-иар өсөж, аж 

ахуй нэгж 15 %-иар буурсан байна. 

2. Хаврын тариалалтаар 251,4 га-дтөмс, хүнсний ногоо 323.9 га-д, хамгаалагдсан 

хөрсөнд 42.5 га-д үүнээс өвлийн хүлэмж 12,5 га, зуны хүлэмж 30 га-д, малын 

тэжээл 489.5 га, жимс жимсгэнэ 658 га нийт  1765,3  га талбайд тариаллалт 

хийгдэж, төлөвлөгөөт тариалалтаас 20 хувиар илүү тариалсан байна.  

3. Япон улсын Засгийн газрын ядуурлыг бууруулах Японы сан (ЯБЯС)-гийн 

санхүүжилтээр “Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн 

амьжиргааг сайжруулах 9192-MON” төслийн 3 дах бүрэлдэхүүн хэсэгт 

Улаанбаатар хотод хүнсний ногоо, ногооны үр үрсэлгээний худалдаа, 

борлуулалтын цэг, мөн 1000м2 өвлийн хүлэмж байгуулах газрыг Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газрын эзэмшлийн налайх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрт байрлалтай газраар сонгогдож төслийн холбогдох зөвшөөрөл авах ажил 

хийгдэж байна. 

4. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 09 сарын 22 өдрийн 278 дугаар тогтоол 

батлагдсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

ХХААХҮЯ-аас Өрхийн тариалан аяны хүрээнд 11 нэр төрлийн 5650.5 кг ил талбайн 

хүнсний ногооны үр, 39 ширхэг уут хүлэмжийн ногооны үр, 8 ширхэг нийлэг 

хальсыг ногоочин өрхөд 80 хувь хүртэл хямдруулан хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

олгосон. Нийт 5650.5кг үр, 39 уут, 8 ширхэг нийлэг хальс нийт 18 130 093 төгрөгний 
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ногооны үрийг дүүргийн газар тариалан эрхлэх газар нутгийн хэмжээ өрхийн 

тариалан эрхлэх байдлаас хамааран Хан-Уул дүүрэгт 926кг, Сонгинохайрхан 

дүүрэгт 421кг, Багануур 714кг, Налайх 113кг, Чингэлтэй 84кг, Багахангай 9кг, 

Баянзүрх 13кг, Сүхбаатар 9кг-ийг 9 дүүрэгт олгоод бусад үлдэгдлийг НХХААГ 

3361,5кг бусад нарийн ногооны үрийг олголоо. Нийтдээ 1450 гаруй иргэд 50 шахам 

аж ахуй нэгжид олгож 960 гаруй га талбайд тариалж, 10500тн ургац хураан авч нэг 

өрхийн дундаж өрхийн орлого 1.3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Нийслэл хотын хэмжээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлд технологийн шинэчлэл хийх 

ажлын хүрээнд: 

5. Хөдөө аж ахуйн техник тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр 3 иргэнд олгох 

хүсэлтийг Хөдөө аж ахуйн дэмжих санд хүргүүлсэн. Монгол Улсын засгийн газрын 

2020 оны 138 дугаар тогтоолын 4 дүгээр заалтад техник тоног төхөөрөмжийн үнийг 

50 хүртэл хувиар хөнгөлсөн. 

6. Монгол Улсын засгийн 138 дугаар тогтоолын 9 дүгээр заалтад хамгаалагдсан 

хөрсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж хүн амыг жилийн турш шинэ ургацын нарийн 

ногоогоор тасралтгүй хангах зорилгоор 20 га талбай бүхий өвлийн хүлэмжийн аж 

ахуй байгуулахаар тусгагдсан. Нийслэлийн Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх 

дүүргүүдэд 3 байршлийг санал болгоод байна 

7. Засгийн газрын 2021 оны 31 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 183, 2014 оны 221 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мал  аж ахуйн үйлдвэрлэл  эрхлэгчдийн нийгэмд 

оруулж байгаа хувь нэмрийг үнэлүүлэн урамшуулах зорилгоор Нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 05 дугаар тогтоолоор 

Хөдөө аж ахуйн салбарын шилдгүүдийг шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж 

“Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр 5, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч хамт 

олон”-оор 1 аж ахуй нэгжийг тус тус шалгаруулан шагналд зарцуулах 11,5 сая 

төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/113 дугаар захирамжаар 

шийдвэрлүүлэн ажилласан. Мөн Нийслэлээс “Улсын аварга фермер”-1, “Улсын 

аварга малчин өрх”-1 тус тус шалгарсан. 

8. Засгийн газрын 2021 оны 31 дүгээр тогтоолоор журам шинэчлэгдсэнтэй 

холбоотойгоор Нийслэлийн Тэргүүний фермер, Сайн малчныг шалгаруулах 

журмыг шинэчлэн батлуулахаар журмын төслийг боловсруулан нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулахаар ажиллаж байна. 

9. 2021 онд хориглосон бүсээс мал гаргах ажлын төлөвлөгөөг батлуулан уг ажлыг 

зохион байгуулах ажлын хэсгийг газрын даргын 2021 оны 06 тоот тушаалаар 

байгуулан Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн хориглосон бүсэд 

байгаа малтай өрхүүдийг гаргахаар дүүргийн ажлын хэсэгтэй хамтран 

Нийслэлийн хэмжээнд нийт 115 өрхийн 6797 малыг зөвшөөрсөн бүсэд гаргахаар 

малтай өрхүүдэд хугацаатай мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлэн ажилласан. 

10. Коронавирусын халдварын улмаас Нийслэлд хатуу хөл хорио тогтоосон 

хугацаанд хотын хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа өндөгний  

боруулалт, нөөц, түгээлтийн мэдээг тогтсон хугацаанд авч нэгтгэн холбогдох 

газарт хүргүүлж, шаардлагатай мэдээ, тайланг хугацаанд нь гаргаж ажилласан. 

Хөл хорионы үед тахианы аж ахуй, тэжээл тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад анхаарч холбогдох 

арга хэмжээг тухай бүр авч ажилласан.   

 

1.2.Төрөөс баримтлах бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
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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; 

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2015 оны А/12 тоот тушаалаар шинэчлэн 

батлагдсан аргачлал, ЭМС-ын 2017 оны A/74 тоот тушаалын дагуу нийслэлийн жишсэн 

дундаж хүн амын стратегийн хүнсний хэрэгцээ, хэрэглээ, үйлдвэрлэлт, хангамжийн 

тооцоо судалгааг гаргасан. 2020 оны  байдлаар Нийслэлийн жишсэн дундаж хүн ам 

1204033, 2019 оны хүн амтай харьцуулахад 2.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Нийслэлийн жишсэн дундаж хүн амын гурилын жилийн хэрэгцээ 43.9 мян.тн, үйлдвэрлэлт 

нь 197.3 мян.тн, хангамж нь 458.5%, сүүний жилийн хэрэгцээ 70.32 мян.тн, үйлдвэрлэлт нь 

43 мян.тн, хангамж нь 61.2%, махны жилийн хэрэгцээ 52.7 мян.тн, үйлдвэрлэлт 16.3 

мян.тн, хангамж нь 30.9% -тай гэсэн тоон үзүүлэлтэй байна. 

Болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнээр хангах гэрээг цэвэр усны 

18, мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 15, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

4, төмс, хүнсний ногооны 24, гурил үйлдвэрлэлийн 4, талх, гурилан бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн 8, давсны 3, цайны 1, өндөг үйлдвэрлэлийн 7, нийт 84 аж ахуйн нэгжтэй 

хүнсний бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 3 талт гэрээг шинэчилэн 2 жилийн хугацаатай 

байгуулсан. 

Нийслэлийн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн болон борлуулалтын 

судалгааг гурилын үйлдвэрийн 6, гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20, сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 9, мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 21, савласан 

цэвэр ус үйлдвэрлэлийн 19, өндөгний 7, төмс хүнсний ногооны агуулах зоорийн 28 аж 

ахуйн нэгж буюу нийт 110 үйлдвэрээс 2020 оны 11 дүгээр сараас 2021 оны 4 дүгээр сар 

хүртэл өдөр бүр, 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс долоо хоногт 1 удаа авч нэгтгэн, 

хангамжийн тооцоог гарган Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлэн ажиллаж байна.   

Нийслэлийн хүн амын 2021 оны хаврын улирлын махны хэрэгцээ, үнийн тогтвортой 

байдлыг хангах зорилгоор 28 аж ахуйн нэгж 11.95 мян.тн нөөцийн мах бэлтгэсэн.   

 ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/55 дугаар тушаалаар 

байгуулсан ажлын хэсэг, 2021.03.07-09-ны өдрүүдэд нийслэлийн хүн амын 2021 оны 

хаврын улирлын махны хэрэгцээнд зориулан арилжааны банкны эх үүсвэрээр мал, мах 

бэлтгэж буй 16, бодлогын гэрээ байгуулсан 10 аж ахуйн нэгжүүдийн махны чанар, тоо 

хэмжээ, хадгалалтад хяналт шалгалтыг явуулсан.  

Нийслэлийн хүн амын 2021 оны хаврын улирлын махны хэрэгцээ, үнийн тогтвортой 

байдлыг хангах зорилгоор 28 аж ахуйн нэгж 11.95 мян.тн нөөцийн мах бэлтгэсэн. 

2021.03.26-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн 9 дүүргийн 169 хорооны 411 хүнсний  

дэлгүүрээр дамжуулан хонины ястай мах 6700 төг, үхрийн ястай мах 7700 төг, ямааны 

ястай мах 6200 төгрөгөөр 07.10-ны хугацаанд худалдан борлуулсан. 

Нийслэлийн хүн амын 2021-2022 оны  өвөл, хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд 

зориулан мал, мах бэлтгэн нийлүүлж худалдаалах сонгон шалгаруулалтад 19 аж ахуйн 

нэгжээс шаардлага хангасан гэх 17 аж ахуйн нэгжийн материалыг ХХААХҮЯ болон 

арилжааны банкнуудад хүргүүлсэн.  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 

баталсан хуваарийн дагуу нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт нөөцийн мах худалдах 

болон шинээр нэмэгдсэн хүнсний дэлгүүрүүдэд татварын газар болон ЗАА, дүүргүүдийн 

ЗДТГ-тай хамтран нөөцийн махны өдөр тутмын нийлүүлэлт, татан авалт, хөргөгч 
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хөлдөөгчийн хүчин чадал, багтаамж, нөөцөлсөн махны тоо хэмжээ, хаягжилт, агентын 

багцалсан гэрээ байгуулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах, нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвар, нэгдсэн бар кодтой болгох, Е баримт хэвлэгч пос термминаль төхөөрөмж 

байршуулах, Ебаримт олгох, санхүүгийн тайлан гаргах, орлого, зарлага, борлуулалт 

болон холбогдох мэдээллийг өгч сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад нийслэлийн 

төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд урьдчилсан судалгаагаар 355 хүнсний дэлгүүр хамрагдахаас 

нийт 307 хүнсний дэлгүүр хамрагдсан./Сүлжээ дэлгүүр ороогүй болно/ 

Бэлтгэсэн нөөцийн махыг 2021.03.26-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн 9 дүүргийн 411 

дэлгүүрээр худалдан борлуулж эхэлсэнтэй холбоотойгоор 7 хоногт нэг удаа 

дэлгүүрүүдийн борлуулалтын мэдээг 9 дүүргээс авч дэлгүүр, бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн 

нэгжээр ангилан мэдээг гаргаж Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлэн ажилласан. 

Мөн нөөцийн мах эрэлт их байгаатай холбогдуулан бэлтгэн нийлүүлэгч 17 аж 

ахуйн нэгжийн 300 тн-оос дээш махны нөөцтэй байгаа 8 аж ахуйн нэгжтэй хамтран 

нийслэлийн 6 дүүргийн 28 байршилд хонины махыг гулуузаар нь худалдан борлуулах 

ажлыг 5 дугаар сараас эхлэн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулж, хяналт тавин 

ажилласан. 

2021 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 11.5 тн мах буюу нөөцөд 

бэлтгэсэн махыг 100% борлуулсан байна. 

 НЗД-ын 2021 оны А/91 дүгээр захирамжаар Согтууруулах ундаа болон тамхины 

үйлдвэрлэл, тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэхэд хяналт тавих, санал дүгнэлт 

гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг 

ханган ажиллалаа.  

             

 Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод хяналт тавих 

ажлын хэсэг шар айрагны үйлдвэр 2, архины үйлдвэр 2, тамхи импорт 10 нийт 14 аж 

ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон шинээр авах хүсэлтийн дагуу хяналт 

шалгалтаар ажиллаж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулан, НТХГ-ын дүгнэлт болон 

ажлын хэсгийн актыг НЗДТГ-ын албан бичгээр ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 

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

байгаль орчинд ээлтэй, зориулалтын хүнсний сав, баглаа боодол, хаяг шошгыг хүнсний 

сүлжээний бүх үе шатанд хэрэглэх, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэхийг дэмжих; 

ХХААХҮЯ-нд “Сав баглаа боодол” Үндэсний хөтөлбөрийн тайланг бичиж, 

хүргүүлсэн.  

4.1.13.Шим тэжээллэг болон органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, судалгааны дүнд суурилан зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсийг 

үйлдвэрлэлд турших, нэвтрүүлэх; 

·          Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас зохион байгуулсан  “Хүнсний 

аюулгүй байдал”, Органик хүнсний бүтээгдэхүүн”, “Хаяг шошго”, “Бар код” зэрэг сэдвийн 

хүрээнд хийгдэх цахим хэлэлцүүлэгт оролцсон. Хэлэлцүүлэгт баталгаажаагүй боловч 

органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдэл бүхий хуурамч 

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж буй хууль бус, залилан мэхлэх үйлдлээс 

хэрэглэгчдийг хамгаалах, буруу шошголон органик болохыг илэрхийлсэн бүтээгдэхүүн зах 
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зээлд нийлүүлсэнээс шалтгаалан органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх ашиг 

зөрчигдөхөөс хамгаалсан ямар арга зам байгааг талаар хэлэлцсэн. 

ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/67 дугаар тушаалаар 

батлагдсан улаанбуудайн гурилыг албан журмаар баяжуулах ажлын явцад гарсан 

доголдлыг арилгах, баяжуулагч бэлдмэлийг судлах, турших, нэвтрүүлэх, баяжуулсан 

хүнсний тухай бодлого хөтөлбөр боловсруулах, баяжуулсан хүнснийг иргэдэд таниулах, 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажилласан. Ажлын 

хэсэг 5 дугаар сарын 13-ны өдөр хуралдаж баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэл, хэрэглээг 

дэмжих бодлого хөтөлбөр боловсруулах ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн, төлөвлөгөөний 

төсөлд саналаа тусган оролцлоо. ХХААХҮЯ-аас “Баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэл, 

хэрэглээг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” боловсруулах ажлыг түр зогсоогоод байна.  

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр 

Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгчдэд цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Тус сургалтад 

Алтан тариа ХХК, Милл хаус ХХК, Улаанбаатар гурил ХХК, Давс үйлдвэрлэгчдийн холбоо 

зэрэг баяжуулалт хийдэг байсан үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүд оролцож өөрсдийн санал 

бодлоо солилцон, хуулийн хэрэгжилтийн талаар үнэлэлт дүгнэлт өгсөн. Алтан тариа ХХК, 

Улаанбаатар гурил ХХК зэрэг компаниуд баяжуулсан гурил үйлдвэрлэснээр их хэмжээний 

алдагдалд орсон тухайгаа хэлж цаашид уг ажил жигдэртэл баяжуулсан гурил үйлдвэрлэх 

боломжгүйг мэдэгдсэн. 

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; 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан хүнсний 

хангамжийг тогтвортой байлгах зорилгоор хүнсний томоохон 110 үйлдвэрүүдээс түүхий 

эд, бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг долоо хоног бүр, 2021 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 

өдрөөс эхлэн долоо хоногийн Мягмар, Баасан гариг бүр, 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 

Баасан гариг бүрт хүнсний 110 үйлдвэрээс бүтээгдэхүүний нөөц, борлуулалтын судалгааг 

авч Нийслэлийн хүнсээр хангах албанд тогтмол хүргүүлж байна. Эдгээр хүнсний 

боловсруулах үйлдвэрүүдээс 84 аж ахуйн нэгжтэй болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 3 талт гэрээг шинэчилэн 2 жилийн хугацаатай байгуулсан. 

2021 оны байдлаар СХГ–аас Чанарын менежментийн тогтолцоо (ISO 9001) 

стандартыг нэвтрүүлсэн үйл ажиллагааны баталгаажилтын хугацаа дууссан 5 хүнсний 

үйлдвэр зохих журмын дагуу хүсэлтээ илгээн, сунгалтаа хийлгэсэн. Үүнд : сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний 1, гурилын 1, бялуу, нарийн боовны 1, гоймонгийн 1, спиртийн үйлдвэр 1 

байна.  

Хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодотгол хийж, 2020 оны статистикийн тоо баримтыг үндэслэн дараах тооцооллыг хийсэн. 

Үүнд : 

 Улаанбаатар хотын жишсэн хүн амын тоо 

 Улаанбаатар хотын хүн амын хоногийн болон жилийн хүнсний хэрэгцээ, биет 

хэмжээгээр 

 Гамшгийн үеийн хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ 

 Гамшгийн болон газар, хөдлөлтийн үед ажиллах аврагчид, нэрвэгдэгсэдийг 

хоол хүнсээр хангахад шаардагдах хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээ 

Мал сүргийн чанарыг сайжруулах, гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх 

ажлын хүрээнд сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжийн захиалгаар сүү, сүү-

махны чиглэлийн хосолмол ашиг шимт бухны гүн хөлдөөсөн үр, шингэн азотыг ХХААХҮЯ-

ны харьяа Малын удмын сангийн үндэсний төвөөс гэрээний дагуу 4-н мал үржүүлгийн 

техникч,  мал бүхий 6 дүүргийн  350 үнээнд зохиомол хээлтүүлгийн  ажил үйлчилгээ 
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үзүүлж 40 аж ахуй нэгж, иргэний 1125 үнээнд хээлийн шалгалт хийж хээл хамгаалах, 

хээлтэй малын арчилгаа, маллагааны талаар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Сонгинохайрхан дүүргийн  21 дүгээр хорооны Нарийн, Шар хадны хэсгийн 25 аж 

ахуй,  фермер эрхлэгч нарын 75 саалийн үнээний сүүн ашиг шим, тослог уурагт  

материалыг үндэслэн сүүний үхрийн аж ахуй эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгжийн захиалгаар 

сүүний чиглэлийн Хар тарлан үүлдрийн өндөр ашигт малын хүйс жолоодсон үрээр  30 

үнээнд  зохиомол хээлтүүлгийн  ажил үйлчилгээг  үзүүлж байна.

 
ХХААХҮЯ-ны харьяа Малын удмын сангийн үндэсний төвийн генийн санд 1985 , 

2009-2020 онуудад импортолсон болон дотоодод үйлдвэрлэсэн 20 хонины  үүлдрийн 

26410, ямааны 6 үүлдрийн 1293, үхрийн 7 үүлдрийн 34058, сарлаг 1 үүлдрийн 363, хүйс 

жолоодсон 5 үүлдрийн 940, нийт 62794 тун үрэнд үрийн идэвхи хөдөлгөөн, чанарт үнэлгээ 

өгч баллаар  дүгнэх, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих ажлын хэсэгт ажиллалаа. 

ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын 

генетик нөөцийн хэлтэс, МААБС-ын багийн хамтарсан “Сүргийн эргэлтийн” программын 

цахим сургалтанд хамрагдсан. Нийслэлийн 6 дүүргийн нийт 468690 толгой малд 3 жилээр 

боловсруулалт хийх ажлыг эхлүүлж байна.  

Мал аж ахуйгаас олох орлого, ашгийн тооцоог мах, сүү, ноос, ноолуур, дайвар 

бүтээгдэхүүн, арьс шир, толгой шир гэх мэт бүтээгдэхүүн борлуулалтын орлогоос 2021 

онд олсон орлогоос  2022 онд 11%, 2023 17%, орлогоор  нэмэгдэх  тооцоолол гарч байна.  

  
ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын 

генетик нөөцийн хэлтэс, МААБС-ын багийн хамтарсан “Сүргийн эргэлтийн” программын 

цахим сургалтад 2021-12-01-ний өдөр хамрагдаж сүргийн эргэлтийн программыг хөтлөн 

явуулах арга зүйн сургалтанд хамрагсан.. Мөн мал бүхий 6 дүүргийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн, тасгийн дарга нарыг тэнхимийн сургалтад хамруулж төлөвлөлт хийх 

аргачлалаар дадлагажуулсан. 

Мал бүхий 6 дүүргийн ХАА тасгийн дарга, мэргэжилтэн нарыг оролцуулсан 6 

удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Малчдад хүргэх мэдээллийг цахим хаягуудаар 

хүргэж ажилласан.  

Тэмээ
0%

Адуу
11,6%

Үхэр
18%

Хонь
39,3%

Ямаа
30,2%

Нийт малын тоо хувиар

Багануур
16%

Багаханг
ай
3%

Баянзүрх
21%

Налайх
13%

Хан-Уул
14%

Сонгино-
Хайрхан

33%

Хот орчмын үхэр сүргийн 
үнээний эзлэх хувийн жин 

(хувиар)
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Тугал, өсвөр үхэр бойжуулах зохистой дадал, Саалийн үнээний тэжээл, тэжээллэг, 

Сүүний үхрийн эрүүл мэнд, Сүүний үхрийн аж ахуйд зохиох үржлийн ажил, Сүүний үхрийн 

байр, эрүүл ахуй сэдэвт видео хичээлийг байгууллагын цахим сайт, мал бүхий 

дүүргүүдийн тасгуудад онлайн хэлбэрээр хүргүүлж мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 

Мал бүхий 6 дүүргийн ХАА тасаг, дүүргүүдийн ИТХ-аар “Малын тоо, толгойн 

татварын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 5 хошуу малд ногдох 

татварын хэмжээг дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулан ажиллаж байна. 

Ковид цар тахлын улмаас малын тоо, толгойн татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

жилийн эхний хагаст зогсоож, жилийн сүүлийн хагаст татварыг татна төвлөрүүлж байна. 

Одоогийн байдлаар Багануур дүүрэг 10,0 сая төг, Налайх дүүрэг 23.7 сая төгрөгийн 

татварыг татан төвлөрүүлээд байна. Бусад дүүргүүд татвараа татан төвлөрүүлэх ажил 

эхлээгүй байна. 

Сонгинохайрхан дүүргийн  21 дүгээр хорооны Нарийн, Шар хадны хэсгийн 25 аж 

ахуй,  фермер эрхлэгч нарын 75 саалийн үнээний сүүн ашиг шим, тослог уурагт  

материалыг үндэслэн өндөр ашигт малын хүйс жолоодсон үрээр хээлтүүлэг хийх ажлыг 

эхлүүлээд байна. Тус бүс нутгийн мал үржүүлгийн техникчдэд хүйс жолоодсон 100 тун 

үрийг хүлээлгэж өгсний 30%-ыг үйлдвэрлэлд ашиглаад байна. 

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. 

 Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд зохистой дадал, удирдлагын тогтолцоо, 

стандартыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 2 удаагийн сургалт зохион байгуулахаар 

төлөвлөгөө гарган ажилласан.  

Төлөвлөгөөний дагуу эхний сургалт болох “ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр цахимаар зохион байгуулж 

, нийт 25 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. 

Сургалтаар: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журам стандарт 

 Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, түүнд тавигдах шаардлага 

 Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх, арилгах арга зам буюу Эрсдэлийн 

менежментийн талаар мэдээлэл өгөв.  

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид өөрсдийн нөхцөл боломжоос шалтгаалан төрөл 

бүрийн сургалт авах боломжгүй байдаг бөгөөд тус сургалтыг зохион байгуулснаар 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журамтай 

танилцаж, бусад үйлдвэрүүдийн нэвтрүүлсэн сайн жишээнүүдтэй танилцан туршлага 

судалж, цаашлаад өөрсдийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох 

юм. Сургалтын материалыг PDF хэлбэрээр аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлэв.  

10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Мон кек” ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу  тус 

компаний ажлын байранд очиж, нийт 17 ажилтан, мастер, технологич нарыг  хамруулан 

сургалт зохион байгуулсан.  Сургалтаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуй, төрөөс баримтлаж буй хууль, тогтоомж, стандарт, чанарын 

менежментийн стандартын (зохистой дадлуудын ялгаа, онцлог) талаар мэдээлэл өгсөн.   

Жимс, хүнсний ногооны шимт тэжээллэг чанар, эрүүл мэндэд ашиг тустай байдлыг 

олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Юү Би Пи Эм” ХХК-тай хамтран хүнсний аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн дөрвөн багц 

контент мэдээллийг хянан боловсруулж ажилласан. Үүнд : 

1.  Нэг хүний өдөрт авах ёстой шим тэжээлийн мэдээлэл 

2.     Хүнс, жимс, ногооны ач тус, хэрэглээ, үйлдвэрлэл, хог хаягдалын тухай 

3.     Жимс, ногоог хадгалах нөхцөл 
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4.  12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний жишээн дээр бүтээгдэхүүний илчлэгийг тооцоох 

аргачлал 

Хүн амын хүнсний аюулгүй байдлын талаарх боловсролд хувь нэмэр оруулах 

зорилгоор хүнсийг бүрэлдүүлэгч шимт бодисын талаар мэдээллийг эх сурвалжаас 

боловсруулж бэлтгэн байгууллагын цахим хуудсаар олон нийтэд түгээн ажилласан. 

2.21. Аймаг, нийслэл, сум, суурин газруудын хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн 

дэвшилтэт технологи бүхий бага, дунд оврын хүнсний боловсруулах жишиг загвар 

үйлдвэрийг байгуулахыг дэмжинэ. 

2.22. Хүнсний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим санг бий 

болгоно. 

2020 онд Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 770 хүнсний боловсруулах 

үйлдвэр, 42 хүнсний ногооны агуулах, зоорийн судалгааг 2021 онд тодотгол хийж 

мэдээллийг шинэчлэн баяжуулсан. Судалгаагаар нийт 655 үйлдвэр бүртгэгдсэнээс гурил, 

гурилан бүтээгдэхүүний 151, сүү,сүүн бүтээгдэхүүний 40, мах, махан бүтээгдэхүүний 210, 

шингэн хүнсний 61, архи, согтууруулах ундааны 28, нөөшилсөн болон бусад хүнсний 127, 

төмс, хүнсний ногооны агуулах зоорь 30, өндөгний 8 үйлдвэр тус тус байна. Коронавируст 

халдварын нөхцөл байдал болон улирлаас хамааран 115 үйлдвэр үйл ажиллагаа нь түр 

зогссон, хаагдсан байна. 

2.23. Иргэдийн эрүүл, баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хүнсний 

бүтээгдэхүүний бэлтгэл, боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог 

бий болгож, хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулна. 

Нийслэлийн жишсэн дундаж хүн амын гурилын жилийн хэрэгцээ 43.9 мян.тн, 

үйлдвэрлэлт нь 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 197.3 мян.тн, хангамж нь 458.5%, 

сүүний жилийн хэрэгцээ 70.32 мян.тн, үйлдвэрлэлт нь 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 

43 мян.тн, хангамж нь 61.2%, махны жилийн хэрэгцээ 50.2 мян.тн, үйлдвэрлэлт 23.3 

мян.тн, хангамж нь 46.4%  байна. 

Сүү боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн улирлын хамаарлыг бууруулах 

зорилгоор Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар тогтоолоор “Сүү боловсруулах үйлдвэр, 

цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, 

эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох” түр журам батлагдсантай 

холбогдуулан сүү боловсруулах үйлдвэр эрхлэгчид, малчин, эрчимжсэн мал аж ахуйн 

эрхлэгчдэд журмыг сурталчлан зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан.  Урамшуулал олгосон 

хугацаанд улсын хэмжээнд нийт 2375 буюу нийслэлийн 3 дүүргийн 663 малчин, 

эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид урамшуулалд хамрагдаад байна. 

Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар тогтоолоор “Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд 

техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн 

мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох” түр журмын хэрэгжилтийг хангах 

зорилгоор Нийслэлийн 3 дүүргийн 6 хороо, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 150 гаруй 

малчид, фермерүүд, дүүргийн зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарыг хамруулан 

сургалтыг зохион байгуулж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

Сургалтаар:  

 Журмын танилцуулга; 

 Татварын цахим төлбөрийн баримтын систем; 

 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний цахим систем; 

 Саалийн гарцыг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-наас 

зохион байгуулж байгаа ажлын талаар тус тус мэдээллүүдийг өгч ажилласан. 
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Сургалтын үйл ажиллагаа болон журмын хэрэгжилтийн талаар ТВ-4 телевизээр 

нийтэд сурталчлан ажилласан. 

 Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” 

сэдэвт цахим сургалтыг 06 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд 25 

аж ахуйн нэгж хамрагдаж сонирхсон асуултаа асууж тодрууллаа. Сургалтаар: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журам стандарт 

 Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, түүнд тавигдах шаардлага 

 Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх, арилгах арга замын талаар мэдээлэл 

олгов. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 

баталсан хуваарийн дагуу нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт нөөцийн мах худалдах 

болон шинээр нэмэгдсэн хүнсний дэлгүүрүүдэд татварын газар болон ЗАА, дүүргүүдийн 

ЗДТГ-тай хамтран нөөцийн махны өдөр тутмын нийлүүлэлт, татан авалт, хөргөгч 

хөлдөөгчийн хүчин чадал, багтаамж, нөөцөлсөн махны тоо хэмжээ, хаягжилт, агентын 

багцалсан гэрээ байгуулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах, нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвар, нэгдсэн бар кодтой болгох, И-баримт хэвлэгч пос термминаль төхөөрөмж 

байршуулах, Ебаримт олгох, санхүүгийн тайлан гаргах, орлого, зарлага, борлуулалт 

болон холбогдох мэдээллийг өгч сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад нийслэлийн 

төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд урьдчилсан судалгаагаар 355 хүнсний дэлгүүр хамрагдахаас 

нийт 307 хүнсний дэлгүүр хамрагдсан./ 

Жимс, хүнсний ногооны шимт тэжээллэг  чанар, эрүүл мэндэд ашиг тустай байдлыг 

олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Юү Би Пи Эм” ХХК-тай хамтран хүнсний аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн дөрвөн багц 

контент мэдээллийг хянан боловсруулж ажилласан. Үүнд : 

1.  Нэг хүний өдөрт авах ёстой шим тэжээлийн мэдээлэл 

2.     Хүнс, жимс, ногооны ач тус, хэрэглээ, үйлдвэрлэл, хог хаягдалын тухай 

3.     Жимс, ногоог хадгалах нөхцөл 

4.  12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний жишээн дээр бүтээгдэхүүний илчлэгийг тооцоох 

аргачлал 

Хүн амын хүнсний аюулгүй байдлын талаарх боловсролд хувь нэмэр оруулах 

зорилгоор хүнсийг бүрэлдүүлэгч шимт бодисын талаар мэдээллийг эх сурвалжаас 

боловсруулж бэлтгэн байгууллагын цахим хуудсаар олон нийтэд түгээн ажилласан. 

2021 оны 02 дугаар сарын 25-нд “Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, 

зарцуулах журам”-ын төсөлд дараах саналыг хүргүүлсэн. Үүнд : 

Гурав.  

“Нөөцийн түүхий эд, бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэгч бэлтгэн нийлүүлэгчдэд тавигдах 

ерөнхий шаардлага” хэсэгт нөөц бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч нь 

дотоодын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байх 

Тав. 
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“Нөөцийг бүрдүүлэх, зарцуулах нэгдсэн удирдлага, хяналт” хэсэгт хөндлөнгийн 

хяналтын багт Татварын байгууллагыг нэмэх, Махны техникийн тодорхойлолтыг 

батлуулж, уг журамд тусгах (“Махын хяналтын дүрэм” хүчингүй болсон.) 

 

1.5. Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

 

№

№ 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 2020-2024 

ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ 

% 

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО 

1 3.3.1.1 Эрчимжсэн мал аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, малын генетик нөөцийн 

төлөвт тохирсон бүс нутгийн үржүүлгийн арга технологийг нэвтрүүлнэ 

 

ҮБ 

2

2. 

3.3.1.2 Эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад нийцсэн мах, махан бүтээгдэхүүн 

бэлтгэн нийлүүлэх, малын зах, мах боловсруулах үйлдвэрийг цогцоор байгуулна.  

 

ҮБ 

3

3 

3.3.1.3 Мал амьтныг байгаль, цаг уурын эрсдэлээс хамгаалах, усалгаа, өвс, 

тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлнэ. 

 

100 

4

4 

3.3.1.4 Нийслэлийн хүн амын хаврын махны хангамж, үнийг тогтвортой хадгалах 

зорилгоор мах бэлтгэн нөөцлөх, худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулна 

100 

4

5 

3.3.3.1 Өвөл зуны хүлэмжийн болон зоорийн аж ахуйг хөгжүүлэн, хүнсний 

ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлж, хот суурингийн хүн амын хүнсний ногооны гол 

нэрийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодоос хангана. 

100 

6

6 

3.3.3.2 Алтан  намар арга хэмжээний хүрээнд эх орны хөрсөнд ургасан төмс, 

хүнсний ногооны өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулна. 

100 

7

7 

3.3.3.3 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг сайжруулж, өрхийн 

тариаланг нэмэгдүүлэн, хөрс цаг уурын онцлогт тохирсон таримлыг тариалуулж 

бүтээгдэхүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ. 

90 

8 3.3.3.4 Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд зохистой дадал, удирдлагын 

тогтолцоо, стандартыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

100 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 98.5% 

 

1.6. Нийслэлийг 2021-2025 онд таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын 

хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 

 

№ № Бодлогын баримт бичгийн заалт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ % 

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ 

4.5  Хариуцлагатай, тогтвортой хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийг дэмжинэ 

1 

 

4.5.1. Технологи нутагшуулах, 

лаборатори, тоног төхөөрөмжийн 

шинэчлэл хийх замаар стандартын 

шаардлага хангасан хүнсний 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн байна.  

  

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 

сүүний хэмжээ 
100% 

Мах боловсруулах цогцолборын 

тоо 
ҮБ 

2 

Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж 

буй хүн амын хүнсний чанар, 

аюулгүй байдлыг хангах ургацыг 

чанартай, үр ашигтай үйлдвэрлэх 

чадавхыг бэхжүүлэх төслийн үйл 

70% 
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ажиллагааны хэрэгжилт 

  

Хориглосон бүсэд байгаа мал 100% 
3 

4.5.2. Дагуул хаяа хот, тосгодод хөдөө 

аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагааг бодлогоор дэмжиж, 

эрчимжсэн мал аж ахуйг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлсэн байна. 

  
4.5.3. Хотын стратегийн хүнсний 

улирлын нөөцийг эрэлт, нийлүүлэлттэй 

уялдуулан хувийн хэвшлийн 

оролцоотойгоор бүрдүүлсэн байна. 

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж, 

боловсруулсан махны нөөц 

 

4  100% 

   

ISO 22000, HACCP нэвтрүүлсэн аж 

ахуйн нэгжийн тоо 
100% 

5 

 

4.5.4 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

менежментийг сайжруулж стандартад 

нийцүүлсэн байна. 

  
 

 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 94% 
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ГУРАВ:БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

 3.1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 

мэдээлэл  

 

 

№ Дүрмээр хүлээсэн үүрэг 

 

Үүргийн биелэлт Хүрсэн үр дүн 

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; 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан 

хүнсний хангамжийг тогтвортой 

байлгах зорилгоор хүнсний 

томоохон 110 үйлдвэрүүдээс 

түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

нөөцийн судалгааг долоо хоног 

бүр, 2021 оны 04 дүгээр сарын 

11-ний өдрөөс эхлэн долоо 

хоногийн Мягмар, Баасан гариг 

бүр, 9 дүгээр сарын 21-ний 

өдрөөс Баасан гариг бүрт 

хүнсний 110 үйлдвэрээс 

бүтээгдэхүүний нөөц, 

борлуулалтын судалгааг авч 

Нийслэлийн хүнсээр хангах 

албанд тогтмол хүргүүлж байна.  

 

Сүү боловсруулах 

үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн 

улирлын хамаарлыг бууруулах 

зорилгоор Засгийн газрын 2020 

оны 130 дугаар тогтоолоор “Сүү 

боловсруулах үйлдвэр, цехэд 

техникийн зохицуулалтын 

шаардлагад нийцсэн түүхий сүү 

нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн 

мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн 

урамшуулал олгох” түр журам 

батлагдсантай холбогдуулан сүү 

боловсруулах үйлдвэр 

эрхлэгчид, малчин, эрчимжсэн 

мал аж ахуйн эрхлэгчдэд журмыг 

сурталчлан зөвлөгөө, мэдээлэл 

өгч ажилласан.   

 

Улаанбаатар хотын ерөнхий 

менежерийн 2020 оны 09 дүгээр 

сарын 04-ний өдрийн А/259 тоот 

“Нийслэлийн хүн амын махны 

хангамжийг бүрдүүлэх, үнийг 

тогтвортой хадгалах талаар авах 

арга хэмжээний тухай” 

тушаалаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг 2020-2021 онд нийслэлийн 

хүн амын өвөл хаврын улирлын 

84 аж ахуйн 

нэгжтэй болзошгүй 

гамшгийн үед 

хүнсний бараа 

бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэх 3 талт 

гэрээг шинэчилэн 

2 жилийн 

хугацаатай 

байгуулсан. 

 

 

 

 

 

 

Урамшуулал 

олгосон хугацаанд 

улсын хэмжээнд 

нийт 2375 буюу 

нийслэлийн 3 

дүүргийн 663 

малчин, 

эрчимжсэн мал аж 

ахуй эрхлэгчид 

урамшуулалд 

хамрагдаад байна. 

 

 

 

 

Шинэ төрлийн 

коронавирусын 

халдвар илэрч, 

хатуу хөл хорио 

тогтоож, 

өндөржүүлсэн 

бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжсэнтэй 

холбогдуулан 

нийслэлийн 6 

дүүргийн 24 

байршилд 05 

дугаар сарын 02-

ны өдрөөс 

“Нөөцийн мах”-ны 



13 
 

махны хэрэгцээнд зориулан мал, 

мах бэлтгэн нийлүүлэх, 

худалдан борлуулах аж ахуйн 

нэгжийг сонгон шалгаруулж, 

ирсэн материалуудыг 

арилжааны банк болон 

холбогдох байгууллагад 

хүргүүлсэн. Нийслэлийн хүн 

амын 2021 оны хаврын улирлын 

махны хэрэгцээ, үнийн 

тогтвортой байдлыг хангах 

зорилгоор арилжааны банкны эх 

үүсвэрээр мал, мах бэлтгэж буй 

17, экспортлосон махны 10 

хувийг дотоодын зах зээлд 

нийлүүлэх бодлогын гэрээ 

байгуулсан 11  аж ахуйн нэгж 

нийт 11.95 ман.тн мах бэлтгэсэн. 

Бэлтгэсэн нөөцийн махыг 2020 

оны 12 дугаар сард өргөтгөсөн 

худалдаагаар 365.5тн-ыг 

борлуулж, 2021 оны 3 дугаар 

сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 

нийслэлийн 9 дүүргийн 405 

дэлгүүрээр худалдаалж эхэлсэн. 

Мөн нөөцийн мах эрэлт их 

байгаатай холбогдуулан бэлтгэн 

нийлүүлэгч 17 аж ахуйн нэгжийн 

300тн-с дээш махны нөөцтэй 

байгаа 8 аж ахуйн нэгжтэй 

хамтран нийслэлийн 6 дүүргийн 

28 байршилд хонины махыг 

гулуузаар нь худалдан 

борлуулах ажлыг 5 дугаар 

сараас эхлэн амралтын 

өдрүүдэд зохион байгуулж, 

хяналт тавин ажилласан. 

өргөтгөсөн 

худалдааг зохион 

байгуулсан. 2021 

оны 07 дугаар 

сарын 10-ны 

өдрийн байдлаар 

11.95 тн мах буюу 

нөөцөд бэлтгэсэн 

махыг 100% 

борлуулсан байна.  

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; 

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1 

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай хуулийн 

7.1.2, 7.1.3 дах заалтыг үндэслэл 

болгон хүнсний чиглэлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулж 

зохистой дадлыг хялбаршуулан 

нэвтрүүлэх заавар, салбарын 

хууль, тогтоомжийг сурталчлан 

таниулах, мэргэжил, арга зүйн 

зөвлөгөө өгөхөд зорилгоор 9 аж 

ахуйн нэгжүүдэд батлагдсан 

удирдамжийн дагуу хичээлийн 

агуулгыг боловсруулан бэлтгэж, 

үйлдвэр тус бүрийн ажлын 

байранд халдвар хамгаалалын 

дэглэмийг баримтлан танхимын 

Халдвар 

хамгаалалын 

дэглэмийг 

баримтлан, 

сургалтыг 

танхимаар зохион 

байгуулсан бөгөөд 

хүнсний 

боловсруулах 

үйлдвэрийн 9 аж 

ахуйн нэгжийн 

нийт 107 ажилтан, 

албан хаагч 

хамрагдсан.   
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хэлбэрээр зохион байгуулсан. 

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; 

Засгийн газрын 2020 оны 130 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 

хангах хүрээнд  2020-2021 оны 

11-03 дугаар саруудад  

Нийслэлийн 4 дүүргийн 2297 

иргэн сүүний урамшуулалд 

хамрагдаж 1.5 тэрбум төгрөгний 

урамшуулал авсан. 

Фермер эрхлэгчид болон 

мэргэжилтнүүдийг 

урамшуулалтай холбоотой 

мэдээллээр  тухай бүр  мэргэжил 

арга зүйгээр хангаж, асуудлыг 

шийдвэрлүүлж ажилласан.  

ХХААХҮЯ-тай хамтран 2021-

2022 оны сүүний урамшууллын 

сургалтыг Нийслэлийн 

Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Хан-

Уул дүүргийн 6 хорооны фермер 

эрхлэгчдэд 10 дугаар сарын 18-

21-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулж 120 гаруй иргэдийг 

мэргэжил арга зүйгээр хангаж 

ажилласан. 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн  21 

дүгээр хорооны Нарийн, Шар 

хадны хэсгийн 25 аж ахуй,  

фермер эрхлэгч нарын 75 

саалийн үнээний сүүн ашиг шим, 

тослог уурагт  материалыг 

үндэслэн өндөр ашигт малын 

хүйс жолоодсон үрээр 

хээлтүүлэг хийх ажлыг 

эхлүүлээд байна.  

Тус бүс нутгийн мал үржүүлгийн 

техникчдэд хүйс жолоодсон 100 

тун үрийг хүлээлгэж өгсний 30%-

ыг үйлдвэрлэлд ашиглаад 

байна. 

2020-2021 оны том малын зүй 

бус хорогдол, төл бойжилтын 

мэдээг 6 дүүргээс авч нэгтгэн 

ХХААХҮЯ-ны МААБХЗГ-ын 

Генетик нөөцийн хэлтэс 7 хоног 

бүр хүргүүлж, төл бойжилт 97.7 

хувьтай төллөлт 75  хувьтай 

байсан. 

2297 иргэн сүүний 

урамшуулалд 

хамрагдаж 1.5 

тэрбум төгрөгний 

дэмжлэг авсан. 

 

Малын зохиомол 

хээлтүүлгийн 

дэвшилтэд 

биотехнологийн 

ажил үйлчилгээг 

мал бүхий 

дүүргүүдэдтэй 

гэрээтэй 

ажилладаг 

зохимол 

хээлтүүлгийн 

техникч нар малын 

удмын сангийн 

үндэсний төвөөс 

үр, азотын 

хангалтаа хийж 

ажилаа гүйцэтгэж 

байна.  Мөн 

зохимол 

хээлтүүлгийн 

техникч бэлтгэх 

сургалтыг МУСҮТ 

болон “Нутаг 

академи” ТББ 

байгууллагатай 

хамтран жил бүр 

явуулж байна. 

4 3.1.4.газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлд технологийн 

шинэчлэл хийх, үр, сортын 

чанарыг сайжруулах, хамгаалах 

талаар бодлого боловсруулж 

Өрхийн тариалан эрхлэгч болон 

хүнсний ногооны төрөлжсөн аж 

ахуйн нэгж, хоршоог дэмжих 

замаар хүнсний ногооны 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 

2021 онд 

Нийслэлийн 

хэмжээнд 

хөнгөлөлтэй үр 

олгосноор 
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хэрэгжүүлэх, таримал ургамлыг 

хамгаалах, хамгаалагдсан 

хөрсний аж ахуйг хөгжүүлэх, төмс, 

хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах; 

дотоодын хэрэгцээгээ жилийн 

турш тогтвортой хангах 

зорилготой “Хүнсний ногоо” 

үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

ХХААХҮЯ-аас “Өрхийн тариалан 

2021” арга хэмжээгээр 11 нэр 

төрлийн 5650,5 кг ил талбайн 

хүнсний ногооны үр, 39 ширхэг 

уут хэмх, улаан лооль, амтат 

чинжүүний үр, 8 ширхэг 

хүлэмжийн нийлэг хальсыг 

ногоочидод олгосон. 

/18,130,093₮/ 

Тариалан эрхлэх байдлаас 

хамааран Хан-Уул дүүрэгт 926кг, 

Сонгинохайрхан дүүрэгт 421кг, 

Багануур 714кг, Налайх 113кг, 

Чингэлтэй 84кг, Багахангай 9кг, 

Баянзүрх 13кг, Сүхбаатар 

дүүрэгт 9кг-ийг тус тус хүлээлгэн 

өгсөн. Үлдэгдэл хүнсний ногооны 

үрнүүдийг НХХААГ-аас /3361,5кг/ 

аж ахуйн нэгж, иргэдэд 

хүсэлтийн дагуу олгосон. 

1004,26га-аас нийт 

9526,97тн ургац 

хураан авсан. 

үүнээс төмс 1277,6 

тн, хүнсний ногоо 

1735,23тн, 

хамгаалагдсан 

хөрсний таримал 

1476,2тн, малын 

тэжээл 5038тн 

хураан аваад 

байна. 

5 3.1.5.салбарын  үйлдвэрлэлийн  

бүтээмж,  үр  ашгийг  дээшлүүлэх,  

аж  ахуйн  нэгж,  иргэдийг  

хөрөнгө  оруулалт, зээлийн 

бодлогоор  дэмжих,  хууль,  эрх  

зүйн  орчныг боловсронгуй болгох 

асуудлаар санал боловсруулж 

Нийслэлийн Засаг даргад 

танилцуулах, гарсан шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 

“Нийслэлийн тэргүүний фермер” 

шалгаруулах журмыг шинэчлэн 

боловсруулж, мал бүхий 6 

дүүргээс санал авч, Нийслэлийн 

Засаг даргын захирамжаар 

батлуулахаар ажиллаж байна. 

Журмын төслийг 

боловсруулж 

Нийслэлийн Засаг 

даргын зөвлөлийн 

хурлаар 

хэлэлцүүлэхээр 

хүлээгдэж байна. 

6 3.1.6.хүнс, хөдөө аж ахуйн 

салбарыг хөгжүүлэх асуудлаар 

хөтөлбөр, төсөл боловсруулж 

Нийслэлийн Засаг даргад 

танилцуулах, гарсан шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 

оны А/828 дугаар захирамжийн 

хүрээнд “Нийслэл хотын хүнсний 

хангамж, хөдөө аж ахуйн 

хөтөлбөр”-ийг боловсруулах 

ажлын хэсэгт орж ажиллаж 

байна. Газрын даргы 2021 оны 

А/14 дүгээр тушаалаар тус 

хөтөлбөрийг боловсруулах 

ажлын хэсэг байгуулагдаж нийт 

4 удаагийн хурлыг зохион 

байгуулсан бөгөөд хөтөлбөр 

боловсруулах ажил 30 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 

Нийслэлийн Засаг 

даргын 2021 оны 

А/828 дугаар 

захирамжаар тус 

хөтөлбөрийг 

болвсруулах 

ажлын хэсгийн 

үндсэн 

хэрэгжүүлэгч 

байгууллагаар 

Улаанбаатар 

хотын Захирагчийн 

ажлын алба 

ажиллаж байна. 

Хөтөлбөр 

боловсруулах 

ажил 30 хувьтай 

хэрэгжиж байна. 
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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; 

НЗД-ын 2021 оны А/91 дүгээр 

захирамжаар Согтууруулах 

ундаа болон тамхины 

үйлдвэрлэл, тамхины импортын 

үйл ажиллагаа эрхлэхэд хяналт 

тавих, санал дүгнэлт гаргах 

үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 

батлуулж, үүрэг даалгаврын 

хэрэгжилтийг хангуулан, НМХГ-

ын дүгнэлт болон ажлын хэсгийн 

актыг НЗДТГ-ын албан бичгээр 

ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 

 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн 2020 оны А/259 

дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах зорилгоор нөөцийн мах 

худалдан борлуулах явцад 

/махны өдөр тутмын нийлүүлэлт, 

татан авалт, хөргөгч 

хөлдөөгчийн багтаамж, эрүүл 

ахуй стандартын шаардлага 

хангасан эсэх/-д Захирагчийн 

ажлын алба, дүүргүүдийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хүнс, 

худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 

хамтран  4 дүгээр сарын 03, 24-

ний өдрүүдэд нөөцийн мах 

борлуулж байгаа хүнсний 

дэлгүүрүүдээр хяналт тавин 

ажилласан.  

 Согтууруулах 

ундаа, тамхины 

үйлдвэрлэл болон 

тамхины импортод 

хяналт тавих 

ажлын хэсэг шар 

айрагны үйлдвэр 

2, архины үйлдвэр 

2, тамхи импорт 10 

нийт 14 аж ахуйн 

нэгжийн тусгай 

зөвшөөрөл 

сунгуулах болон 

шинээр авах 

хүсэлтийн дагуу 

хяналт 

шалгалтаар 

ажилласан. 

 

Шалгалтаар аж 

ахуйн нэгжүүд 

гэрээний дагуу 

нөөцийн махаа 

хангалттай сайн 

нийлүүлж байсан, 

махны чанар, сав 

баглаа боодол 

хаяг шошго сайн, 

дэлгүүрүүдийн 

хувьд эрүүл ахуйн 

стандартын 

шаардлага 

хангасан хөргөгч 

хөлдөөгчийн 

багтаамж сайтай 

байсан. 

8 3.1.8.мал аж ахуйг эрчимжсэн 

цогц байдлаар хөгжүүлэх, сүү, 

махны фермерийн аж ахуйд 

дэмжлэг үзүүлэх замаар 

нийслэлийн хүн амын сүү, махны 

хэрэгцээг дотоодын 

бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг 

зохион байгуулах; 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн нийгэмд оруулж 

байгаа хувь нэмрийг үнэлэх, 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

Улсын аварга фермер-2, 

Нийслэлийн тэргүүний фермер-5 

иргэнийг тус тус шалгаруулж, 

шагнаж урамшуулах ажлыг 

зохион байгуулсан.  

ХХААХҮЯ-тай хамтран сүүний 

урамшууллын сургалтыг 

Нийслэлийн 4 дүүргийн 6 

хороонд зохион байгуулж 120 

гаруй иргэдийг мэргэжил арга 

зүйгээр ханган ажилласан. 

ХХААХҮЯ-наас зохион 

байгуулсан Хоршооны 

сургалтанд Нийслэлд үйл 

Нийт 7 иргэнийг 

шагнаж 

урамшуулсан. 
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ажиллагаа явуулж байгаа мал 

аж ахуйн хоршоодын 

төлөөлөлийг оролцуулан үйл 

ажиллагаатай нь танилцуулж, 

холбогдох чиглэлээр мэдээлэл 

өгч үйл ажиллагааг нийтэд 

хүргэж ажилласан. 

Нийслэлийн хэмжээнд нийт 128 

өрхийн 7089 малыг зөвшөөрсөн 

бүсэд гаргахаас 2021 оны 

жилийн эцсийн байдлаар 62 

өрхийн 3918 малыг зөвшөөрсөн 

бүсэд шилжүүлж, отор нүүдэл 

болон эргэж нүүж орж ирсэн 75 

өрхийн 9865 малыг хориглосон 

бүсээс гаргаж,  55 өрхийн 3844 

мал хориглосон бүсэд 

тодорхой шалтгааны улмаас 

үлдээд байна. Засгийн газрын 

2021 оны 221 дүгээр тогтоолын 

хүрээнд Нийслэлийн мал аж 

ахуйн  салбарын 2021-2022 

оны өвөлжилт, хаваржилтын 

бэлтгэл хангах тухай 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 

оны 03 дугаар албан 

даалгаврыг гаргуулан мал 

бүхий 6 дүүрэгт ажлын чиглэл 

хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган 

ажилласан. 

2021-2022 оны өвөлжилт, 

хаваржилтын бэлтгэл ажил 

хангах хүрээнд Нийслэлийн 

хэмжээнд 387.3 тонн өвс, 51.4 

тонн үйлдвэрийн тэжээл 

шаардлагатай  байгаагаас 604 

тонн өвс, 15 тонн сүрэл, 662 тонн 

ногоон тэжээл, 155 тонн 

үйлдвэрийн тэжээл, 10 тонн гар 

тэжээл, 44 тонн дарш, 55 тонн 

давс, хужир малчдын түвшинд 

бэлтгэж Нийслэлийн 

өвөлжилт,хаваржилтын бэлтгэл 

ажил 80 хувьтай хангасан. 

9 3.1.9.мал сүргийг бүртгэлжүүлэх, 

малчдыг тамгажуулах ажлыг 

мэргэжлийн байгууллагуудтай 

хамтран зохион байгуулах; 

ХХААХҮ-ын сайдын 2021 оны 72 

дугаар тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах ажлыг хэрэгжүүлэхээр 

нийслэлийн мал бүхий 6 дүүрэгт 

ашиг шимийн чиглэлээс 

хамааруулан 2021 онд 

ээмэгжлүүлж, бүртгэлжүүлэх 

үхрийн тоо, ажлын төлөвлөгөө, 

хийх хугацаа зэрэг мэдээллийг 

нэгтгэн албан бичгээр хүргүүлж 

Мал сүргийг 

бүртгэлжүүлэлтийн 

ажил 100%, 

биелэсэн. 

Малчин үнэмлэх 

тамга тэмдэг 231-г 

олгож ажилласан. 

“Малчин өрхийг 

үндэсний 

үйлдвэрлэгчээр 
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ажилласан. Улсын аяны хүрээнд 

газрын даргын А/5 тоот 

тушаалаар мал бүхий 6 дүүргийн 

ХАА тасаг, ХХҮХ-ын дарга нарыг 

оролцуулсан ажлын хэсгийг 

байгуулан манай газраас улсын 

аяныг хэрэгжүүлэх, ажлыг 

эрчимжүүлэх, дүгнэх тухай 

албан бичгээр дүүргүүдийн 

ЗДТГ-д хүргүүлж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан мал бүхий 6 дүүрэгт 

6284 толгой үхэр сүргийг 

ээмэгжүүлэн, бүртгэлжүүлж 

төлөвлөсөн ажлаа 100% 

гүйцэтгэсэн. Харин ХХААХҮЯ-

аас ирүүлсэн улсын аяны 

төлөвлөгөө манай газрын 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

батлагдсанаас хойш төлөвлөсөн  

11,4 мян толгой үхэр 

ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэх 

ажлын 55,1%-ыг гүйцэтгэсэн. 

Налайх дүүргийн 231 малчин 

өрхөд малчин үнэмлэх, энгэрийн 

тэмдэг олгосон. 

Малчин, мал бүхий этгээдэд 

төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг, 

урамшууллын материалуудыг 

цахим хэлбэрт шилжүүлж е-

mongolia цахим систем болон 

ебаримт арр ашиглан энэ оноос 

урамшууллын материал авах 

болж байгаатай холбоотойгоор 

ҮСХ-ны жил эцсийн мал 

тооллогод малаа тоолуулсан 

иргэн бүр цахим иргэний 

үнэмлэхтэй байж дэмжлэг 

урамшуулалд хамрагдах болсон. 

ХХААХҮЯ-ны Мал аж ахуйн 

Бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газарт “Малчин 

өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр 

бүртгэх, гэрчилгээ, баталгааны 

тэмдэг, малчинд мэргэжлийн 

үнэмлэх олгох, хэрэглэх” журмын 

төсөлд санал хүргүүлж 

ажилласан. 2022 оноос 

шинэчлэгдэн батлагдах журмын 

дагуу үнэмлэх, тамга, тэмдэггүй 

малчдыг мал бүхий 6 дүүргийн 

ХАА-н тасгаар дамжуулан 

судалгааг нэгтгэн, бүртгэлжүүлж 

олголт хийнэ. 

бүртгэх, гэрчилгээ, 

баталгааны 

тэмдэг, малчинд 

мэргэжлийн 

үнэмлэх олгох, 

хэрэглэх” журмыг 

шинэчлэн 

боловсруулах 

ажил ХХААХҮЯ-д 

явагдаж байна. 
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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, 

баталгаат бүтээгдэхүүнийг 

нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд 

нийлүүлэх ажлыг холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран зохион 

байгуулах; 

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл 

байдлаас шалтгаалан 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, 

барилгын үлдэгдэл материалыг 

татах асуудал хойшлогдсон. Мөн 

Хөгжлийн банкны санхүүжилтээс 

шалтгаалан уг төслийн бүтээн 

байгуулалт түр хугацаагаар 

зогссон байна. 

 

ҮБ 

11 3.1.11.органик бордооны 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар 

хөрсний үржил шимийг 

сайжруулах ажлыг зохион 

байгуулах; 

Улаанбаатар хотын хөрсний 

бохирдол, доройтлыг бууруулж, 

ногоон байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 

органик хаягдлыг сэргээн 

ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулахыг дэмжих зорилгын 

хүрээнд “БОРДООНЫ 

ХЭРЭГЛЭЭ БА 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ОРГАНИК 

ХАЯГДЛЫН ДАХИН 

БОЛОВСРУУЛАЛТ” онол-

практикийн бага хурлын ажлын 

хэсэгт С.Гочоосүрэн орж 

ажиллаа. 

2021.11.23-ны 

өдөр онол-

практикийн бага 

хурлыг амжилттай 

зохион 

байгууллаа. 

12 3.1.12.өвөл, зуны хүлэмжийн аж 

ахуйг хөгжүүлж, шинэ ургацын 

ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах; 

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтаар шилэн хүлэмж 

8000м2 /Төгс ургац ХХК/, нарлаг 

хүлэмж 1560м2 /Шимт экспресс 

ХХК 1400м2, иргэн 

Э.Баяржаргал 160м2/ 

талбайгаар нэмэгдэж, өвлийн 

хүлэмжийн аж ахуйн 

цахилгааныг хөнгөлөх хүсэлтийн 

дагуу ХХААХҮЯ-д мэдээллийг 

хүргүүлэв. 

2021 онд шилэн 

болон нарлаг 

хүлэмж 9560м2-аар 

нэмэгдсэн 

13 3.1.13.төмс, хүнсний ногооны 

зоорь, агуулахын багтаамжийг 

нэмэгдүүлж, ашиглалтыг 

сайжруулах ажлыг зохион 

байгуулах; 

Нийслэлийн хүн амын төмс, 

хүнсний ногооны хэрэгцээг 

хангадаг зоорь агуулахын,   

борлуулалтын үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг 28 иргэн аж ахуйн 

нэгжүүдээс борлуулалтын болон 

нөөцийн мэдээг тогтмол авч 

нэгтгэн холбогдох албан 

тушаалтанд заасан хугацаанд 

хүргүүлэн ажиллав. 

  

Болзошгүй гамшгийн Хүнсний 

бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх  

гэрээ нийт 1 иргэн, 26 аж ахуйн 

нэгжтэй байгуулсан. Байгууллага 

дээр “Хүнсний аюулгүй байдлыг 

хянах өнөөгийн тогтолцоо, 

төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн 

“Шөнийн 

түгээлтийн талаар 

2-р шатны 

хэлэлцүүлэгт 

Цэвэр хөрсний 

шим хоршоо, 

Гачуурт хүнс ХХК, 

Астилла Увс ХХК, 

нарын 

удирдлагуудыг 

оролцуулсан. 

Цэцэрлэг 

сургуулийн хоол 

хүнсний 

хангамжийн 

асуудлаар 

хэлэлцсэн хуралд  

газар тариалан 
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үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудит 

хийх  ажлын хүрээнд ажлын 

хэсэг гарч гэрээ байгуулсан аж 

ахуйн нэгжүүдээс сонгогдсон 3 

аж ахуйн нэгжийн зоорь 

агуулахаар явж нөхцөл 

байдалтай танилцаж, мэргэжил 

аргазүйн зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа. 

эрхлэгчид, зоорь, 

хүлэмжүүдийн 

төлөөлөл Төгс 

ургац ХХК, Диший 

хоршоо, Сэнжит-

Оюу, Цэвэр 

хөрсний шим, 

Жаврай үр, 

Гачуурт ХХК 

компаниудыг 

хамрууллаа. 

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; 

Нийслэлийн хүн амыг эх орны 

хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний 

ногоогоор хангах, хангамж, 

нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, 

дархлааг дэмжих зорилгоор 

Нийслэлийн Засаг дарга “Алтан 

намар” төмс, хүнсний ногооны 

үзэсгэлэн худалдаа зохион 

байгуулахыг холбогдох 

албаныханд үүрэг болгож энэ 

дагуу Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежерийн тушаалаар 

нийслэлийн есөн дүүргийн 24 

байршилд /2021.08.17-

2021.11.01/төмс, хүнсний 

ногооны үзэсгэлэн худалдаа 

зохион байгуулан ажиллаа.  

Нийт 22 байршилд 

7 аймаг, 9 дүүрэг, 

12 сум, 13 хорооны 

4 хоршоо нийт 199 

тариаланч иргэн 

оролцсон. “Алтан 

намар” арга 

хэмжээний 

хүрээнд нийт 

631433.19тн төмс, 

хүнсний ногоо, 

жимс, жимсгэнэ 

борлуулж 

1407786815 

төгрөгний 

борлуулалт хийсэн 

байна. 

15 3.1.15.жимс, жимсгэний нэр 

төрөл, үйлдвэрлэлийг 

нэмэгдүүлж, хүн амыг амин дэм 

бүхий жимс жимсгэнээр хангах 

ажлыг зохион байгуулах; 

Чацаргана боловруулж, дотоод, 

гадаадын зах зээлд нэвтрүүлэх 

зорилготой үйлдвэр Баянзүрх 

дүүргийн 20 дугаар хороо, 

Гачууртад, Нийслэлийн Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн газар, Ногоон 

Ази сүлжээ ОУТББ хамтран 

“Жимс, жимсгэнэ тариалан 

эрхлэгчдийн сургалт 

үйлдвэрлэлийн төв”-ийг 

байгуулан /2021.11.11/ нээлтээ 

хийлээ. Энэхүү төслийг БНСУ-ын 

КОЙКА Олон улсын хамтын 

ажиллагааны байгууллага 

санхүүжүүлсэн. 

Төслийн 1-р 

шат  2019-2021 

онуудад барилгыг 

хүлээлгэн өгч, 

үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх бол, 2-р 

шат 2022-2024 

онуудад 

бүтээгдэхүүн 

хөгжүүлэлт, 

дотоод гадаадын 

зах зээлд 

нэвтрүүлэх зэрэг 

ажлууд хийгдэхээр 

төлөвлөгдөөд 

байна. 

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; 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд 

зориулан “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуй” сэдэвт 

цахим сургалтыг 06 дугаар 

сарын 04-ний өдөр зохион 

байгууллаа. Сургалтаар: 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, 

журам стандарт 

Цахим сургалтад 

нийт 25 хүнсний 

боловсруулах 

үйлдвэрийн 

ажилтан, албан 

хаагчид 

хамрагдаж, зохих 

мэдээлэл авсан 

бөгөөд сонирхсон 
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- Хөдөлмөрийн нөхцөл, 

хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, түүнд 

тавигдах шаардлага 

- Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, 

мэдээлэх, арилгах арга замын 

талаар мэдээлэл олгов. 

 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежер бөгөөд Захирагчийн 

ажлын албаны даргын 

2021.03.01-ний өдөр баталсан 

хуваарийн дагуу нийслэлийн 6 

дүүргийн нутаг дэвсгэрт нөөцийн 

мах худалдах болон шинээр 

нэмэгдсэн хүнсний дэлгүүрүүдэд 

Нийслэлийн татварын алба, 

Захирагчийн ажлын албатай 

хамтран нөөцийн мах худалдан 

борлуулах үед анхаарах 

асуудлаар сургалт зохион 

байгуулсан. Үүнд: Нөөцийн 

махны өдөр тутмын нийлүүлэлт, 

татан авалт, хөргөгч 

хөлдөөгчийн хүчин чадал, 

багтаамж, нөөцөлсөн махны тоо 

хэмжээ, хаягжилт, агентын 

багцалсан гэрээ байгуулах, 

бэлтгэл бэлэн байдлыг 

хангуулах, Нэмэгдсэн өртгийн 

албан татвар, нэгдсэн бар 

кодтой болгох, Е баримт хэвлэгч 

пос термминаль төхөөрөмж 

байршуулах, Е баримт олгох, 

санхүүгийн тайлан гаргах, орлого 

зарлага, борлуулалтыг бүртгэх 

талаар мэдээллийг өгсөн. 

асуултад хариулт 

өгөв. Сургалтын 

материалыг аж 

ахуйн нэгжүүдэд 

хүргүүлэв.  

 

 

Сургалтад нийт 

төвийн 6 дүүргийн 

хэмжээнд 

урьдчилсан 

судалгаагаар 355 

хүнсний дэлгүүр 

хамрагдахаас нийт 

307 хамрагдаж, 

мах худалдан 

борлуулах үеийн 

эрүүл ахуй, 

аюулгүй байдлын 

талаар мэдээлэл 

авсан.  

 

17 3.1.17.Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын бүтцийн нэгж, 

Засаг даргын дэргэдэх холбогдох 

бусад байгууллагад эрхэлсэн 

асуудлын чиглэлээр мэргэжил, 

арга зүйн туслалцаа үзүүлж, 

холбогдох мэдээллийг шуурхай 

гаргаж өгөх; 

Нийслэлийн хүнсний гол нэрийн 

бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн 

болон борлуулалтын судалгааг 

Нийт 110 үйлдвэрээс 11 сараас 4 

сар хүртэл өдөр бүр, 4 дүгээр 

сарын 11-ээс 7 хоногт 2 удаа, 9 

дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 7 

хоногт 1 удаа авч нэгтгэн 

Захирагчийн ажлын албанд 

хүргүүлж байна. 

 

Хөл хорио тогтоосонтой 

холбоотойгоор хүнсний 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 

нэгжүүдээс QR код авахаар 

хүсэлт ирүүлсэн түгээлтийн 

болон ажилчдын нийт 6844 

Нийслэлийн 

жишсэн дундаж 

хүн амын гурилын 

жилийн хэрэгцээ 

43.9 мян.тн, 

үйлдвэрлэлт нь 

197.3 мян.тн, 

хангамж нь 

458.5%, сүүний 

жилийн хэрэгцээ 

70,32 мян.тн, 

үйлдвэрлэлт нь 

2020 оны 

урьдчилсан 

гүйцэтгэлээр 43 

мян.тн, хангамж нь 

61,2%, махны 

жилийн хэрэгцээ 



22 
 

тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг 

бүрдүүлэн НОК-ийн холбогдох 

албан тушаалтан хүргүүлэн 

ажилласан.  

 

-Коронавирус халдварт цар 

тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 

гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн 

бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжсэнтэй холбогдуулан аж 

ахуйн нэгжүүдэд гарч байгаа 

хүндрэл бэрхшээлийг судлах, 

цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг 

боловсруулах зорилгоор авч буй 

санал асуулга авсан.  

 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 

зэрэг буурч аж ахуйн нэгжүүдийн 

үйл ажиллагааг сэргээсэнтэй 

холбогдуулан 2 дугаар сарын 01-

ээс 07-ны өдрүүдэд Хан-Уул 

дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж 

ахуйн нэгжид түр зааврын 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, 

зөвлөгөө, мэдээлэл өгч 

ажиллалаа. 

 

Хүнсний аюулгүй байдал 

алдагдах үеийн хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодотгол хийж, холбогдох 

судалгааг нэгтгэн 2 дугаар сарын 

10-ны өдөр ЗАА-д хүргүүлсэн. 

 

Нийслэлийн онцгой комиссоос 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудаас 

коронавирусын халдварын үед 

эмнэлгийн байгууллагуудын 

тусламж үйлчилгээнд дэмжлэг 

үзүүлэн ажиллах  шийдвэр 

гарсантай холбогдуулан 

хуваарийн дагуу хэлтсийн 

мэргэжилтнүүд Сонгинохайрхан 

дүүргийн 43, 19 дүгээр хорооны 

өрхийн эмнэлэгт 10 дугаар 

сарын 04-нөөс 11 дүгээр сарын 

05-ны өдрүүдэд  ажилласан. 

50.2 мян.тн, 

үйлдвэрлэлт 23.3 

мян.тн, хангамж нь 

46.4%  байна. 

 

Хүнсний 

боловсруулах 

үйлдвэрийн 5824 

тээврийн 

хэрэгсэлд замын 

хөдөлгөөнд 

оролцох 

зөвшөөрөл бүхий 

QR код гарсан 

бөгөөд хотын 

иргэдэд хүнсний 

хангамжийг 

тогтвортой 

байдлыг хангуулан 

ажилласан.  

 

Тус судалгаанд гол 

нэрийн хүнсний 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн 

нийт 269 үйлдвэр, 

аж ахуйн 

нэгжүүдийг  

хамруулсан. 

 

Хэлтсийн 3 

мэргэжилтэн ХУД-

ийн 4, 17 дугаар 

хорооны нутаг 

дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж 

байгаа нийт 567 аж 

ахуйн нэгжийг 

хамруулсан.  

 

Хариу арга 

хэмжээний 

төлөвлөгөөний 5 

төрлийн 

судалгаанд 

тодотгол хийж, цаг 

хугацаанд нь 

илгээсэн.  

 

Хэлтсийн 3 

мэргэжилтэн СХД-

ийн 43, 19 дүгээр 

хорооны өрхийн 

эмнэлэгт ажлын 22 

хоног ажиллаж, 
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дэмжлэг үзүүлсэн.  

18 3.1.18.гадаад, дотоодын төрийн 

болон төрийн бус байгууллагатай 

хууль тогтоомжийн хүрээнд 

хамтран ажиллах;  

Хүнсний салбарын хүний 

нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Хүнс, технологийн 

политехник коллежийн Талх, 

нарийн боов үйлдвэрлэлийн 

технологийн ажилтан, Хүнсний 

техникч технологич ангийн 

оюутан, суралцагчдын дунд 

зохион байгуулагдсан 

“Мэргэжлийн ур чадвар”-ын 

тэмцээнд хэлтсийн мэргэжилтэн 

шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэж 

ажилласан.   

-“Ургамлын гаралтай хүнсний 

стандартын техникийн хороо”-ны 

ажлын хэсгийн өмнөх хурлаар 

хэлэлцүүлж гишүүдийн саналыг 

тусган, батлахаар дэмжсэн 

хүнсний ногооны 9 стандартын 

төсөлтэй танилцаж саналаа 

хүргүүлсэн. Мөн хорооны ажлын 

хэсгийн 3 удаагийн хурлаар нийт 

10 стандарт, техникийн ерөнхий 

шаардлагын төслийг 

хэлэлцүүлсэн. 

 -БНХАУ-аас Монгол Улсад 

суугаа Элчин сайдын яам, 

Хятадын хөдөө аж ахуйн 

механикжуулалтын шинжлэх 

ухааны Академиас зохион 

байгуулсан “Хөгжиж байгаа 

орнуудын хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ба 

хүнсний технологи” сэдэвт цахим 

сургалтад хэлтсийн мэргэжилтэн 

оролцсон. 2021 оны 07 дугаар 

сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 08 

дугаар сарын 17-ныг дуустал 

Voov meeting-ээр дамжуулан 

онлайнаар долоо хоногийн 

зургаан өдөр Бээжийнгийн 

цагаар 14.30-17.30 цаг хүртэл 

өдөр бүр зохион байгуулагдсан.  

 

Ур чадварын 

тэмцээн 2 үе 

шаттайгаар, 

багийн болон 

ганцаарчилсан 

төрлүүдээр зохион 

байгуулагдсан 

бөгөөд нийт 8 

ангийн 40 орчим 

оюутан, 

суралцагчид 

оролцож, 

мэргэжлийн ур 

чадвараа сорьлоо.  

 

Тус стандарты дэд 

хорооны 

гишүүдийн олонх 

нь стандартын 8 

төслийг зарчмын 

хувьд дэмжиж, 2 

төслийг дахин 

боловсруулалт 

хийж, дараагийн 

хурлаар 

хэлэлцүүлэхээр 

шийдвэрлэсэн. 

Сургалтын зохион 

байгуулагч талын 

шаардлагын дагуу  

товч танилцуулга, 

улс орны тайланг 

видеогоор болон 

текстээр бэлтгэн 

зохион байгуулагч 

талд цаг хугацаанд 

нь илгээж 21 

хоногийн турш 

бүрэн ирцтэй 

хамрагдаж, 

сертификат авсан. 

Сургалтын тайланг 

холбогдох албан 

тушаалтанд 

хүргүүлэн 

ажилласан.   

 

3.2.Хүний нөөцийг  чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар     

          /2017 оны 89 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралт/ 

/2021 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 
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З
о
р

и
л

т
  

 

 

№ 

 

 

Үйл 

ажиллагаа 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Зорилто

т  

Түвшин 

/тоо 

хэмжээ 

Хувь/ 

Хүрсэн 

түвшин 

/хэрэгжилтийн 

хувь, тоо 

хэмжээ/ 

Зарцуулса

н хөрөнгө, 

эх үүсвэр 

гүйцэтгэлэ

эр  

/мян.төг/ 

 

 

Тайлбар 
1
.Х

ү
н
и

й
 н

ө
ө
ц

и
й
г 

ч
а

д
а
в
х
и

ж
у
у
л

а
х
 

1 Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр 

зохион 

байгуулсан 

гадаад, 

дотоод 

сургалт 

Дотоод 

сургалты

н тоо 

5-аас 

дээш 

2021 оны  

байдлаар 

Дотоод 

сургалт 

зохион 

байгуулагдааг

үй болно. 

100% 

- ЗГХЭГ-с 2021 

оны 4 дүгээр сард 

зохион байгуулсан 

“Үр дүнд суурилсан 

бодлого төлөвлөлт, 

хяналт, шинжилгээ 

үнэлгээ” цахим 

сургалтад нийт 

албан хаагчид 

хамрагдсан 

гэрчилгээ авсан.  

2021 оны 

хагас жилээс 

Сургалтын 

захиалгыг НЗДТГ-г 

Сургалт 

судалгааны төвд 

хүргүүлэн 

ажилладаг болсон 

бөгөөд тус төвөөс 

2021 оны 09 дүгээр 

сарын 20-ны өдөр 

зохион 

байгуулагдсан 

“Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй” 

сургалтад хүний 

нөөцийн 

мэргэжилтнүүд, 24-

ны өдөр зохион 

байгуулагдсан 

“Төрийн албан 

хаагчийн 

манлайлал”, 

сургалтуудад нийт 

албан хаагчид, 27 

өдөр зохион 

байгуулагдсан 

“Манлайлал” 

сэдэвт сургалтад 

Захиргааны 

хэлтсийн дарга 

Ц.Ичинхорлоо 

хамрагдсан. 10 

дугаар сарын 01 

өдөр зохион 

байгуулагдсан 
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“Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүй” 

сургалтад нийт 

албан хаагчид, 06-

ны өдөр зохион 

байгуулагдсан 

“Иргэний хэрэг 

хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд 

прокурор төр, 

нийтийн ашиг 

сонирхлыг 

төлөөлөн 

хамгаалах нь” 

сургалтад нийт 

албан хаагчид, 8-

ны өдөр зохион 

байгуулагдсан 

“Харилцан 

суралцах арга зүй 

сургалт”-д нийт 

албан хаагчид  

хамрагдсан бөгөөд 

сургалт цахим 

болон танхимын 

хэлбэрээр зохион 

байгуулагдсан 

болно.  ТАЗ-с 

зохион 

байгуулагдсан 

/7.4.10/ буюу долоо 

хоног бүрийн пүрэв 

гарагийн  сургалт 

цахим хэлбэрээр 

зохион явагддаг тул 

орон зайнаас үл 

хамааран  

байгууллагын нийт 

албан хаагчдыг 

бүрэн хамруулж 

ажилласан болно. 

Тухайн өдөр 

сургалтад 

хамрагдах 

боломжгүй байсан 

албан хаагчдыг 

Төрийн албаны 

Зөвлөлийн цахим 

хуудаснаас нөхөж 

үзэх талаар чиглэл 

өгөн ажиллаж 

байна. Авлигатай 

тэмцэх газар, 

НЗДТГ хамтран 11 

дүгээр сарын 16 
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өдрийн зохион 

байгуулсан 

“Нийтийн албан 

тушаалтнуудад 

зориулсан авилгын 

эсрэг анхан шатны 

сургалт”-нд шинээр 

томилогдсон албан 

хаагчдыг 

хамруулан 

ажилласан болно. 

3 албан хаагч 

удирдлагын 

академиас зохион 

байгуулсан 

чиглүүлэх 

сургалтад 

хамрагдсан болно. 

Албан 

хаагчдын 

хамрагдс

ан 

байдал 

80 

хувиас 

дээш 

100% - Газрын хэмжээнд 

цахим сургалтад 

нийт 25 албан 

хаагчид 

хамрагдсан. 

Гадаад 

сургалтад 

албан 

хаагчид 

хамрагдс

ан 

байдал 

20 

хувиас 

дээш 

50% 

 

- Бүгд 

Найрамдах Хятад 

Ард Улсаас Монгол 

Улсад суугаа Элчин 

сайдын яамнаас  

“Хөгжиж байгаа 

орнуудын хөдөө аж 

ахуйн 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл ба 

хүнсний технологи” 

сэдэвт цахим 

сургалт нь 2021 

оны 07 дугаар 

сарын 28-ны 

өдрөөс эхлэн 08 

дугаар сарын 17-

ныг дуустал нийт 

21 хоног Voov 

meeting-ээр 

дамжуулан 

онлайнаар зохион 

байгуулагдсан 

бөгөөд Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн 

мэргэжилтэн 

Б.Гэрэлчулуун 

хамрагдсан.   

Мөн тус улсын 

худалдааны 
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яамнаас 11 дүгээр 

сарын 27-12 дугаар 

сарын 06 өдрүүдэд 

зохион байгуулсан  

“Мал, амьтан 

түүнийг үржүүлэх 

технологи” сэдэвт 

сургалтад Мал 

үржлийн албаны 

мэргэжилтэн 

Б.Гантулга 

хамрагдсан болно 

2 Мэргэшсэн 

туршлагатай 

хүний 

нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 

түүнээс 

дээш жил 

ажилласа

н 

мэргэшсэ

н 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

70 

хувиас 

дээш 

88% 

100% 

- Нийт албан 

хаагчдын 88 хувь 

нь төрийн албанд 3 

болон түүнээс дээш 

жил ажилласан 

албан хаагчид 

байгаа болно. 

                                              Хэсгийн дундаж: 87,5% 

2
.А

л
б

а
н
 х

а
а

гч
д

ы
н
 н

и
й
гм

и
й
н
 б

а
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л
га

а
г 

х
а
н
га

х
 

3 Цалин хөлс 

шагнал, 

урамшууллы

н тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал 

урамшуул

алд 

хамрагдс

ан албан 

хаагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэлээр 25 

албан 

хаагч, 

урамш

уулал,  

100% 

 

 

 

 - 

 

2021 оны Хагас 

жилийн 

гүйцэтгэлийн  

тайланг үнэлэх 

байгууллагын 

үнэлгээний багийг 

Газрын даргын 

2021 оны 06 дугаар 

сарын 02 өдрийн 

А/10 тоот 

тушаалаар 

байгуулан журмын 

дагуу 06 дугаар 

сарын 20 өдөр 

хүлээн авч дүгнэн 

ажилласан болно. 

2021 оны  жилийн 

эцсийн 

гүйцэтгэтгэлийн 

тайланг үнэлэх 

Байгууллагын 

Үнэлгээний багийг 

газрын даргын 2021 

оны 12 дугаар 

сарын 06 өдрийн 

А/15 тоот 

тушаалаар 

байгуулан ажиллаж 

байгаа болно. 

Ажлын үр дүн 

гүйцэтгэлийн 
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үнэлэн Захиргааны 

хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн 

Х.Билигсайхан, 

мэргэжилтэн 

Г.Батбилэг нарыг 

ХХААХҮЯ Жуух 

бичгээр, Газар 

тариалангийн 

хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн 

С.Гочоосүрэнг 

НИТХ-ын хүндэт 

Өргөмжлөлөөр тус 

тус шагнаж 

урамшуулсан 

болно. Мөн 

Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн дарга 

Р.Ундармааг Алтан 

гадас одон, 

ЭМААХ-ын 

мэргэжилтэн 

Т.Нарантуяаг 

Хөдөлмөрийн 

хүндэт медальд 

тодорхойлоод 

байгаа болно. 

Албан 

хаагчдын 

үйл 

ажиллага

аны 

үнэлгээ, 

ажилласа

н жил, ур 

чадварыг 

харгалзан 

олгох 

нэмэгдэл, 

зэрэг дэв, 

шатлал 

нэмэгдүү

лэх 

Гүйцэтгэлээр  албан 

хаагч  

100% 

 

- 2021 оны хагас 

жилийн байдлаар  

11 албан хаагчид 

НЗД-ын 2021оны 

А/270 захирамжаар 

олгосон болно. 

4 Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын 

байрны 

таатай 

орчны 

сэтгэл 

ханамжий

н санал 

асуулга 

 

Сэтгэл ханамж 

80 хувиас дээш 

25 

албан 

хаагч 

хамраг

дав.  

100% 

 

- 

Хагас жилээр 

ажлын байрны 

таатай орчны 

сэтгэл ханамжийн 

судалгааг  

хийгдээгүй байгаа 

болно. 
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Албан 

хаагчдын 

сар бүр 

олгох 

хоол 

унааны 

зардлыг 

нэмэгдүү

лэх 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлээр  25 

хаагч  

100% 

- Албан хаагчдын 

хоол унааны 

зардлыг 2021 оны 

01 дүгээр сарын 11 

өдрийн Б/02 тоот 

тушаалаар 

шинэчлэн 

тогтоосон бөгөөд 

энэхүү тушаалаар 

албан хаагчдад 

олгох хоол, унааны 

зардлыг тооцон 

олгож байгаа 

болно. 

5 Албан 

хаагчдын 

эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

Эрүүл 

мэндийн 

урьдчила

н 

сэргийлэх 

үзлэг 

Жилд 1-с 

доошгүй удаа 

 

25 

албан 

хаагч 

эрүүл 

мэнди

йн 

урьдчи

лан 

сэргий

лэх 

үзлэгт 

хамраг

дсан 

болно. 

100%   

- Чингэлтэй дүүргийн 

эрүүл мэндийн 

төвтэй гэрээ 

байгуулан нийт 

албан хаагчдыг 

эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх багц 

үзлэгт 11 дүгээр 

сарын  8-30 

өдрүүдэд    

хамруулан 

ажилласан. 

Албан 

хаагчдын 

хамрагда

лт 

                                                     Хэсгийн дундаж : 100% 

                                            Үнэлгээний дундаж хувь:93,75% 

 

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

шийдвэрлэлтийн талаар: 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем 

https://erp.ulaanbaatar.mn–д 30 хүсэлт бүртгэгдсэн.  Газар тариалангийн хэлтэст Хүнсний 

ногооны үр хүссэн 18 хүсэлт ирж ногооны үрийг 100% олгосон, трактор, техник тоног 

төхөөрөмж  хүссэн 7  иргэнтэй холбогдож одоогоор ХАА-г Дэмжих Сангийн агуулахад 

байхгүй, энэ төрлийн техник, тоног төхөөрөмж ирэхээр эргэн холбогдож мэдээлэл өгөх 

тухай хэлсэн.  Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст 5 хүсэлт ирсэн үүнд, СБД-ийн 20-р 

хорооны иргэн Чимгээгээс Сэлх зуслангийн 6-р буудлын дээд талд /жижиг ам/ 2-3 азрага 

адууг гаргаж өгнө үү хэмээн гаргасан гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр СБД-ийн хөдөө аж ахуй 

хариуцсан мэргэжилтэн болон 20 дугаар хорооны удирдлагад чиглэл өгч Сэлхэд орж 

ирсэн адууг гаргах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн  

1. БЗД-ийн 11-р хороо Туулын 6-77 тоот оршин суугчдаас: Тус хорооны зарим иргэд 

мал аж ахуй эрхэлдэг юм. Дүүргийн холбогдох албан хаагчид одоогийн амьдарч байгаа 

газраас хөөгөөд байгаад гомдолтой байна. Ковид-19 гарсантай холбогдуулж, цаг үе гайгүй 

болсон үед заасан тус газарлуу нүүх хүсэлтэй байгаа бөгөөд тухайн газар нь дэд бүтэц нь 

шийдэгдээгүй байгаа юм. Хорооны мал аж ахуй эрхэлдэг иргэдийг түр хугацаанд хөөхгүй 

байхыг хүсэж байна.  



30 
 

2. СХД-ийн 21 дүгээр хороо Жаргалант тосгон мухрын ам гэдэг газарт амьдардаг 

юм. Хагас эрчимжсэн мал аж ахуйн бэлчээр нутаг гэж анх зааж энэ газар нутгалсан юм. 

Гэтэл адуу, хонь ихтэй газар болж байна, бэлчээрийн эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутаг 

гэдэг нь худлаа болж байна. Айл болгон саалийн үхрийн фермертэй ажилладаг юм. Өвөл 

нь үхрээ нам зогсоогоод хавар гаргадаг юм. Энэ жил адуу их орж ирж байна. Адуу үхэр 

хоёрын бэлчээрийг зааглаж өгнө үү гэсэн саналтай байна гэсэн 2 өргөдөл явцын 

шатандаа байна. 

Өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт шинжилгээг 1 удаа хийж мэдээллийн 

цагаар  нийт албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 60, 

явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 4 зөрчил бүртгэгдсэн. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 

дундаж хугацаа 16 хоног 05 цаг 28 минут байна. 

 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 367 бичиг ирснээс  хариутай бичгийн тоо 

154, хугацаандаа шийдвэрлэсэн 143, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 11, хариутай бичгийн 

шийдвэрлэлтийн хувь 96.43% байна. Хариугүй ирсэн бичгийн тоо 213, хугацаандаа хаасан 

209, хугацаа хэтэрч хаасан 4, шийдвэрлэлтийн хувь 99.06%, нийт ирсэн бичгийн 

шийдвэрлэлтийн хувь 96.96%, шийдвэрлэлтийн дундаж 9.83 хоногтой байна. 

Жилийн эцсийн байдлаар явсан бичиг 223 бүртгэгдсэн. Газрын хэмжээнд 

шийдвэрлэх хугацааны 10 зөрчил, албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 9.83 

хоног байна. Цаашид зөрчил гаргахгүй ажиллахад анхаарч бичгийн шийдвэрлэлтэд 

тогтмол хяналт тавьж албан хаагчдад зөвлөмж өгч ажиллаж байна. 

2020 оны хадгаламжийн нэгжийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 

Захиргааны хэлтэс-85 /санхүү-22/, Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс-14, Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хэлтэс-11, Газар тариалангийн хэлтэс-12, Мал үржлийн алба -9 нийт 131 

хадгаламжийн нэгж хүлээн авсан. Үүний байнга 60, түр 55, 70 жил 6 ХН байна. 

Байгууллагын архивт байнга хадгалах баримт 2013 оноос хойш 384, түр хадгалах баримт 

2005 оноос хойш 557, 70 жил  49, тусгай төрөл 79, нийт 1069 хадгаламжийн нэгж 

хадгалагдаж байна. 

 

 ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 4.1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн мэдээлэл  

/ЗГ-ын 2017 оны 89 дугаар тогтоолын 11 дүгээр хавсралт/ 

 № Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.       Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 

стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, 

зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 

хуудас болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх; 

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 

стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл зохион байгуулалтын бүтцийг 

цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбарт ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх 

ажиллаж байна. Мөн байгууллагын 

үйл ажиллагааны явцад үүссэн мэдээ 

мэдээлэл газрын даргын тушаал, 

хүний нөөц, төсөв санхүү, тайлан, 

төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөр, 

худалдан авалт,  хууль, эрх зүй, 

дүрэм журам, тогтоол, шилэн данс, 

төрийн үйлчилгээ тус тус мэдээллийг 

оруулж, мэдээллээр тогтмол 

баяжуулж, ажиллаж байна.  

100 
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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; 

Байгууллагын цахим хуудсанд төрийн 

үйлчилгээ гэсэн цэс үүсгэн 

байгууллагаас иргэд, аж ахуйн нэгжид 

үзүүлдэг төрийн 12 үйлчилгээ авах 

мэдээлэл, бүрдүүлэх материалыг 

дэлгэрэнгүй байдлаар оруулсан. Мөн 

байгууллагын мэдээллийн самбарт 

тус 12 үйлчилгээ авах мэдээллийг 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 

100 

4.       Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль 

тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 

бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын http://hhaag.ub.gov.mn 

цахим хуудсан болон мэдээллийн 

самбарт дээд газраас манай 

байгууллагатай холбогдуулан 

гаргасан хууль, тогтоол, захирамж, 

дүрэм журмыг тухай бүрт нь шинэчлэн 

байршуулж байна. 

100 

5.       Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 

баримт бичиг болон захиргааны хэм 

хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 

цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 

холбогдох төрийн ба төрийн бус 

байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 

эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 

үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд 

тусгах; 

2021 онд шинээр боловсруулагдаж 

байгаа бодлогын баримт бичиг болон 

холбогдох бичгийн шийдвэрүүд 

гараагүй болно. 

100 

6.       Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 

хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх; 

Байгууллагын цахим хуудас 

http://hhaag.ub.gov.mn/-д төрийн 

үйлчилгээний цэс үүсгэн 

байгууллагаас үзүүлдэг 12 төрлийн 

үйлчилгээний жагсаалтыг байршуулан 

ажиллаж 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 

Байгууллагын цахим хуудас 

http://hhaag.ub.gov.mn/-д төрийн 

байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг 

үүргийг гүйцэтгэж байгаа 2  төрийн 

бус байгууллагын нэр, хаяг, эрхэлж 

байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 

100 

http://hhaag.ub.gov.mn/
http://hhaag.ub.gov.mn/
http://hhaag.ub.gov.mn/-%D0%B4
http://hhaag.ub.gov.mn/-%D0%B4
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байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

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; 

Байгууллагын цахим хуудас 

http://hhaag.ub.gov.mn/-д тусгай 

зөвшөөрөл олгосон 2  аж ахуйн 

нэгжийн эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 

зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 

болох хугацааг ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэн 

ажиллаж байна. 

100 

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; 

2021 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 

болон гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр 

байхгүй болно. 
0 

Хэсгийн дундаж хувь: 
 

 

 

ТАВ.БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 5.1. Холбогдох чиг үүргийн дагуу Нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудтай 

ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай мэдээ 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Зорилтод бүлгийн иргэдэд хүнсний дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлэх тухай” А/1272 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан “Дэм дэмэндээ-2” аянд идэвхитэй 

оролцохыг хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд уриалан ажилласан. Тус аянд хүнсний 

боловсруулах үйлдвэрүүдээс 8 аж ахуйн нэгж нийт 16.399.000 төгрөгийн 8 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнээр оролцох хүсэлт ирүүлснийг нэгтгэж Захирагчийн ажлын албанд  

хүргүүлсэн. 

“Ургамлын гаралтай хүнсний стандартын техникийн хороо”-ны ажлын хэсгийн 

өмнөх хурлаар хэлэлцүүлж гишүүдийн саналыг тусган, батлахаар дэмжсэн дараах 9 

стандартын төсөлтэй танилцаж саналаа хүргүүлсэн. Үүнд : 

 1.Манжин 

 2.Шар лууван 

 3.Улаан лууван 

 4.Хятад байцай 

 5.Бээжин байцай 

 6.Болцуут байцай 

 7.Бөөрөнхий байцаа 

 8.Олон толгойт байцай 

 9.Цэцэгт болон мөчирт байцай 

Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хорооны хурал 06 дугаар сарын 

18-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Хурлаар шинээр боловсруулсан 3 стандартын төслийг 

авч хэлэлцсэн. Үүнээс “Хүнсний төмс” стандарт дэмжигдэж, “Боловсруулах үйлдвэрийн 

төмс” ТЕШ, “Байгалийн эрдэст ус” ТЕШ 2 стандартыг дахин боловсруулалт, сайжруулалт 

хийлгэхээр  шийдвэрлэсэн. 

http://hhaag.ub.gov.mn/-%D0%B4


33 
 

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд малыг гаргах ажлыг 

зохион байгуулахад Нийслэлийн харьяа агентлагууд болон 4 дүүргийн ЗДТГ, мал бүхий 

хороодын ажлын албатай хамтран ажиллаж Нийслэлийн хэмжээнд нийт 115 өрхийн 6797 

малыг зөвшөөрсөн бүсэд гаргахаар малтай өрхүүдэд хугацаатай мэдэгдэх хуудсыг 

хүргүүлэн ажилласан.  

 

   5.2 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ,  үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл 

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

байгуулсан үйл ажиллагаа 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан ажиллаж байна. Хэлтэст 

иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол ирээгүй болно. 

НЗД-ын 2021 оны А/91 дүгээр захирамжаар батлагдсан согтууруулах ундаа, 

тамхины үйлдвэрлэл, тамхины импортын үйл ажиллагаа эрхлэхэд хяналт тавих, санал 

дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэг Орших инвест ХХК шар айрагны үйлдвэр, Жем 

интернэшнл ХХК архины үйлдвэр, Ар Ти Эн Ти ХХК навчин тамхи импорт, Долфин ХХК 

тамхины үйлдвэр, Батхаан тамхи янцо ХХК тамхины импорт, Арван ундарга ХХК архины 

үйлдвэр, Платинум монгол ХХК тамхи импортлох, Ханбүргэдэй ХХК хамрын тамхи импорт 

/шинэ/, Галакси жойнт трейдинг ХХК янжуур тамхи импорт /шинэ/ эдгээр аж ахуйн 

нэгжүүдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу ажлын хэсэг тусгай зөвшөөрөл сунгуулах 7, шинээр 

авах 2 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийсэн. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалыг 

арилгуулахаар зарим аж ахуйн нэгжүүдэд үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Мэргэжлийн 

хяналтын газраас гаргасан дүгнэлт, ажлын хэсгийн актыг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлж 

ажилласан. 

     Хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодотгол хийж, 2020 оны статистикийн тоо баримтыг үндэслэн Улаанбаатар хотын жишсэн 

хүн амын тоо, жишсэн хүн амын хоногийн болон жилийн хүнсний хэрэгцээ, биет 

хэмжээгээр, гамшгийн үеийн хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, 

гамшгийн болон газар хөдлөлтийн үед ажиллах аврагчид, нэрвэгдэгсдийг хоол, хүнсээр 

хангахад шаардагдах хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ зэрэг 

тооцооллыг гаргаж, ЗАА-ны хүргүүлсэн. 

-Нийслэлийн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн болон борлуулалтын 

судалгааг  нийт 110 үйлдвэрээс 11 сараас 4 сар хүртэл өдөр бүр, 4 дүгээр сарын 11-ээс 7 

хоногт 2 удаа авч нэгтгэн хангамжийг тооцоог гарган Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлж 

байна. 

Бүх нийтийн хөл хорио 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 1 дүгээр сарын 11-

ний өдрийг хүртэл тогтоосонтой холбогдуулан хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн болон 

хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэх зориулалттай тээврийн 

хэрэгслүүдийн судалгааг гаргаж жагсаалтыг НОК-д хүргүүлэн QR код авсан тээврийн 

хэрэгслийн борлуулалтын мэдээг авч ажилласан. Өдөрт дунджаар 491 аж ахуйн нэгжийн 

1790 тээврийн хэрэгсэл, 23271 цэгт борлуулалт хийж байсан. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн хатуу хөл хорионы үед хүнсний 

үйлдвэрүүд хэрхэн ажиллах талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 2 удаагийн цахим хуралд 

хүнсний үйлдвэрүүдийг хамруулсан. 

02 дугаар сарын 11-ээс 23-ны хооронд хатуу хөл хорио тогтоож хөдөлгөөн 

хязгаарлах болсонтой холбоотойгоор хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлдэг ААН-ын ажилчдын 

15%-ийг хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчихыг зөвшөөрсөн. Энэ хүрээнд хүнсний 

үйлдвэрлэл эрхэлдэг 158 аж ахуйн нэгжийн 1711 түгээлтийн болон ажилчдын 1500 хувийн 
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тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг гаргаж ЗАА, НОК-д хүргүүлсэн. Хорионы үеэр ажилласан 

215 хүнсний үйлдвэрүүдээс PCR шинжилгээ өгсөн ажилчдын тоо, замын хөдөлгөөнд 

оролцсон ажилчдын машин болон түгээлтийн тээврийн хэрэгслүүдийн тоо мэдээг өдөр 

бүр авч ЗАА-нд хүргүүлэн, аж ахуйн нэгжүүдэд тулгамдсан асуудлуудыг цаг тухайд нь 

шийдвэрлэн ажиллалаа. 

4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор хүнсний 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдээс QR код авахаар 

хүсэлт ирүүлсэн түгээлтийн болон ажилчдын нийт 6844 тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг 

smartcar.mn цахим системээс нэг бүрчлэн шалгахад 5824 машинд зөвшөөрөл гарч замын 

хөдөлгөөнд оролцсон байна. 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэр болон төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын үйл 

ажиллагаа эрхлэгч 291 аж ахуйн нэгжээс коронавируст халдварын эсрэг 

дархлаажуулалтад хамрагдсан талаарх судалгааг авсан. 5 дугаар сарын 14-ны байдлаар 

14962 ажилчдаас 13795 буюу 92 хувь нь дархлаажуулалтад хамрагдсан байна. 

Бүх нийт бэлэн байдлийн зэрэгт шилжиж хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор 

сүү боловсруулах үйлдвэрүүдийн сүү бэлтгэлийн машинууд товчоогоор орж гарахад 

хүндрэл гарч, асуудлыг тухай бүрд нь шийдвэрлэн ажилласан. Мөн Сүү ХК-аас ажилчдаа 

PCR шинжилгээнд нэгдсэн журмаар хамруулах хүсэлт гаргасаны дагуу холбогдох 

байгууллагууд руу уламжлан шийдвэрлэсэн. 
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 5.4. Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад 

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

 Хүнсний тухай хуулийн 6.3-т Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нутаг дэвсгэрийнхээ 

хэмжээнд журмын дагуу стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэж заасан боловч стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, 

зарцуулах журмыг ХХААХҮЯ-аас гаргаагүй байгаатай холбогдуулан орон нутагт махнаас 

бусад хүнсэн дээр улирлын нөөц бүрдүүлэх ажил хийгдэхгүй байна.  

 Хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн, хүнсний сүлжээнд эрүүл ахуйн, 

хүнсний боловсруулах салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг нэвтрүүлж, 

баталгаажуулах, хүнсний аюулгүй байдлын талаарх хэрэглэгчийн боловсролыг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн цуврал нэвтрүүлгийг олон нийтийн радио телевизтэй хамтран 

бэлтгэж, тогтмол хүргүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулахад санхүүгийн хүндрэлээс үүдэн 

тогтмол, хүртээмжтэй хийх боломжгүй байна.  

 

5.5. Бусад 

5.5.1. Гадаад арга хэмжээний талаар: 

1. НЗДТГ, НХХААГ, “Ногоон Ази Сүлжээ” ТББ-н хамтын ажиллагааны хүрээнд  “Жимс 

жимсгэний тариалан эрхлэгчдийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв”-ийг байгуулах 

барилгын ажил 100 хувь гүйцэтгэсэн. 2021 оны 11 дүгээр сард нээлтийн арга 

хэмжээг зохион байгуулж, туршилтын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж 

байна. 

2. Коронавирус /Covid-19/-ын халдварт тахлын улмаас БНСУ-ын “KOICA” олон улсын 

хамтын ажиллагааны байгууллагын анхан шатны судалгаа хийх багийн 

төлөөлөгчид ирэх боломжгүй болж хойшлогдсон.  

 

5.5.2 Цаг үеийн шинжтэй олон нийтийн ажил, нийслэлийн нутгийн захирааны бусад 

байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан талаар 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоолоор Улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдал 

зарласантай холбогдуулан Нийслэлийн онцгой комиссын даргын “Шуурхай штаб” 

байгуулах тухай 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор 

Хангалтын багийн холбогч нарийн бичгээр 06 сарын 05 хүртэл, нэгдсэн шуурхай штабын 

орлогч дарга Р.Чингисийн 2021 оны 10 дугаар сарын 06-нд баталсан хуваарийн дагуу 
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Улсын онцгой комиссын нэгдсэн шуурхай штабт 11 дүгээр сарын 08 хүртэл төлөвлөлтийн 

багт хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч. Батхүү үүрэг гүйцэтгэсэн. 

Тус хугацаанд Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын үед хүн амын хүнсний 

хангамжийг нэмэгдүүлэх, үнийг тогтвортой хадгалах зорилгоор Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албанаас хог хаягдал, Гамшгийн үед хүнсээр хангах гэрээ байгуулсан 

мэргэжлийн ангиуд болох 152 хүнсний үйлдвэр,  80 сүлжээ дэлгүүр, 151 хүнсний дэлгүүр, 

52 зах худалдааны төв, нийт 435 ААН-ээс хүнсний гол нэрийн 12 бүтээгдэхүүний нөөцийн 

болон борлуулалт, үнэ ханшын  мэдээ, Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага 

зохицуулалт удирдлагын төвөөс инженерийн усан хангамж, ажиллах хүн хүч, техникийн 

бэлэн байдал,  УСУГ-аас гэр хорооллын усан хангамж, Нийслэлийн агаарын бохирдолтой 

тэмцэх газраас сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлт, түгээлт, хувиарлалт, нөөц, 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас  эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн мэдээг өдөр бүр 3 

удаагийн давтамжтайгаар авч нэгтгэн НОКШШ, УОК-т  тайлагнаж, холбогдох мэдээллээр 

удирдлагуудыг хангаж ажилласан.  Эмзэг бүлгийн иргэд болон тусгаарлалтад байгаа 

иргэдийн  судалгаа, үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах, худалдааны төвийн мэдээлэл, 

халдварын идэвхжил ихтэй бүсчлэлд байрлаж байгаа төвийн 6 дүүргийн сургууль, 

цэцэрлэг, хүнсний үйлдвэрийн судалгааг гаргаж ажилласан. 

Мөн НОК-т сайн дурын үндсэн дээр хандив өгсөн иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүнс, 

өргөн хэрэглээний бараа, эм тариа, бусад эд зүйлсийг бүртгэлжүүлж, ирүүлсэн хүсэлт, 

батлагдсан хуваарийн дагуу НОКШШ болон холбогдох газруудад хангалт, хуваарилалт, 

тараалтыг зохион байгуулан ажиллав.  

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг буурч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 

сэргээсэнтэй холбогдуулан 02 дугаар сарын 01-ээс 07-ны өдрүүдэд  Хан-Уул дүүргийн 

4,17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 567 аж ахуйн нэгжид 

түр зааврын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллаласан. 

             

             
Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны “Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлэх тухай” А/1272 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус аяны 

үргэлжлэл болгон “Дэм дэмэндээ-2” аяныг захирагчийн ажлын алба зохион байгуулсан. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тус аянд идэвх санаачилга гарган  оролцохыг нийслэд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд  уриалж ажиллав. Тус аянд 

хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдээс 8-н аж ахуйн нэгж нийт 16 сая 399 мянган төгрөгийн 

8-н нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцох хүсэлт ирүүлснийг нэгтгэж захирагчийн ажлын 

албанд  хүргүүлсэн. 
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Шинэ төрлийн Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн эрүүл 

мэндийг хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаар 

үйлчлүүлж байгаа иргэдийг QR кодоор бүртгэлжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

байгаа байдалд хяналт тавих ажлын хүрээнд  2021.02.01-02.07-ны өдрүүдэд НХХААГ-ын 

ЭМААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, ХҮХ-ийн мэргэжилтэн Г.Болор-Эрдэнэ, 

М.Лхагвагармаа нар ХУД-ийн 17-р хорооны тухайн өдөр ажиллах хуваарьтай хэсгийн 

ахлагч нартай 2 баг болон хуваагдаж, хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 

давхардсан тоогоор нийт 302 ААН-ээр орж, ариутгал халдваргүйтгэл хүн хоорондын зайн 

тэмдэглэгээ, тусгаарлах өрөө, зөвлөмж байршуулсан эсэх болон үйлчлүүлж байгаа 

иргэдийн халуун хэмжих, QR уншуулж тэмдэглэл хөтөлсөнд хяналт тавьж ажилласан.  

2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 1 хүртэл хугацаанд 

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг, халдварын тархалтын “Улбар шар” түвшинд 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан худалдаа үйлчилгээний газруудад Засгийн газрын 2021 оны 

118 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Коронавируст халдвар(Ковид-19)-ын тархалтын 

түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах 

түр журам”, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 41 дүгээр тушаалаар батлагдасан 

“Коронавируст халдвар(Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр 

журам”, тусгай нөхцөл шаардлагыг хангуулах зорилготой зохион байгуулагдсан хяналт, 

шалгалтын ажлын хэсэгт ХУД-ийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэрт орших “Их наяд плаза” 

ХХК-ийн “Их наяд плаза” худалдааны төвийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн 

дагуу хяналтыг хийж ажилласан. 

               

               

 

Болзошгүй гамшгийн үед хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээг шинэчлэн 

байгуулах ажлыг зохион байгуулж нийт 84 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулсан. 
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Бүх нийтийн болон хатуу хөл хорио тогтоож хөдөлгөөн хязгаарлах болсонтой 

холбоотойгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 Бүх нийтийн хөл хорио тогтоосон хугацаанд 558 аж ахуйн нэгжийн 5726 түгээлтийн 

тээврийн хэрэгсэл, 48 иргэний тээврийн хэрэгсэлийн замын хөдөлгөөнд оролцох 

зөвшөөрөл бүхий QR кодны материалыг хүлээн авч, хүнсний боловсруулах 

үйлдвэрүүдэд тулгамдсан асуудлуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлсэн.  

 Хүнсний боловсруулах үйлдвэр болон төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын 

үйл ажиллагаа эрхлэгч 291 аж ахуйн нэгжээс коронавируст халдварын эсрэг 

дархлаажуулалтад хамрагдсан талаарх судалгааг 5 дугаар сарын 14-ны байдлаар 

авч НОК-д хүргүүлсэн бөгөөд 14962 ажилчдаас 13795 буюу 92 хувь нь 

дархлаажуулалтад хамрагдсан байна. 

 Хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодотгол хийж, 2020 оны статистикийн тоо баримтыг үндэслэн Улаанбаатар хотын 

жишсэн хүн амын тоо, жишсэн хүн амын хоногийн болон жилийн хүнсний хэрэгцээ, 

жишсэн хүн амын гамшгийн үеийн 3 хоногийн хүнсний хэрэгцээ, гамшгийн болон 

газар хөдлөлтийн үед ажиллах аврагчид, нэрвэгдэгсдийг хоол, хүнсээр хангахад 

шаардагдах хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, хангамжийн 

тооцоог гаргаж ЗАА-нд хүргүүлсэн. 

Хүнсний боловсруулах үйлдвэр болон төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын үйл 

ажиллагаа эрхлэгч 291 аж ахуйн нэгжээс коронавируст халдварын эсрэг 

дархлаажуулалтад хамрагдсан талаарх судалгааг авсан. 5 дугаар сарын 14-ны байдлаар 

14962 ажилчдаас 13795 буюу 92 хувь нь дархлаажуулалтад хамрагдсан байсан. 

     Хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үеийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодотгол хийж, 2020 оны статистикийн тоо баримтыг үндэслэн Улаанбаатар хотын жишсэн 

хүн амын тоо, жишсэн хүн амын хоногийн болон жилийн хүнсний хэрэгцээ, биет 

хэмжээгээр, гамшгийн үеийн хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, 

гамшгийн болон газар хөдлөлтийн үед ажиллах аврагчид, нэрвэгдэгсдийг хоол, хүнсээр 

хангахад шаардагдах хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хэрэгцээ зэрэг 

тооцооллыг гаргаж, ЗАА-ны хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн болон 

борлуулалтын судалгааг  нийт 110 үйлдвэрээс 11 сараас 4 сар хүртэл өдөр бүр, 4 дүгээр 

сарын 11-ээс 7 хоногт 2 удаа авч нэгтгэн хангамжийг тооцоог гарган Захирагчийн ажлын 

албанд хүргүүлж байна. 

Бүх нийтийн хөл хорио тогтоосон хугацаанд 558 аж ахуйн нэгжийн 5726 түгээлтийн 

тээврийн хэрэгсэл, 48 иргэний тээврийн хэрэгсэлийн замын хөдөлгөөнд оролцох 

зөвшөөрөл бүхий QR кодны материалыг хүлээн авч, хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд 

тулгамдсан асуудлуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлсэн.  

Хүнсний боловсруулах үйлдвэр болон төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахын үйл 

ажиллагаа эрхлэгч 291 аж ахуйн нэгжээс коронавируст халдварын эсрэг 

дархлаажуулалтад хамрагдсан талаарх судалгааг 5 дугаар сарын 14-ны байдлаар авч 

НОК-д хүргүүлсэн бөгөөд 14962 ажилчдаас 13795 буюу 92 хувь нь дархлаажуулалтад 

хамрагдсан байна. 

Хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулах, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн шилдэг 

бүтээгдэхүүн эх орны хөрсөнд ургасан шинэ ургацын дээжийг хэрэглэгчдэд шууд хүргэх 

зорилгоор ХХААХҮЯ, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай хамтран “Намрын 

ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” нэгдсэн арга хэмжээг 16 дахь жилдээ төв 

цэнгэлдэх хүрээлэнд 9 дүгээр сарын 22-оос 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажилласан. 

Тус арга хэмжээнд  аймаг, нийслэлийн нийт 332 иргэн, аж ахуйн нэгж оролцсон бөгөөд 

үүнээс хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 70 гаруй иргэн, аж 

ахуйн нэгж оролцон бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан, шилдгүүдээ тодруулсан.  
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Үзэсгэлэн худалдааны үеэр салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд аж ахуйн нэгжүүдтэй 

хамтран шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга, өдөрлөг зохион байгуулж, өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавин ажилласан. 

          

 

"Улаанбаатар түншлэл 2021" ОУ-ын үзэсгэлэн худалдааны бэлтгэл ажлыг эхлүүлж, 

зарын самбарыг байршуулах асуудлаар УБЗАА-тай холбогдож, 2021.09.30-аас 10.03-ны 

өдрүүдэд ХУД-ийн 120 болон 19-ийн автобусны буудлын гүүрэн гарц дээр байршуулахаар 

захиалга өгсөн. Мөн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахад шаардлагатай зардлын 

тооцоог гаргаж, захирамжийн төсөлд оруулахаар НШУИГ-т хүргүүлсэн. НЗДТГ-ын Гадаад 

харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэстэй холбогдож, НЗД-ын захирамж гаргуулахаар 

ажилласан боловч Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс шаардлагатай зардал гаргах боломжгүй 

гэсэн хариу өгсөн. 

Хэдийгээр нийслэлээс хөрөнгө гарч чадаагүй ч "Улаанбаатар түншлэл 2021" ОУ-ын 

үзэсгэлэн худалдаа товлосон хугацаандаа зохион байгуулагдаж, 70 гаруй бизнес эрхлэгч, 

ААН оролцож, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулсан. 

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан 

хөрөнгийн үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитад үнэлгээ хийлгэх Аудитын ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнд тус газрын хэмжээний хүнсний хангамж, аюулгүй байдалтай холбоотой 

болон бусад шаардлагатай тайлан, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргүүлэн ажиллаж, мөн 

биечлэн тайлбар, сонсгол хийх хэлбэрээр 4 удаагийн уулзалтыг хийсэн. 

 Аудиттай холбогдуулан дараах мэдээ, тайланг бэлтгэн, боловсруулж, тооцоолол 

хийн, нэгжийн даргаар хянуулан ажлын хэсгийг мэдээллээр ханган хамтран ажилласан. 

Үүнд :  

1. НХХААГ-ын сүүлийн 3 жилийн хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр зохион 

байгуулсан сургалтын тайлан, товчоо 

2. Нийслэлийн хүн амын гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн тооцоолол 

3. Нийслэлийн гол нэрийн хүнсний нөөцийн мэдээний танилцуулга, задаргаа 

4. Хүнсний аюулгүй байдал алдагдах үеийн төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зүй 

5. Хүнсний аюулгүй байдлын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг 

хоорондын уялдаа, зорилт, арга хэмжээ үр нөлөөний хэрэгжилт 

6. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон үндэсний стандартын өнөөгийн 

хэрэгцээ, шаардлага, бүртгэл 

7. “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 

8. “Хүнсний тухай” хуулийн хэрэгжилтийн тайлан 

9. “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилтийн 

тайлан 

 

5.5.3. Ажилтан мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, сургалтад хамрагдсан байдал 
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Хэлтсийн мэргэжилтнүүд 2021 онл байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, 

мэдээллийн цагт тогтмол оролцож, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх хүрээнд дараах 

сургалтуудад хамрагдсан байна. Үүнд: 

 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Канад улсын Гадаад хэргийн 

яамны МЕРИТ төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт цахим сургалтад хэлтсийн мэргэжилтнүүд 

бүрэн хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 

 Төрийн албаны зөвлөл, Нийслэлийн сургалт судалгааны төвөөс долоо хоногийн 

Пүрэв гариг бүр зохион байгуулдаг 14 удаагийн вебинар сургалтад хамрагдсан. 

 “Монгол улсын хүүхдийн илүүдэл жин, таргалалтын өнөөгийн байдал” сэдэвт 

шинжилгээний үр дүнг танилцуулах уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцсон. 

 “МУ-ын Хүнсний тогтолцооны асуудлаарх бүс нутгийн хэлэлцүүлэг”-т 5 дугаар 

сарын 21-ны өдөр хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Гэрэлчулуун салбараа төлөөлж 

оролцон, салбар зөвлөлийн хуралдаанд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг 

шийдвэрлэх арга замын талаар санал бодлоо илэрхийлсэн. 

 Нийслэлийн сургалт судалгааны төвөөс зохион байгуулсан“ Төрийн албан хаагчийн 

ёс зүй” сэдэвт сургалтад мэргжилтэн М.Лхагвагармаа; 

  “Observe consulting” ХХК-наас зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдлын 

талаарх” 5 удаагийн сургалтад Б. Гэрэлчулуун  

 НЗД-ын дэргэдэх Статистикийн газраас авч буй Төрийн албан хаагчийн үндэсний 

бичгийн мэдлэгийг тодорхойлох судалгаанд хэлтсийн мэргэжилтэнүүд  

 "Алсын хараа-2050-Монгол улсын урт хугацааны бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, 

үнэлгээ” сэдэвт богино хугацааны зайн сургалтад Б.Болор-Эрдэнэ 

 "TQCSI Монгол" байгууллагаас зохион байгуулж буй "ISO баталгаажуулалтын 

аудитын үнэ цэнэ, ач холбогдол" цахим сургалтад; 

 БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Хятадын хөдөө аж ахуйн 

механикжуулалтын шинжлэх ухааны Академиас зохион байгуулсан “Хөгжиж байгаа 

орнуудын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл ба хүнсний технологи” 

сэдэвт цахим сургалтад; 

 НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хүний эрх ба ялгаварлан гадуурхалт”, “Гэрч 

хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа” цахим сургалтад; 

 Нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан авлигын эсрэг анхан шатны сургалтад 

 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг чиглүүлэх богино хугацааны сургалтад Г. Болор-

Эрдэнэ нар тус тус хамрагдсан. 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд МУИС-ийн Боловсрол судлалын докторантурт 

Б.Гэрэлчулуун, Отгонтэнгэр их сургуулийн “Хүний нөөцийн менежмент”-ийн магистрын 

зэрэг олгох сургалтанд М.Лхагвагармаа нар хамрагдаж байна. 

 

Зохион байгуулсан сургалтууд:  

 

“ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 06 дугаар сарын 

04-ний өдөр цахимаар зохион байгуулж , нийт 25 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. 

Сургалтаар: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журам стандарт 

 Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, түүнд тавигдах шаардлага 

 Аюулыг танин мэдэх, илрүүлэх, мэдээлэх, арилгах арга зам буюу Эрсдэлийн 

менежментийн талаар мэдээлэл өгөв.  
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 “Мон кек” ХХК-ийн захирлын 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б1-15/09 албан 

бичгээр ажилчдад зориулан мэргэжлийн чиглэлээр сургалт зөвлөгөө авч хамтран ажиллах 

санал ирүүлсэн.  

Захиалгат сургалтын хөтөлбөрийг хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэгч, ажилчдад хүнсний сүлжээний бүх шатанд түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай мэдлэг, мэдээлэл өгөх, чанарын менежментийн стандарт, 

салбарын хууль, тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор боловсруулан хэлтсийн даргаар 

хянуулан, газрын даргаар батлуулсан. Үүний дагуу тус компанийн сургалтын танхимд 

халдвар, хамгааллын дэглэм баримтлан 17 ажилтан, мастер, технологич нарт 2021 оны 

10 дугаар сарын 15-ны өдөр сургалтыг зохион байгууллаа.  

Засгийн газрын 2020 оны 130 дугаар тогтоолоор “Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд 

техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн 

мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох” түр     журмын хэрэгжилтийг хангах 

зорилгоор Нийслэлийн 3 дүүргийн 6 хороо, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 150 гаруй 

малчид, фермерүүд, дүүргийн зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарыг хамруулан 

сургалтыг зохион байгуулж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Сургалтын үйл ажиллагаа 

болон журмын хэрэгжилтийн талаар ТВ-4 телевизээр нийтэд сурталчлан ажилласан. 

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд зориулж зохистой дадлыг 

хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар, салбарын хууль, тогтоомжийг сурталчлан таниулах, 

мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд зорилгоор дараах 9 аж ахуйн нэгжид батлагдсан 

удирдамжийн дагуу хичээлийн агуулгыг боловсруулан бэлтгэж, үйлдвэр тус бүрийн ажлын 

байранд халдвар хамгаалалын дэглэмийг баримтлан танхимын хэлбэрээр зохион 

байгуулсан.   

Сургалтад хамрагдсан хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн мэдээллийг хүснэгтээр 

харуулав.  

Сургалтыг зохион байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд 

№ 
Хүнсний үйлдвэрийн 

нэр 

Үйл ажиллагааны 

чиглэл 

Хамрагдса

н хүний тоо 

Зохион 

байгуулсан 

огноо 

1 Бамбууш ХХК 
гурилан 

бүтээгдэхүүн 
11 2021.11.03 

2 Хангай миллс ХХК 
гурил, үр тариа 

боловсруулах 
16 2021.11.03 

3 Мөнх-Ундармал ХХК бялуу, нарийн боов 7 2021.11.03 

4 Бэст-Ийст ХХК бялуу, нарийн боов 14 2021.11.09 

5 Русская зима ХХК бялуу, нарийн боов 8 2021.11.10 

6 Чингис шар айраг ХХК шар айраг 14 2021.11.14 

7 Мон кек ХХК бялуу, нарийн боов 17 2021.11.17 

8 Стимо ХХК 
гурилан 

бүтээгдэхүүн 
9 2021.11.26 

9 Тэнгэрийн хишиг ХХК бялуу, нарийн боов 11 2021.12.01 

 Нийт  107  

 

ХХААХҮЯ-ны харьяа Малын удмын сангийн үндэсний төв, “Нутаг академи” ТББ, 

Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, 

мэдээлэл, арга зүйн төвтэй хамтран Бод малын зохиомол хээлтүүлгийн ”Мал үржүүлгийн 

технологч” бэлтгэх анхан шатны сургалтыг зохион байгуулсан. 
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“Мал аж ахуйн нэгдсэн сан”, “Удам зүйн үнэлгээ”, “Хурдан морины бүртгэл”, “Сүргийн 

эргэлт” зэрэг мэргэжлийн ажил үйлчилгээнд ашиглагддаг программын сургалтуудад 

албаны дарга, мэргэжилтэн нар хамрагдсан. 
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