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

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

HХХААГ 
ХҮХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
100 % 

Нийслэлийн МХГ-тай хамтран хүн амын хүнсний хэрэгцээнд савлагаагүй нийлүүлэгдэж буй сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 
байдалд лабораторийн шинжилгээт хяналт шалгалтыг 6 дүүргийн 17 цэгт явуулж 26 бүтээгдэхүүнээс дээж авч шинжилгээнд 
хамруулсанаас усны хольц 3, бруцеллѐзийн үүсгэгч 3, антибиотекийн үлдэгдэл /Хлорамфеникол/ 1 тус тус илэрч нийт 800.0 
мян.төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч илэрсэн зөрчлийг арилгуулсан. MNS 6648:2016 стандартын хүрээнд холбогдох газруудаас 
ажлын хэсэг сүүний чиглэлийн  6 ААН-ийн бүтээгдэхүүний  сав боодол, хаяг шошгоны нөөцөд хяналт, шалгалтыг хийсэн. “Сүүний 
үйлдвэрүүдийн сав боодлын шошгололт”-ын талаар харьцуулан үзсэн тандалт, мэдээллийг мэргэжлийн холбоо, үйлдвэр эрхлэгч 15 
төлөөлөлд танилцуулж, зөвлөмж өгсөн. “Гэрээний маргаанаас үүдсэн асуудлыг арбитраар шийдэх нь”, “Сав баглаа боодол”, “Олон 
улсын үзэсгэлэнгийн стандарт”, “21-р зууны бизнес модел” сэдэвт 4 сургалтыг үйлдвэрлэгч нарт үнэ төлбөргүй зохион байгуулсан. 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрийн төсөл сонгол шалгаруулах, согтууруулах ундаа, 
тамхины үйлдвэрлэл болон тамхины импортод хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлуулсан. 
Согтууруулах ундаа,тамхины импорт, эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах хүсэлт гаргасан нийт 12 ААН-ийн үйл 
ажиллагаанд хяналт хийж, дүгнэлт гарган хүсэлтийг холбогдох газарт хүргүүлсэн. Мах сүүний анхдугаар аяны” хүрээнд орон нутгаас 
мал мах бэлтгэж, хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн иргэдэд худалдаалах зорилготой 11 ААН 13034.9 тн мах 
бэлтгэсэн бөгөөд үүнээс 24.1 хувийг үхрийн мах, 40.8 хувийг хонины мах, 35.1 хувийг ямааны мах тус тус эзэлж байна. Бэлтгэсэн 
махыг  6 дүүргийн 124 цэгээр борлуулсан. ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг 3 
удаа ААН-ийн бэлтгэсэн махны нөөц, хадгалалт, тоо хэмжээнд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар агуулахын үйл 
ажиллагаа хэвийн, агуулахад хадгалагдаж буй махны чанар байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь хангалттай сайн, нөөц бүрдүүлэлт, 
худалдаалах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан, хуваарийн дагуу худалдаалсан. 

Үр дүн, үр нөлөө: Хүнсний эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийн 4 сургалтад 120 гаруй  үйлдвэрлэл эрхлэгчийг хамруулж,  40 
гаруй аж ахуй нэгжид хүнсний чанар, эрүүл ахуйн хяналт хийж, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг хэвшүүлэх зөвлөмж, 
зөвлөгөө өгч, эрүүл, аюулгүй, баталгаат хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж нэмэгдэж бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чанар дээшилсэн. 
Хаврын улиралд махны үнийг тогтворжуулан нийслэлийн 6 дүүргийн 124 цэгээр үхрийн махыг зах зээлийн үнээс 35%-иар хонины мах 
29% ямааны мах 12%  хямдаар  иргэдэд борлуулсан. 



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

HХХААГ 
ХҮХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
100 % 

ХХААХҮЯ-тай хамтран “Хүнс, хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд баримтлах журам, 
хэрэглэх бодисын жагсаалт”, “Органик хүнсний орцын найрлага тооцох аргачлал”, “Органик хүнсийг харилцан итгэлцэлд тулгуурлан 
хамтран баталгаажуулахад тавих шаардлага, бүртгүүлэх болон баталгаажуулалт хийх журам”, “Органик болохыг илэрхийлсэн 
тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам”-ын төслийг ХХААХҮ-ийн Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, батлагдсан 
журам, аргачлалыг сурталчлах, “Органик хүнсийг улсын бүртгэлд бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийн 
хэлэлцүүлгийг ХХААХҮЯ, Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих төсөлтэй хамтран мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 190 
гаруй төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан. Журмын нөлөөллийн шинжилгээг хийж, танилцуулга болон хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж тайланг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. ХХААХҮЯ, НХХААГ, НМХГ, СХЗГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан Органик хүнсний тухай хуулийн 
хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтын байдалд хяналт шалгалтыг 8 зах худалдааны төвүүдэд хийж гүйцэтгэсэн. 
Шалгалтад хамрагдсан  худалдааны газрууд болон органик хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч ААН, байгууллага, 
иргэдэд “Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, шошголох, худалдаалахад баримтлах арга зүйн удирдамж MNS 
CAC/GL32:2017 стандарт, “Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар хэрэглэх журам”, “Органик хүнснийг бүртгэх, 
нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам”-ыг  мөрдөж ажиллах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн. ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
тушаалаар батлагдсан Органик хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний III чуулган ба “Органик бордоо” сэдэвт сургалтын бэлтгэл ажлыг 
хангах, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт орж ажиллан, ХХААХҮЯ, Монголын бүтээмжийн төв, Адра Монгол ОУБ, МҮХАҮТ-
тай хамтран 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Чуулганд нийт 400 гаруй төрийн болон ТББ, тариаланчид оролцож, 14 
ААН органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тангараг өргөсөн. “Органик бордоо” сэдэвт 3 өдрийн танхимын болон үзүүлэх сургалтад нийт 
250 гаруй төрийн болон ТББ, тариаланчид, бордооны үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулж, сертификат гардуулсан.   

Үр дүн, үр нөлөө: Органик хүнсний тухай хууль, журмыг таниулах, сурталчлах ажлыг хүнсний салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 
үйлдвэрлэл эрхлэгч, шинжлэх ухаан, судалгаа шинжилгээний, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 440 гаруй төлөөллийг 
оролцуулан зохион байгуулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, батлагдсан журам, аргачлалын дагуу органик үйлдвэрлэл эрхлэх 
эхлэл тавигдсан. 

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

 
HХХААГ 

ЭМААХ, ХҮХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
100% 

 СХЗГ-тай хамтран “Сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS6723:2018 үндэсний стандартыг 
боловсруулан Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлийн 2018.05.31-ний өдрийн 16 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Засгийн газрын 2018 
оны 267 дугаар тогтоолын дагуу 6 дүүрэгт хөдөө аж ахуйн тасгийг байгуулахаар санал боловсруулж захирамжийн төсөлд холбогдох 
газруудаас санал авч, шийдвэрийг гаргуулахад бэлэн болгосон. ХХААХҮЯ-аас зарлагдсан “Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж 
ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” төсөлд 8, “Малын үржлийн ажил үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдэд 
санхүүгийн хөнгөлөлттэй дэмжлэг үзүүлэх” төсөлд 2, “Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” 
төсөлд 3 аж ахуй нэгжийг тус тус хамруулан дэмжлэг авсан. Засгийн газрын 2015 оны 122, 394 дүгээр тогтоолын дагуу түүхий эдийн 
урамшуулалд хамруулахаар 4 дүүргийн 296 малчны материалыг бүрдүүлэн ХХААХҮЯ-ны Мал хамгаалах санд хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилдгүүдийг шалгаруулж НИТХТ-ын 2018 оны 14 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын  



2018 оны А/124 дүгээр захирамжаар “Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр 9, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”-аар 4 иргэнийг 
шагнаж урамшуулсан. “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоо, “Нутаг академи”-тай гэрээ байгуулан ажиллаж, жилийн эцсийн байдлаар 300 
үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийж, Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд зохиомол хээлтүүлгийн пункт байгуулах газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн ажилласан. Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр 2018 онд батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу 11 төрлийн 
сургалтыг зохион байгуулж, 7 дүүргийн  480 иргэнийг хамруулан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа. Нийслэлд мал аж ахуй 
эрхлэхийг хориглосон бүсээс зөвшөөрсөн бүсэд мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 604 өрхийн 15879 
толгой малыг зөвшөөрөгдсөн бүс болон хөдөө орон нутаг руу нүүлгэн шилжүүлсэн. 

 Үр дүн, үр нөлөө: MNS6723:2018 үндэсний стандарт мөрдөгдсөнөөр мал эмнэлэг, үржлийн ажил төлөвлөгөөтэй явагдаж, малын 
үүлдэр угсаа сайжирч,  малын бүтээмж нэмэгдэж, хүн амыг эрүүл, стандартын шаардлага хангасан нөхцөлд бэлтгэсэн стратегийн 
хүнсээр ханган, эрчимжсэн аж ахуй цогц байдлаар хөгжих боломж бүрдсэн. Фермийн аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжин шагнаж 
урамшуулж, хөнгөлттэй зээлд хамруулж, 11 чиглэлээр сургалт зохион байгуулж мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлсэн. 

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

HХХААГ 
ЭМААХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
70% 

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

 Үр дүн, үр нөлөө: Улаанбаатар хотын хүн амын махны хэрэглээний 10-15 хувийг хангах хүчин чадал бүхий мал нядлах, мах 
боловсруулах үйлдвэр, мал худалдаалах задгай талбай бүхий үйлдвэрийн цогцолбор байгууламжийг бий болгох нөхцөл бүрдсэн. 

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

 
HХХААГ 

ГТХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
100% 

 Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу 2018 оны 09 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүдэд газар тариалангийн зориулалтаар 
ашиглаж буй газруудад хяналт шалгалт хийж  нийт 357.2 га буюу 57.6% талбайд тариалалт хийн ашигласан ба 354.4 га буюу 42.4% 
талбайг зориулалтын дагуу ашиглаагүй байна. “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 15 нэр төрлийн 3419,44 кг хүнсний 
ногооны үрийг 120 гаруй га-д тариалуулахаар 9 дүүргийн 16 аж ахуй нэгж байгууллага, 1600 гаруй иргэдэд  олгож, 1784,1 тн ургац 
хураан авсан. Шинээр  “Русский зимний” сортын 3 кг ногоон сонгиныг тариалуулж 1,5 тн ургац, “Монгол ногоо” төслөөс  шүүсний 
зориулалтын “Навал F1” сортын шар лууванг 5 га талбайд  тариалуулж 150 тн ургац авсан байна. Мөн төмсний үр үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-аас олгосон 2 тн Гала сортын элит үрийн  төмсийг үрийн эргэн төлөлтийн  нөхцөлтэйгөөр “ММВ 



фүүдс трейд” ХХК-тай  хамтран гэрээ хийж  нэг га усалгаатай талбайд, мөн 2017 онд нөөцөлсөн 8 тн үрийн төмсийг Баянзүрх 
дүүргийн иргэн О.Болорцэцэг, “Бэлчээрийн менежмент”-ийн төсөл тус бүр 2 га талбайд тариалалтыг хийлгэсэн. “Жимс жимсгэнэ” 
Хөтөлбөрийн хүрээнд  05-р сард Оросын  Холбооны улсын Горный Алтайн хязгаарын алимны 271 ш, ,чавганы 175 ш, үхрийн нүдний 
5261 ш, нийт 5707 ширхэг сулгацыг нийслэл хотын хэмжээнд 2 ААН, 26 иргэнд 6 жилийн хугацаатайгаар хөнгөлөлттэй гэрээ хийж 
тариалалт хийлгүүлсэн. Мөн 09 дүгээр сарын 03-наас 10 дугаар сарын 05-ны хугацаанд “Чацарганы тариалалтын төсөл сонгон 
шалгаруултыг зарлаж, 3 аж ахуйн нэгж, 1 иргэн төсөлд хамрагдсан. талбайн хэмжээг 8,7 га –аар нэмэгдүүлсэн. Нийслэл нийт 
1424,16 га талбайгаас 15341,7 тн ургац авахаар төлөвлөснөөс 792,4 га тариалж 8584,02 тн ургац хураан авахаар урьдчилсан бланс 
гарсан. Үүнээс 170 га-гаас 1850,9 тн төмс, 265,5 га-гаас 4576,62 тн хүнсний ногоо, 307,2 га-гаас 2843 тн тэжээлийн ургамал, 36,6 га 
хамгаалагдсан хөрснөөс 2080,4 тн ургац хүлээн авч нийт 11350,92 тн ургац хураан авсан байна. Нийслэлийн хүн амын хэрэгцээт 
төмсний 3,7 хувь, хүнсний ногооны 6,2 хувийг хангаж байна. 

 Үр дүн, үр нөлөө: Үр олгосноор өрхийн дундаж орлого нэмэгдэж, өрхийн тариалан нэмэгдэж, төмсний үр шинэчлэлтэд дэмжлэг 
үзүүлсэн. Чацаргана болон бусад жимс жимсгэний нэр төрөл, сорт, талбайн хэмжээ 8,7 –га нэмэгдсэн. Нийслэлийн орчимд хүнсний 
ногоо болон жимс жимсгэний шинэ сортын мод бут нутагшин ургах боломж бүрдсэн. 

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

 
HХХААГ 

ГТХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
             
100% 

 СБД-ийн ХХҮХ-ээс өөрийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай 4 цэгийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах зорилгоор санхүүжилтийг дүүргийн 
төсөвт суулгуулсан боловч одоогоор дулаалах ажил хийгдээгүй. БЗД-ийн 3 дугаар хорооны павилоныг Сэлэнгэ аймгийн ногоочин 3,0 
сая төгрөгөөр мөн дүүргийн 9 дүгээр хорооны павилоныг тус дүүргийн 2 ногоочин 3,0 сая төгрөгөөр, БГД-ийн 18 дугаар хорооны 
павилоныг СХД-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хоршоо 3,0 сая, мөн дүүргийн 12 дугаар хорооны павилоныг 2,5 сая төгрөгөөр 
/хувийн хөрөнгөөр/ дулаалсан. “Алтан намар-2018” худалдааг 09-н сарын 18-24-ний өдрүүдэд “Мишээл Экспо” худалдааны төвд 
зохион  байгуулж нийслэлийн 6 дүүрэг, 12 аймгийн 21 сумын төмс, хүнсний ногоо тариалагч, жимс жимсгэнэ, гоѐл чимэглэлийн мод 
бутны үржүүлэгч 8 ААН, 3 төсөл, 11 хоршооны 240 гаруй иргэд нийт 40 гаруй нэр төрлийн 860 тн төмс, хүнсний ногоо, 8 нэр төрлийн 
байгалийн жимс, жимсгэнэ, 60 гаруй нэр төрлийн эмийн ургамал, 10 гаруй төрлийн гоѐл чимэглэлийн мод, бут, 14 төрлийн 
тасалгааны цэцэг зэрэг бүтээгдэхүүнээр оролцож, 981 сая төгрөгийн борлуулалт  хийсэн. Мөн нийслэлийн хэмжээнд 5 дүүргийн 
ЗДТГ, газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ОУБайгууллага, төсөл хөтөлбөр орон нутгийн ногоочидтой 
хамтран 70 байршил, 470 гаруй цэгээр худалдааг зохион байгуулж, нийслэл болон орон нутгийн 420 гаруй ногоочид, 4,1 тэрбум 
төгрөгний борлуулалт хийлээ. 09 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд БГД, БЗД, ЧД, СБД, ХУД, СХД-д  хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ  
борлуулалтын төвлөрсөн  цэгүүд болон зоорийн  үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, заавар зөвлөмж өгсөн. “Улаанбаатар хотод 
төмс, хүнсний ногоо жимс, жимсгэнэ, махны хадгалалт борлуулалтын цогцолбор төв” байгуулах газрын байршлыг СХД-ийн 20 дугаар 
хороо Сонсголонгийн гүүрний баруун хойд талд сонгож ТЭЗҮ-н тендер ХХААХҮЯ дээр зарлагдан, ХБХДТ-ХХК шалгарсан 3 удаагийн 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулан,  эцсийн байдлаар 12 дугаар сард захиалагч байгууллага ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 

 Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн болон орон нутгийн ногоочдын төмс, хүнсний ногоог худалдан борлуулдаг төвлөрсөн цэгүүдийн 
байршил 28-аар, ногоочид 100-аар нэмэгдсэн. Төрийн ба төрийн бус мэргэжлийн байгууллагуудын ажлын уялдаа сайжирч ногоочид 
өөрийн бүтээгдэхүүнээ гарал үүслийн гэрчилгээтэй, баталгааны тэмдэгтэй болгосноор өрхийн тариалан эрхлэлт нэмэгдэж, иргэдэд 
эрүүл, баталгаатай хүнсний ногоог дундын зуучлагчгүй /ченж/-гээр худалдаалж байна. 



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

HХХААГ 
ГТХ 

 
Ж.БАТБАЯСГАЛАН 

 
70% 

 ТЭДС-аар дамжуулан 28 иргэн, ААН-д 3720м2 талбай бүхий 37 ширхэг хүлэмж, 6*20м хэмжээтэй хүлэмжийн нийлэг хальсан плѐнкийг 
20 иргэн, аж ахуйн нэгжид 50% хөнгөлөлттэй үнээр олголоо. 2018 онд 36,6 га хүлэмжид тариалалт хийж 11 дугаар сарын байдлаар 
2080,4 тн хүнсний нарийн ногоо хурааж аваад байна. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж 
118 иргэнийг хамруулж сургалтын үр дүнд хяналт тавих зорилгоор  09 дүгээр сарын 12-14-ний өдрүүдэд 39 хүлэмжийн үйлдвэрлэл 
эрхлэгчийн талбайд ажиллаж зөвлөгөө өглөө. Улаанбаатар хотод өвлийн хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж буй ААН, иргэдэд үйлдвэрлэлээ 
эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор цахилгаан, дулааны хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн. 2018 оны 10 
дугаар сард Засгийн газрын хуралдаанаар “Өвлийн хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдэд цахилгааны хөнгөлөлт үзүүлэх” шийдвэр гарсан.  
Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-нээс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цагийн хооронд 
хэрэглэсэн цахилгааны хөнгөлөлтөд хамаарах дээд хязгаарыг 1м2 талбайтай өвлийн хүлэмжид 0.768 квт/цаг хүртэл хэмжээгээр 
тооцож, төлбөрөөс 100 хувь чөлөөлөхөөр болсон. Налайх дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Сити Арго” ХХК-тай хамтран 
хүлэмжийн аж ахуй байгуулах 15 га газарт “Усны Эрэл Хайгуул” ХХК-тай хамтран хайгуул судалгаа, байгууламжийн зураг төслийн 
ажил хийгдсэн. Санхүүжилтийн гэрээ хийгдэх шатандаа явж байна.  

Үр дүн, үр нөлөө: 2017 онд 5700м2 талбай бүхий 34 ширхэг, 2018 онд 3720 м2 талбай бүхий 28 хүлэмжийг нийт 62 иргэн аж ахуй 
нэгжид хөнгөлөлттэй үнээр олгож дэмжлэг үзүүлсэн. Нийслэлд нийлэг хальсан хүлэмжийн талбайн хэмжээ 9420м2 талбайгаар 
нэмэгдсэн. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн мэдээллийн нэгдсэн санд 76 иргэнийг бүртгэж 69 иргэнд тариаланчийн 
тэмдэг олгосон. Мөн цахилгааны хөнгөлөлтөд хамрагдах эрх зүйн орчин бүрдээд байна. 

ДУНДАЖ ХЭРЭГЖИЛТ 91,4% 
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