
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын  

2019 оны ... дүгээр сарын ... өдрийн 

 ... тушаалын ... дугаар хавсралтаар батлав. 

 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл  

1.1 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь /цаашид энэ дүрэмд ХХААГ гэнэ/ орон нутгийн 

хэмжээнд салбарын чиглэлээр гаргасан төр засгийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах үүрэгтэй улсын төсөвт төрийн байгууллага болно. 

1.2 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 

тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тоогоор ажиллана. Салбарын хууль тогтоомжоор 

байгууллагын чиг үүрэгт өөрчлөлт орохоос бусад тохиолдолд ХХААГ нь бүтцийн хувьд дотоод 

зохион байгуулалтын: - Захиргаа, аж ахуйн; - Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний; - Мал үржлийн; 

гэх 3 нэгж бүхий байх ба сум бүрт 3 орон тоотой хөдөө аж ахуйн тасгийг мэргэжлийн удирдлагаар 

хангаж, үйл ажиллагааг нь чиглүүлэн ажиллана. 

1.3 Бүс нутгийн хөгжлийн болон аймгийн хөгжлийн цогц бодлогод  түшиглэсэн; 

салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, маркетингийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, 

төслийн хувилбар, төлөвлөгөөний төслийг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны нөлөөллийн 

судалгаа, дүн шинжилгээ; бүтээмж, үр ашгийн тооцооллын үндсэн дээр хүнсний үйлдвэрлэл, 

хөдөө аж ахуй, хөнгөн болон жижиг,  дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих, бодлогын удирдамжаар 

хангах, зөвлөгөө өгөх, орон нутгийн хүн амыг эрүүл аюулгүй, шим тэжээллэг, хүнс, эрүүл ахуй, 

хэрэглээний шаардлага хангасан хувцас хэрэгслэлээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулна. 

1.4 ХХААГ нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, тусдаа харилцах данстай, байгууллагын 

нэр, дугаар бүхий тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, бланк хэрэглэх эрхтэй, бие даасан 

хуулийн этгээд байх ба улсын төсвөөс санхүүжин, үйл ажиллагаа явуулна. 

 

Хоёр. ХХААГ-ын үндсэн чиг үүрэг 

2.1 Малын генетик нөөцийн тухай, Тариалангийн тухай, Таримал ургамлын үр, сортын 

тухай, Ургамал хамгааллын тухай, Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

хангах тухай, Органик хүнсний тухай, Баяжуулсан хүнсний тухай, Усны тухай, Хоршооны тухай, 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай, Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай, Зээлийн батлан даалтын сангийн 

тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, 

Амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 

хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай болон тэдгээртэй холбоотой салбарын бусад хуулиуд 



болон МАА, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, түүхий эдийн нөөцийг оновчтой 

ашиглах, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, хүн амыг аюулгүй хүнс, хувцас хэрэглэлээр хангах 

төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

2.2 ХХААГ нь сумдад ажиллаж байгаа хөдөө аж ахуйн тасаг,  энэ салбарын чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг өмчийн бүх хэвшлийн мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 

мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, тэдэнд үйлчлэх, зуучлах 

2.3 Хүнсний үйлдвэрлэл, хөнгөн болон жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих бодлогын 

хүрээнд орон нутгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн 

орлого,бүтээмжийг өсгөн, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, 

төлөвлөгөөний төслийг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны нөлөөллийн судалгаа, бүтээмж, үр 

ашгийн тооцооллын үндсэн дээр боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, зөвлөгөө өгөх 

2.4 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгасан Хүнсний 

үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, гол нэр төрлийн 

хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж, иргэдийг эрүүл, баталгаат 

хүнс хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлнэ гэсний хүрээнд мал аж ахуй, газар тариалангийн гаралтай 

түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн улирлын хамаарлыг бууруулах, импортыг орлох хүнсний 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих 

2.5 Стратегийн хүнсний улирлын нөөцийг эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэглээний онцлогтой 

уялдуулан хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор бүрдүүлэх, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах, 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, мал, амьтан ургамлын гаралтай түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, анхан шатны болон хагас боловсруулалт хийх нөхцлийг бүрдүүлэх, 

хадгалалт, тээвэрлэлт, боловсруулалт, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлэх 

2.6 Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд  бүртгэл, чанарын удирдлага, хяналт 

баталгаажуулалтын тогтолцоог төлөвшүүлж, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 

ажлыг эрчимжүүлэх, хадгалалт, тээвэрлэлтийн стандарт, шаардлага хангасан ложистик сүлжээг 

хөгжүүлэх 

2.7 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, хүн, амын 

хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, дэвшилтэт 

технологи, үйлчилгээний соёлыг нэвтрүүлэх, орон нутгийн онцлогийг харуулсан үндэсний, 

уламжлалт хоол, ундааг бренд болгон сурталчлах 

2.8 Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийг эрхлэх, хөгжүүлэх, тооноос чанарт шилжүүлэх, мэргэжлийн ажил үйлчилгээг 

төлөвшүүлэх, бэлчээр ашиглалтын системийг сайжруулах, эдийн засгийн таатай орчныг 

бүрдүүлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих 

2.9 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөцийг бүртгэх, үнэлэх, хариу арга хэмжээг авах 

системийг бий болгох, мал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөцийг эдийн засгийн 

эргэлтэнд эрчимтэй оруулах, эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутгийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн 

бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээг зохион байгуулах 



2.10 Малын бэлчээр, тэжээлийн газрыг эзэмшүүлэх замаар түүний ашиглалтыг 

сайжруулах, хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх, хөдөөгийн усан хангамж, 

хүрэлцээг сайжруулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

2.11 Ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг төлөвшүүлж, тариалангийн талбайн 

хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, үржил шимийг сайжруулах, таримлын зохистой сэлгээ, тэг 

элдэншүүлэгийн технологийг үе шаттай нэвтрүүлэх, усалгаатай талбайг нэмэгдүүлэх, усалгааны 

болон тариалалтын технологид дэвшилтэт техник, шинэ технологи нэвтрүүлэх арга хэмжээг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

2.12 Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний 

нэр төрөл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, таримал ургамлын үр, сортын чанарыг сайжруулах замаар 

га-гаас авах ургацын хэмжээг ахиулах, өвөл, зуны хүлэмжийн загвар аж ахуйг хөгжүүлэх, зоорь, 

агуулах, техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хадгалалт, борлуулалтын 

нэгдсэн тогтоцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

2.13 Сав, баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжих, цаашид тогтвортой хөгжүүлэх, хүний 

эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөтэй зориулалтын бус сав баглаа боодлын 

хэрэглээг бууруулах,  

2.14 Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлон "Монгол Улсын аж үйлдвэрийн 

нэгдсэн төлөвлөлт, зураглал"-ыг экосистем, хүн амын нутагшил, суурьшил, түүхий эдийн нөөц, 

дэд бүтцийн бодлоготой уялдуулан боловсруулах, аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн парк, тээвэр логистикийн 

сүлжээг цогцоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх, 

2.15 Аж үйлдвэрийн салбарт төр, шинжлэх ухаан, хувийн хэвшлийн үр ашигтай хамтын 

ажиллагааг дэмжиж, дэвшилтэт техник, технологи, өндөр технологи, инновацид суурилсан, эдийн 

засаг, нийгмийн үр ашиг бүхий боловсруулах, дахин боловсруулах, бүтээлч аж үйлдвэрлэлийг 

хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн бодлогоор дэмжих, хөгжүүлэх, аж үйлдвэрийн салбарын хүний 

нөөцийг бэлтгэх, ур чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төрийн бодлогын зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. 

2.16 Худалдаа, үйлчилгээний салбарын хөгжих таатай орчныг бүрдүүлэх, экспортыг 

төрөлжүүлэх, боловсруулах болон үйлчилгээний салбарын бүтээгдэхүүний дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг өнөөгийн түвшнээс 2 дахин нэмэгдүүлэх,  судалгаа хөгжлийн 

боловсруулалтын ажлын үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж үндэсний баялгийг нэмэгдүүлэх 

нөхцлийг бий болгох 

2.17 Аж үйлдвэрийн салбарт дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бий 

болгох, экспортын зах зээлийг өргөжүүлэх,  үндэсний түүх, соёлын онцлогийг агуулсан, шинэ 

бүтээл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлснээр эдийн засагт тус 

салбарын эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, соёлын нөлөөг салбарын хөгжилд оруулсан байх 

2.18 Хууль тогтоомж, түүний үзэл баримтлалын төслийг боловсруулах, төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл боловсруулах, төсвийг хуваарилах, зарцуулахад 



оролцож, холбогдох тооцоо, судалгаа, бодлогын хувилбарыг боловсруулах, хууль тогтоомжийн 

давхардал, хийдэл, зөрчлийг судалж, арилгах, уялдаа холбоог хангах, эрх зүйн үндэслэлийг 

хянах, эрхзүйн зөвлөгөө өгөх 

Гурав.  Байгууллагын эрх хэмжээ 

3.1 Мал аж ахуй, газар тариалан, хөнгөн болон жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын үйл 

ажиллагаа, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, тэдгээрийн үйл ажиллагааны тогтолцоог 

өөрчлөх, сайжруулах, бодлогын зорилт, хөтөлбөр, төсөв, төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон аймгийн Засаг даргад санал оруулах, 

хувилбар, төслийг танилцуулах, дээрх чиглэлээр нийтийн сонсгол, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

3.2 Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, материалыг үйлдвэрлэгч, иргэн, аж 

ахуйн нэгж болон орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас гаргуулан авах, 

дүгнэлт гаргах, хамтран ажиллах 

3.3 Салбарын бодлого, зорилттой нийцүүлэн хууль, тогтоомжийн хүрээнд гадаад 

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, өргөжүүлэх, гэрээ, хэлэлцээр байгуулж ажиллах, төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх, зээл, тусламж авах, зээл, тусламжийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах, үр 

дүнг тайлагнах 

3.4 Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн арга хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 

зарцуулалтад хяналт тавих, зориулалтын дагуу зарцуулах, ашиглалт, үр дүнг тооцох, тэдгээртэй 

холбоотой мэдээллийг орон нутгийн удирдлага, мэргэжлийн байгууллагууд, олон нийтэд хүргэх, 

мэдээллийн үнэн, бодит байдалд магадлагаа хийх 

3.5 Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах, салбарын хүний 

нөөцийн бодлогыг орон нутгийн түвшинд төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албан 

хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын 

тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг гаргах, олон нийттэй харилцах 

3.6 Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжийг бүртгэх, үйл ажиллагаанд 

нь технологийн хяналт тавих, үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх, үүлдэр, 

омгийн малд явуулж байгаа үржүүлгийн ажлын явц, үр дүнд хянан магадлагаа хийлгэж, 

баталгаажуулах 

3.7 Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг бүртгэх, тэдгээрийн бизнесийн шинэчлэл, шинээр 

бизнес эрхлэх болонбүтээлч, үйл ажиллагааг дэмжих, төрөөс дэмжиж буй бодлого, үндсэн 

чиглэлийг баримтлах 

3.8 Зах зээлд борлуулах ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

ул мөрийг мөрдөн тогтоох, гарал үүслийг бүртгэх, гэрчилгээжүүлэх 

3.9 Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, эрх бүхий этгээдийн шийдвэрт 

нийцүүлэн мал үржлийн болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой үйлчилгээ эрхлэх, 

сургалт, сурталчилгаа хийх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх ашгийн бус байгууллагыг байгуулж, 

ажиллуулах 



3.10 Салбарын үйл ажиллагааны дүн мэдээг нэгтгэх, мэдээллийн сүлжээг бий болгох, 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, сүлжээний найдвартай байдлыг 

хангах  

 

Дөрөв. Ажлын уялдаа холбоо, хүлээх хариуцлага 

4.1 ХХААГ нь ХХААХҮЯ болон яамны харъяа байгууллагууд болох доор дурдсан 

байгууллагуудтай харилцан, хамтран, мэргэжлийн удирдлага, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангуулан 

ажиллана. Үүнд: 

- Малын удмын сангийн үндэсний төв 

- Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв 

- Мал хамгаалах, тариалан эрхлэлтийг дэмжих, ЖДҮ-ийг дэмжих сан 

- Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөл 

- Хөдөө аж ахуйн бирж ТӨХХК 

- Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар 

- Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа 

 

4.2 ХХААГ-ын албан хаагчид нь нэгжийн менежерийн, нэгжийн менежерүүд төсвийн 

шууд захирагчийн, төсвийн шууд захирагч  төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн өмнө холбогдох 

хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага хүлээнэ. 

4.3 ХХААГ нь сумын ЗДТГ-ын Хөдөө аж ахуйн тасгийг мэргэжлийн удирдлага, арга 

зүйгээр хангаж ажиллах ба холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагааны үр дүнг 

тооцох, хариуцлага хүлээлгэх 

 

Тав. Байгууллагын бүтэц, удирдлагын зохион байгуулалт 

4.1 Байгууллага нь ХХААХҮСайдын 2018 оны А/209 тушаалаар баталсан бүтцээр буюу 

Захиргаа аж ахуйн алба, Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба, Мал үржлийн албатай байх 

бөгөөд харъяандаа албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд нэмэр болохуйц туслах аж 

ахуйтай байж болно. 

4.2 Байгууллагын дүрмийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн 

асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвлөмж, чиглэлийн дагуу ХХААГ-ын 

дарга батална. 

4.3 Байгууллага нь мал үржлийн, мод, жимс, үр үржүүлгийн зэрэг салбарын үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн үндсэн дээр эрхлэн явуулдаг, үр дүнгээр нь өөрийгөө санхүүжүүлдэг 

өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, бүртгэх, үр дүн, тайлан 

мэдээг нэгтгэн ажиллана. 

4.4  Байгууллагын даргыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал 

хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөж, аймгийн Засаг дарга томилж, 

чөлөөлнө. 



4.5 Байгууллагын дарга салбарын сайд болон аймгийн Засаг даргатай гүйцэтгэлийн 

гэрээ байгуулан ажиллана. 

4.6 ХХААГ-ын орон тоо, ажилтнуудын үндсэн ба нэмэгдэл цалингийн хэмжээг зохих 

хууль тогтоомжийг үндэслэн газрын дарга тогтооно. 

4.7 Байгууллагын албан хаагчдыг ажлын байранд томилох, чөлөөлөхийгТөрийн 

албаны тухай болон Хөдөлмөрийн тухай хууль, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийг 

үндэслэн, газрын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ. 

4.8 Байгууллага нь албан хаагчдын саналыг үндэслэн боловсруулсан, гаүрын даргын 

тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөн ажиллана. 

4.9 Байгууллага нь газрын даргын тушаалаар байгуулсан дотоод зохион байгуулалтын 

нэгж (баг)-тэй байж болох бөгөөд багууд уг албан тушаалтны тушаалаар баталсан ажиллах 

журмыг мөрдөнө. 

4.10 Байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, хөдөлмөриын харилцаанд Төрийн албаны 

тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Төсвийн тухай болон бусад холбогдох хууль, төрийн албаны, архив, 

албан хэрэг хөтлөлтийн холбогдох стандартыг мөрдөж ажиллана. 

 

Зургаа. Байгууллагын эд хөрөнгө 

6.1 ХХААГ нь улсын төсвөөс санхүүжих ба Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай, 

Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх бүхий 

этгээдийн шийдвэр, захиргааны актыг үндэслэн хөрөнгө бүрдүүлж, бүртгэнэ. 

6.2 Байгууллагын хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, хөрөнгөөс хасах, 

шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохих хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэнэ. 

 


