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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5, 
Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайдын “Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай” 2019 оны А-434 дүгээр 
тушаал, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 
2.2, 4 дүгээр хэсгийн 4.6.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь

1. Нийслэлийн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэгт “Өвлийн идэш” арга хэмжээг 
зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 
дүгээр, Ажпын хэсгийн ажиллах удирдамжийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус 
баталсугай.

2. “Өвлийн идэш” арга хэмжээг 2019 оны 12 дугаар сарын 05-наас 12 дугаар 
сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар 
ханган, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаар 2019 оны 12 
дугаар сарын 26-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулахыг 
Ажлын хэсэг /Д.Оюунболор/-т үүрэг болгосугай.

3. Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны А-434 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан ‘ Өвлийн идэш” арга хэмжээг зохион байгуулахад 
хуваарилсан зардлыг, зориулалтын дагуу зарцуулж буй эсэхэд, хяналт тавьж 
ажиллахыг Ажпын хэсэг /Д.Оюунболор/-т даалгасугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН 3 ДҮҮРЭГТ '‘ӨВЛИЙН ИДЭШ" АРГА хэмжээ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ 

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ахлагч: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа,
үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Гишүүд: Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын дарга

Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын дэд бөгөөд Нийтийн хэв журам 
хамгаалах газрын дарга

Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн 
газрын дарга

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын Мал, эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн 
хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж 
ахуйн хяналтын хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн 
дарга

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн 
мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Нэгдсэн бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Мал аж ахуйн бодлогын 
хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/

Баянзүрх дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга

Сүхбаатар дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга

Хан-Уул дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга

Хөдөө аж ахуйн биржийн Худалдааны хэлтсийн дарга

Нарийн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, 
бичгийн үйлчилгээний хэлтсийн Хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 
дарга:
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН АЖИЛЛАХ УДИРДАМЖ
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Нэг. Зорилго, үндэслэл
Нийслэлийн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх, үнийн тогтвортой байдлыг 

хангах зорилгоор Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны 23 
дугаар тэмдэглэлийн 5 дахь заалт, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Сайдын 2019 
оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А-434 дүгээр тушаалын хүрээнд “Өвлийн идэш” арга 
хэмжээг зохион байгуулан, хэрэгжилтийг хангахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
2.1 Хөдөө орон нутагт бэлтгэсэн махыг Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул 

дүүргийн томоохон зах, худалдааны төвүүдийн гадна талбай болон сонгогдсон байршлууд 
дээр “Өвлийн идэш” арга хэмжээг зохион байгуулан, Төрийн хяналт шалгалтын тухай, 
Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Зөрчлийн тухай 
хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийг 
хангуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, үүсэж болох эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлж ажиллана.

Гурав. Хугацаа

3.1 2019 оны 12 дугаар сарын 05-наас 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх 
хугацаанд

Дөрөв. Хариуцах ажлын чиглэл
Д/д Хийгдэх ажлын 

чиглэл
Хариуцах байгууллага, 

нэгж
1 1, Телевизийн реклам, шторк бэлтгэх, цацах ажлыг 

зохион байгуулна;
2. Махны худалдаа зохион байгуулах цэгт 

байршуүлах хулдаасан хэвлэл бэлтгэх;

ХХААХҮЯ,

2 1. Сонгогдсон 3 дүүрэгт “Өвлийн идэш" арга 
хэмжээг зохион байгуулах, мах борлуулах цэгийн 
талбайн тохижилтын бэлтгэл ажлыг хангуулах;

2. “Өвлийн идэш" арга хэмжээний талаар хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд сурталчлах;

3. "Өвлийн идэш” арга хэмжээний явцад хяналт 
тавих, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;

4. Мэргэжлийн байгууллагуудын ажлын уялдаа 
холбоог хангуулах, дэмжпэг үзүүлэх;

5. Худалдан борлуулж буй махны өдөр тутмын 
мэдээг холбогдох газруудаас авч нэгтгэх;

УБЗАА,

3 1, Махны "Мал эмнэлгийн гэрчилгээ"-тэй эсэх, 
шаардлага хангасан битүү тээврийн хэрэгслээр 
тээвэрлэж буй эсэхэд хяналт тавих;

2, Аймгуудаас ирж буй тээврийн хэрэгслийн тоо, 
судалгааг гаргах;

3, Мах худалдах талбайн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах;

НМЭГ

4 1. Аймгуудад арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй ПНХХААГ



мэдээлэл өгөх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
нийтэд сурталчлах;

2. Аймгуудаас ирж буй борлуулах махны нэгдсэн 
тоо, хэмжээг төрлөөр нь авч нэгтгэн, 
борлуулалтын цэгүүдэд хуваарилах;

3. "Өвлийн идэш" махны худалдааны явцад хяналт 
тавих;

5 1. Хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьж, 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
махны баталгаажилтад хяналт тавих, илэрсэн 
зөрчлийг таслан зогсоох талаар шуурхай арга 
хэмжээ авч ажиллах;

2. Борлуулагчийн эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд хамрагдсан эсэхэд хяналт тавих;

3. “Өвлийн идэш" махны худалдаа зохион байгуулж 
буй талбайн цэвэрлэгээ ариутгалын үйлчилгээнд 
хяналт тавих;

НМХГ

6 1. Хэв журмыг сахиулж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах;

НЦУГ

7 1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулж, 
түгжрэл саатал үүсгэхгүй байх талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах;

Нийслэлийн Замын 
хөдөлгөөний төлөвлөлт, 
зохицуулалт, 
инженерчлэлийн газар

8 1. Батлагдсан байршлууд дээр “Өвлийн идэш” арга 
хэмжээний махны худалдааг зохион байгуулах, 
хяналт тавих;

2. Малчдыг ижил өнгийн хормогч, ханцуйвчаар 
хангах;

3. Худалдан борлуулж буй махны өдөр тутмын 
мэдээг авч нэгтгэн, холбогдох газруудад 
мэдээлэх;

4. Малчдыг дулаан байр, халуун цай, хоолоор 
хангах ажлыг зохион байгуулах;

5. Махны худалдааны үеэр харуул хамгаалалт, 
аюулгүй байдалд зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч ажиллах;

Баянзүрх, Сүхбаатар, 
Хан-Уул дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газар

9 1. Арга хэмжээний үеэр борлуулагдаагүй үлдэгдэл 
махыг худалдан авах ажлыг зохион байгуулах;

2. Махыг хадгалах агуулахын бэлэн байдлыг 
хангуулж, хяналт тавих.

Хөдөө аж ахуйн бирж

Тав. Өвлийн идэш арга хэмжээний дүнг нэгтгэх, танилцуулах

5.1 Дүургүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 
болон холбогдох бусад байгууллагууд махны худалдааны зохион байгуулалт, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хүрсэн үр дүнгийн талаарх илтгэх хуудсыг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанд 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны дотор фото зургаар 
баримтжуулан хүргүүлнэ.

5.2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс дүүргүүд болон холбогдох бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн илтгэх 
хуудсыг нэгтгэж, дүнг 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерт танилцуулна.

5.3 "Өвлийн идэш” арга хэмжээний нэгдсэн тайлан, үр дүнг 2019 оны 12 дугаар 
сарын 28-ний дотор Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд танилцуулна.


