
ОРОН НУТАГ БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, ХАА ХӨГЖЛИЙН 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВШИН ХӨГЖИХ ХАНДЛАГА 

Б.Энхтүвшин ХЧМЗ Тэргүүн, ХБНГУ 
Т.Болдгэрэл - Төвд агентур - ХБНГУ 



АГУУЛГА 

• ХХААХҮЯ-ны салбарын чиглэлд баримталж буй 

бодлого 

• ХБНГУ-д мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, 

сургах тогтолцоо 

• Монгол улсын орон нутгийн хөгжлийн төлөвшин 

хөгжих одоогийн чиг хандлага 

• ХХААХҮЯ-ны зүгээс түншлэлийн стратегийн  

хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн саналууд 



ХХААХҮЯ-НЫ ЗҮГЭЭС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН 

ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО 
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 Газрын нэгдмэл сангийн 2015 оны 
тайлан: 

Хөдөө аж ахуйн газар 

Хот тосгон бусад суурины газар 

Зам, шугам сүлжээний газар 

Ойн сан бүхий газар 

Усны сан бүхий газар 

Улсын тусгай хэрэгцээний газар 

Бэлчээр Хадлан Тариалангийн Бусад Атаржсан 

Үүнээс хөдөө аж ахуйн газар: 

 ХАА эдэлбэр – 105,2 сая га 
 Бэлчээр – 93,2 сая га  (89 %) 
 Хадлан – 8,7 сая га  (8 %) 
 Тариалан – 1,6 сая га (2%) 
 Атаршсан –  0,3 сая га (1,5 %) 
 Бусад – 0,3% 
 

Салбарын өнөөгийн төлөв байдал: Газар ашиглалт 



ХАА-н салбарт Монгол Улсын нийт ажиллах хүчний 28,5 хувь  

МАА эрхлэгчид Тоо хэмжээ 

Малтай өрх 216,7 мянга 

Малчин өрх 153,1 мянга 

Малчдын тоо 297,8 мянга 

Фермерийн тоо 2593 

Монгол улс 

           Хүн ам : 
         - 57,4 хувь нь хот, сууринд  
         - 42,6 хувь нь хөдөөд 

331 сумын 85,0 орчим хувь нь ХАА-н үйлдвэрлэлд 
суурилсан эдийн засагтай 

Байнгын  
Улирлын, 

түр 
ажилчид 

Газар тариалангийн  ажиллах хүч - 
111,6 мянга 

Өрх 
- 88,3 мянга 

ААНБ 
- 23,3 мянга 

Улирлын, 
түр ажилчид 

 
Байнгын 
ажилчид 

 

79% 21% 

58% 42% 32% 68% 

Салбарын өнөөгийн төлөв байдал: Хүний нөөц 



Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  салбарын нийт үйлдвэрлэл нь 6083.4 тэрбум 
төгрөгт хүрч  Монгол Улсын  дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 26.2 орчим хувийг эзэлж байна. 

Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 64,3 хувь нь хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  
салбарт ажииллаж байна.  

Газар тариалан 

4% 

Мал аж ахуй 

46% 

Бусад 

1% 

Боловсруулах 

үйлдвэр 

28% 

ЖДҮ 

21% 

САЛБАРЫН ЭЗЛЭХ ХУВЬ,  

/2015 он, салбараар, үйлдвэрлэлийн аргаар, оны үнээр/ 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН  САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 



МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР 

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙ, МЯН.ТОЛГОЙ 

2016 он 

(3988.2) 

2016 он 

(389.3) 

 2016 он 

(27469.3) 

2016 он 

(25493.3) 

 2016 он 

(3475.9) 
Нийт малын 

тоо 

 60.9 
сая толгой  



ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАР 
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ХУРААН АВСАН УРГАЦ, МЯН.ТН 
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ҮР ТАРИАНЫ  ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ 
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ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Жимс тарьсан талбай, га Хураасан жимс, тн 



 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тоо 54.237 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөр эрхлэлт 766.911 

84,30
% 

15,70
% 

ЖДҮ-ийн тоо 

ЖДҮ Бусад 

69,70
% 

30,30
% 

Хөдөлмөр эрхлэлт 

ЖДҮ Бусад 

5,0% 

95,0% 

Экспорт 

ЖДҮ Бусад 

Эх сурвалж: ҮСХорооны мэдээлэл, 

2015 он 

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР 



ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ДОНОР ОРНУУД БОЛОН ОЛОН  

УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮД 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ногоон алт хөтөлбөр /ШХА/ 

Монгол ногоо төсөл /ШХА/ 

Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл /ДДХББХ/ 

Малын эрүүл мэнд төсөл /ШХА/ 

I-р шат 

Хүнсний аюулгүй байдал хөтөлбөрийг дэмжих Техник туслалцааны төсөл /ӨӨХА/  

II-р шат I-р шат 

I-р шат II-р шат 

II-р шат 

II-р шат 

I-р шат 

I-р шат 

25.0% 

90.0% 

84.4% 

82.1% 

48.3% 

ГАЗАР 

ТАРИАЛАН, 

МАЛ АЖ АХУЙ 

ХОСОЛСОН 

Монгол Улс дах Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил /ХБНГУ-

ХХААЯ I-р шат 92.5 % 

Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага /ХААХОУС/ 

94.3% 

Хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж буй бичил төсөл /БНСУ-Копиа/ 

I-р шат II-р шат 82.1% 



Төрөөс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлаж буй бодлого 

2009 2010 2012 2015 2016 2020 2021 2025 

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлого 

Төрөөс малчдын талаар 

баримтлах бодлого 

I-р шат 

II -р шат I -р шат 

II-р шат 

Төрөөс  аж үйлдвэрийн талаар 

баримтлах бодлого 
I -р шат II -р шат 

Монгол Улсын Засгийн газрын   
2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

 
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар 

баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны  эхний үе шатны /2016-2020 

он/ төлөвлөгөө 
 

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх  дунд хугацаааны 

/2015-2020 он/ стратеги төлөвлөгөө      
ЗГ-2015-396 тогтоол 

Монгол Улсын Засгийн Газрын  2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны  хөтөлбөр 



Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлж буй  
үндэсний хөтөлбөр 

2009 2010 2012 2015 2016 2020 2021 2025 

Хүнсний аюулгүй байдал хөтөлбөр 

Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр 

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр 

Чацаргана хөтөлбөр  

Ахуй үйлчилгээний салбарыг дэмжих хөтөлбөр 

I-р шат II-р шат 

Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр  

Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөр  

II-р шат I-р шат 

II-р шат 

II-р шат 

I-р шат 

I-р шат 

67.8% 

56.9% 

80,1% 

71,7% 

“Газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах” 

богино хугацааны хөтөлбөр ЗГ 

2016-42 

“Мах” хөтөлбөр 

 ЗГ 2015-492 

    “Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

дэмжих”  дэд хөтөлбөр 

 ЗГ 2016-114 

Сав баглаа 

боодол” 

хөтөлбөр 

 ЗГ 2016-287 

I-р шат II-р шат 

I-р шат II-р шат 



Суурь түвшин 

2014- 
 2015 

2 дахь үе шат 

 2021- 
 2025  

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 2016- 
 2020  

- улсын болон орон нутгийн төсөв  
- ЗГ-ын гадаад, дотоод үнэт цаас 
- гадаад түншлэлийн хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламж 
- концессын гэрээ 
- иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалт 
- бусад эх үүсвэр 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн Сайд батална 

- Бодлого үр дүнтэй хэрэгжих 
- Шалгуур үзүүлэлт хангагдах 

- 2 жил тутамд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
- 4 жил тутамд хөндлөнгийн үнэлгээ 

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн талаар  
баримтлах бодлого 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрлэл нь Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн суурь 
салбар байна.  
 



 
                                                 - уламжлалт өв соёлыг хадгалах, 
                                                      --уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, 
 

                                                -   хот, суурин орчим, тариалангийн бүсэд      
                                                               эрхлэх 

                                                 -  ашиг шимийн чиглэлээр хөгжүүлэх 

  

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн урт 

хугацааны бодлого:  

 
Бэлчээрийн мал аж ахуйг 

зонхилон эрхлэх 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг 
төрөлжүүлэх эрхлэх 

аюулгүй байдал 
хүн амыг хүнсээр 
тогтвортой хангах 

Хөгжлийн 

чиглэл 

Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах 

 Бодлогын 

зорилт 

малын гаралтай түүхий  эд, 
бүтээгдэхүүнээр үндэсний 

үйлдвэрийг хангах    чанар 

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур  
Бусад бодлого, хөтөлбөрийн 
уялдаа, үр дүнг хангах  

   тоо 



Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн урт хугацааны 
бодлогын чиглэл:  

Нийгмийн эрэлт, хэрэгцээнд чиглэсэн 
үргжил селекцийн ажил, үйлчилгээг 

явуулах, чадавхийг бүрдүүлэх 

Малын генетик нөөцийг тогтвортой 
ашиглах, мал сүргийн зохист бүтцийг 

хадгалах  

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, эрсдлийг бууруулах 

Мал, амьтны гоц халдварт, 
халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, хяналтад авах, 
бүсчлэн эрүүлжүүлэх стратегийг 

хэрэгжүүлэх 

Халдварт өвчингүй тайван байдлыг 
тодорхой бүс нутгаар 

баталгаажуулах, махны экспортын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх 

Малын бэлчээр, тэжээл, усан 
хангамжийг сайжруулах 



Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, мэдлэгт суурилсан тогтвортой хөгжлийн чиг 
баримжаатай хөгжүүлэх, инновацийг нэвтрүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх  

Био, нано технологийн 
судалгаа ба хөгжилд гадаад 

түншлэлийн хөрөнгө 
оруулалтыг чиглүүлэх 

Ногоон үйлдвэрлэл, бизнес 
бүхий хөдөө аж ахуйн аялал 

жуулчлалыг дэмжин хөгжүүлэх 

Технологийн инкубатор, 
гарааны компани, загвар аж 

ахуйг дэмжин хөгжүүлэх 

Хүний нөөцийг  тасралтгүй 
чадавхижуулах, олон улсын 

түвшний судалгааны арга зүйг 
эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг 

нэмэгдүүлэх. 

ХХАА-н үйлдвэрлэлд 
технологийн ололт, 

инновацийг нэвтрүүлэх 
тогтолцоог шинэчлэх 

Салбарын судалгаа ба 
хөгжлийн урт хугацааны 

бодлого 



• “ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах 

• Газар зүйн заалттай брэнд болон органик хүнс 

• Салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулах 

• Хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж 

Салбарын нийтлэг асуудал 

ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИЙН  ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ТӨСЛИЙН САНАЛ / 2020 он  хүртэл/* 



ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ - МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР 
 
- ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР 
--- Мэргэжлийн боловсролын хэлтэс 
 
- ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 
---  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газар 
---  Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар 
  -------Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв 

Монголын мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын салбарт анх удаа үүд хаалгаа 

нээж буй уг төв 2017 оны нэгдүгээр 
сарын 1-нээс санхүүгийн хувьд бүрэн 

бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа 
явуулж эхлэх бөгөөд мэргэжлийн ур 

чадвараа үнэлүүлж, түвшингөө 
тодорхойлуулах 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 
http://www.eec.mn/ 
Боловсролын үнэлгээний төв нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа 
явуулж буй бүх шатны сургалтын байгууллагын сургалтын 
чанарыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг олон улсын жишиг арга 
зүй, аргачлалаар боловсруулах,  

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 
 Шинэчилсэн найруулга 2016.2.4 
 
 ... „үнэлгээ, мэдээллийн болон бүсийн арга зүйн төв“ 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ 



Das deutsche Erfolgsmodell Duale Ausbildung 
beeindruckt selbst Donald Trump –  

Deutschland macht es zum Exportschlager-  
22. März 2017 

Германы мэргэжлийн боловсролын системээр „Хүмүүсийн дотор 

тийм ч сайн оюутан биш ч гэлээ моторыг бол нүдээ боож байгаад  

задлах чадалтайг “ нээн гаргаж өгч байна. Donald Trump 

„Герман улс бол бүтээгдэхүүнийхээ чанар ба хамгийн бага 

залуучуудын ажилгүйдлийн тоогоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн. 

Шалтгаан нь маш тодорхой: Энэ нь нэг талаас манай аж 

ахуйн нэгжүүдийн өндөр технологи, шинэ санаачлагыг 

хэрэгжүүлэх орчин, бүтээгдхүүний өрсөлдөх чадвар болно. 

Нөгөө талаас хамгийн гол нь салбар бүрт мэргэжлийн хос 

сургалтаар бэлтгэгдсэн өндөр хэмжээний мэргэжлийн 

ажилтнууд юм.“ 

Frank-Walter Steinmeier 18. November 2016 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТ 



ХБНГУ –ЫН МЭРГЭЖЛИЙН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ,  

СУРГАХ ТОГТОЛЦОО, ДАВУУ ТАЛУУД 



ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 

ХЭ / 15-65нас/ 

2.053.899 

Идэвхитэй 

1.132.843 

Төрийн байгууллага 

190000 гаруй 

37300 ААН 

577.900  иргэн  

31% ХАА  

Бүртгэлтэй ажилгүй 

34.100 
57% =15-34насны  



МЭРГЭЖИЛ ЭЗЭМШИХ ХЭЛБЭР 

Мэргэжлийн боловсрол 

42.461 

ХБНГУ- 1.337.000 

ТӨ 38  

33.188 

ХХ 40 

9.273  

Дээд боловсрол 

157.138 

ХБНГУ – 2.759.000 

ТӨ 17 

91.978 

ХХ 74 

65.000 



ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛГҮЙДЭЛ 
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Европын улс орнууд: 
2017 оны 2 сарын 
байдлаар 



МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ХОС ТОГТОЛЦОО 
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Дадлагажуулагч ААН 

Мэргэжлийн сургууль 
онолын мэдлэг 

ҮДСТ 
ЖДҮ- дэх мэргэжлийн  

сургалт дэмжих 

Хариуцан хянах нэгж 

ГҮТ - ХАҮТ 



 MЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТ 
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Мэргэжлийн сургууль 

Суралцагчийн цалин 

Үйлдвэрлэл дундын 

сургалтын төв  

Нийтийн санхүүжилт  

Татварын эх үүсвэр 

ААН – хувийн хэвшлийн 

санхүүжилт 



 
СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУХ 

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЦАЛИН   

 

Мэргэжил 1 дэх жил  
сард Евро 

2 дахь жил 
сард Евро 

3 дахь жил 
сард Евро 

Тогооч 435,00-690,00 540,00-780,00 610,00-870,00 

Банкны дилер 870,00 940,00 1.000,00 

Мехатроникч 830,00-930,00 910,00-980,00 970,00-1.060,00 

Арьс шир 
боловсруулагч 

620,00-665,00 680,00-710,00 720,00-750,00 

Сүү боловсруулагч 620,00-810,00 670,00-940,00 750,00-1.090,00 



МАСТЕРЫН СУРГАЛТ 

• Үндсэн мэргэжил эзэмшсэн хэнд ч нээлттэй 

• ААН байгуулах үндэс 

• Мастер сургалтын зээл  - € 10.200 

       (Aufsstiegsfortbildungsförderungsgesetz - Meister BAföG) 

       30,5% -  буцалтгүй тусламж, 69,5 % - зээл  

       33% - ААН үүсгэн байгуулж ажлын байр гаргавал  

       25%  чөлөөлөх мөн боломжтой 

27 



МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТ 

• Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 

• ААН /ажил олгогч/-ийн оролцоотой хөгждөг 

• Эдийн засагт шууд нөлөөлдөг  

 



ХАА САЛБАРЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ 

• Малчин хөтөлбөр 

• Малчин болон бусад ХАА, МАА-н 
мэргэжлийн сургалтыг шинэ шатанд гаргах 

• Мэргэжлийн нэр хүндийг өсгөх 

• Малчин = Entrepreneur 

• Орон нутгийн хөгжлийн хөтөч  

 

 



Монгол улсын орон нутгийн хөгжлийн төлөвшин хөгжих 

одоогийн чиг хандлага 

Өөрчлөлтөд зохицох чадварыг 

оюун ухаан гэнэ.  

                                                           

Stephen Hawking 



БОДЛОГО БА ХЭРЭГЖИЛТ 

 “Үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлт”, “Монгол Улсын 

тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Орон нутгийн 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд анхаарах асуудлууд”, “Хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан”, “Хөрөнгө 

оруулалтын нэгдсэн бодлого, Төр хувийн хэвшлийн түншлэл, 

Концессын талаар баримтлах бодлого”  .... 

МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ 
ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО 

http://www.legalinfo.mn/annex/details/3282?lawid=7045 



БОДЛОГО БА ХЭРЭГЖИЛТ 

http://iss.gov.mn/ 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН  
УРТ ХУГАЦААНЫ БОДЛОГО  
2015-2040 -  ТӨСӨЛ 

 

http://nda.gov.mn 
http://industry.mi.gov.mn/ 

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  
ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН 

 

http://iss.gov.mn/
http://nda.gov.mn/
http://industry.mi.gov.mn/


БОДИТ БАЙДАЛ ДЭЭР - МОНГОЛД 

 Судалгаагүйгээр гаргасан, өөр хоорондоо 

уялдаагүй бодлого шийдвэрүүд нь улс орны 

хүчийг тарамдуулж, байгалийн баялаг, хүн 

хүч, эдийн засгийн нөөцийг шавхан улс 

орныг туйлдуулдгийг бид өнгөрсөн 

жилүүдийнхээ туршлагаас харж байна. 
Үндэсний Хөгжлийн Хүрээлэн 

12. Oktober 2015 

https://www.facebook.com/NDIMongolia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NDIMongolia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NDIMongolia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NDIMongolia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NDIMongolia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NDIMongolia/posts/700335783435866


АСУУДАЛ-ОРОН НУТАГТ 
 

– Орон нутгийн хэрэгцээ 

– Өөрсдөө шийдэх боломжууд 

– Санхүүгийн мэдэл 

– Төрийн албан хаагчийн тогтвортой байдал 

– Салбарын мэргэжлийн ажилтны чадвар 

– Мэргэжлийн холбоодын дэмжлэг, бодлого 

Итгэл алдалт 
Энгийн мэт  

нүүрлэсэн гамшиг =   



http://www.mol.gov.mn/ http://www.khun.gov.mn/ 

АСУУДАЛ - ТӨР ЗАСГИЙН ТҮВШИНД 



http://zasag.mn/ 



СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ 

http://ecrc.mn 

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ  

МОНГОЛ УЛСЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГАА  

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 2014 

ЭЗБӨЧСТ нь Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг ХБНГУ-ын Олон улсын 

хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр, МҮХАҮТ болон МҮХАҮТ-

ын орон нутаг дахь салбар танхимууд, Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, 

Монголын эдийн засгийн форумтай хамтран гаргасан. 

http://www.nso.mn/ 
 

http://ecrc.mn/
http://www.nso.mn/


ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ИРГЭД 

Асуулт: 
Нийгэмд тулгамдаж буй дээрх асуудал, хөгжлийн чиг хандлага, төр 
засгийн бодлогууд, судалгааны ажлууд, уулзалтад гадаадад суугаа 
Монголчуудын төлөөлөл ТА байнга идэвхтэй хамрагддаг уу? 

ТИЙМ 

ҮГҮЙ 



ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ИРГЭД МОНГОЛ 

УЛСЫН ХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ 

БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

Төр, иргэний байгууллагын хамтын 
оролцоо, ойлголцол бүхий бүтэц буюу 

хамтын ажиллагаа 



ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ИРГЭД МОНГОЛ 

УЛСЫН ХӨГЖИЛД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ 

БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

• Гадаадын улс орнуудын эдийн засаг, бизнес, зах зээлийн талаарх 

судалгаа хийх, харилцан мэдээлэл солилцох хамтын ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

• Хилийн чанад дахь монгол иргэдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн сан 

• Монгол Улсад нэн шаардлагатай нарийн мэргэжлээр гадаадад 

сурч, ажиллаж буй иргэдийг урт болон богино хугацаагаар  Монгол 

Улсад ажиллуулах чиглэлээр урт хугацааны бодлого 

• Гадаадын улс орнуудын эдийн засаг, бизнес, зах зээлийн талаарх 

судалгаа, харилцан мэдээлэл солилцох ажлыг тогтмолжуулах 

• Хилийн чанадад суралцаж буй оюутан залуустай судалгааны чиглэлээр 

хамтран ажиллах  

“ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН ХОЛБОО, ТТБ-УУДЫН II ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ”-ЫН 

МӨРӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭСГЭЭС 



ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИЙН  ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ТӨСЛИЙН САНАЛ / 2020 он  хүртэл/* 

• Хүнсний зориулалттай савны хангамжийг нэмэгдүүлэх, чанар, аюулгүй байдал 

• Мах, махан, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэлтийн  менежмент 

• Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хяналтын тогтолцоог сайжруулах, олон 

улсын жишиг 

• Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, инженерийн хийцтэй болон 

энгийн уурхайн худаг, хөв цөөрөм барьж байгуулах 

• Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан газрын гүнээс ус татах тоног төхөөрөмжийг 

инженерийн хийцтэй худгуудад суурилуулах 

• Эрчимжсэн мал аж ахуй, тэжээл, хадлан бэлтгэл, технологийн шинэчлэл 

Хүнсний үйлдвэрлэл, аюулгүй байдал - Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 



• Тариалангийн даатгал 

• Таримал ургамлын үрийн аж ахуй 

• Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн зоорь, агуулах хөгжүүлэх 

• Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг 

тодорхойлон, эрэлтэд тохирсон сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

• Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий нийтэд сурталчлах,  таниулах 

• Салбарын суурь судалгаа, технологи зохион байгуулалтыг 

сайжруулах, олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх 

• Импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг дэмжих 

Газар тариалан - Хөнгөн үйлдвэр 

ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИЙН  ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ТӨСЛИЙН САНАЛ / 2020 он  хүртэл/* 



• “ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах 

• Газар зүйн заалттай брэнд болон органик хүнс 

• Салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулах 

• Хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж 

Салбарын нийтлэг асуудал 

ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИЙН  ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ТӨСЛИЙН САНАЛ / 2020 он  хүртэл/* 



ТӨЛӨВШИН ХӨГЖИХ 

ТУЛГУУР ҮНДЭСЛЭЛ 

- ДҮГНЭЛТ - 



1. Орон нутаг? 

2. Төлөвшил? 

3. Хөгжил? 

4. Хандлага? 

Монгол улс өөр ямар ч улстай харьцуулж 

боломгүй соёл уламжлал, эдийн засаг, засаг 

захиргааны нэгжтэй ба хүн амын суурьшилтай 

Цаг тутамд өөрчлөгдөж байгаа олон улсын улс төр, 

нийгэм, хүчний өөрчлөлт, боломж, асуудлуудад тэсэж 

үлдэхийн тулд орон нутгийн өөрөө удирдах чадавхи, 

цаашлаад тухайн орон нутгийн төлөвшил, төлөвшиж 

чадвал хөгжлийн асуудлыг ярих 

Өөрчлөлтөд зохицох чадварыг 

оюун ухаан гэнэ.  

                                                           

Stephen Hawking 



ТУЛГУУР ҮНДЭСЛЭЛ 

Монгол улсын засаг захиргаа хэрхэн хуваагдсан, хүн ам нь хэрхэн 

тархан суусан, ямар ч соёл иргэншлийг дагаж байгаагаас үл хамааран 

Монгол үндэстний эд эс ширхэг бол хүн бүрийн үйл ажиллагаа,  

хийсэн бүтээсэн зүйлсийн үр дүн, ач холбогдол нь  

Монгол Улс, Монгол хүн, Монгол төрд хэрэгтэй байх 

Монгол хүмүүс эв нэгдэл, шударга үнэнийг 

тогтоох үндэстний язгуур эрх ашгийг маш 

нарийн тодорхойлж дагаж мөрдөх ёстой! 



ТУЛГУУР ҮНДЭСЛЭЛ 

Түүх соёл, уламжлал, газар нутаг, удмын сангаа 
хайрлан хамгаалж, орчин үеийн техник 

технологийн давуу талуудыг өөриймшүүлсэн 
ХҮЧИРХЭГ МОНГОЛ 



Түүх соёл, уламжлал, газар нутаг, удмын сангаа 
хайрлан хамгаалж, орчин үеийн техник 

технологийн давуу талуудыг өөриймшүүлсэн 
ХҮЧИРХЭГ МОНГОЛ 

Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа. 



  2012 2013 2014 2015 2016.X 

  Мах, тн  

  Үхрийн хөлдүү мах 965,1 - 480 847,7 695,1 

  Хонь, ямааны мах 675,1 403,4 - 39,0 237,7 

  Адууны мах 1462,1 2597,8 1822,2 3856,9 4367,5 

  Дайвар бүтээгдэхүүн 821,2 790,4 202,8 42,7 7,4 

  Ноос, ноолуур, тн  

  Хонины ноос 4494,3 2370,4 7351,3 11450,3 12046,3 

  Бохир ноолуур 3607,6 4070,3 4035,4 4988,2 4855,0 

  Самнасан ноолуур 532,9 564,5 636,6 558,9 426,3 

  Тэмээний ноос 1032,3 991,0 1090,1 484,9 739,8 

  Шир, мян.ш  

  Адууны 96,7 209,7 65,4 6,2 341,7 

  Үхрийн 4,0 140,5 174,6 111,7 

ГОЛ НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТ 

МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР 



Хөнгөн үйлдвэрийн тэргүүлэх салбаруудын үзүүлэлт 

 

 
Салбар Үйлдвэрийн 

тоо 

Үйлдвэрл

элийн 

хэмжээ 

/Тэрбум/ 

Ажиллагсад 

 

Борлуулалт  

/тэрбум төг/ 

Салбарын 

өсөлт 

/Өнгөрсөн 

жилтэй 

харьцуулахад/ 

Ноос, 

ноолуур 

670 987 22700 780 3.3% 

Арьс шир 150 137 6000 350 0,1% 

Мод модон 

эдлэл 

450 199 5000 105,5 -20% 

Барилгын 

материал 

850 362 8000-10000 302,6 -27% 

Оёдол 300 32 2000 44,7 16% 

Нийт ~2000 ~35000 1,121 

Ноос,  
ноолуур 

670 

Оёдол; 
300 

Мод; 450 

Барилгын 
материал, 

850 

Дахин б/х, 
бусад 

70 

Source: Analyzed data  

 

 

Ноос,  
ноолуур, 780 

Оёдол; 44,7 Мод,  
105.5 

Барилга,  
302.6 

Сав баглаа; 
70 

Арьс шир; 
350 

Ноос, 
ноолуур 

22700 

Арьс шир  
6000 

Мод 
модон 

эдлэл 5000 

Барилгын 
материал 

10000 

Оёдол  
2000 

Үйлдвэрүүдийн тоо 

 

 

Салбарын ажиллагсад 

Салбарын борлуулалт 

/Жилээр, тэрбум төг/ 

 

 

Түүхий 

эд 

Тоо 

ширхэг 

Мөнгөн 

дүн 

Ноос 23000 тонн 20 тэрбум 

Ноолуур 8500 тонн 420 тэрбум 

Арьс шир 10000 сая 

ширхэг 

150 тэрбум 

    Түүхий эд бэлтгэл 

/Жилд/ 

 

 

Малаас гаралтай түүхий эд бэлтгэхэд жилд нийт 

590 тэрбум төгрөг шаардагддаг 

 

 

ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР 



Уламжлалт болон дэвшилтэт технологиор түүхий эдийг боловсруулж, аюулгүй байдлыг хангасан  
шим тэжээллэг, баталгаат хүнсээр хүн амыг тогтвортой хангах 

Эрүүл, аюулгүй, 
тэжээллэг хүнсээр хүн 
амыг жигд хүртээмжтэй 

хангах; 

Түүхий эдийн бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн улирлын 

хамаарлыг бууруулах, импорт 
орлох  хүнсний үйлдвэрлэлийг 

дэмжих 

 

Үйлдвэрлэлийн аргаар 
боловсруулсан мах, сүү сүүн 
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх 

Хоол, хүнсний хэрэглээний 
мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх 

Хүнсний сүлжээний бүртгэл, 
чанарын удирдлага, хяналт, 

баталгаажуулалтын тогтолцоог 
төлөвшүүлэх ложистик сүлжээг 

хөгжүүлэх 

Хүнсний үйлдвэрлэлийн урт 
хугацааны бодлогын чиглэл:  



 Гадаад орны өндөр болон дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийг франчайзаар 

оруулж нутагшуулан,  хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт “Хөгжлийн загвар” 

үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. 

 Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр дэлхийн тэргүүлэх, дэвшилтэд  техник 

технологийн үзэсгэлэнг Монгол улсад зохион байгуулж, гадаад оронд зохион 

байгуулагдаж буй үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэнд 

үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж хамруулна. 

 Хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулж, салбарын үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагааг 

дэмжин, кластерыг бүртгэлжүүлэн бодлогоор дэмжинэ.  

 Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжаалах бараа, түүхий эдийн нэр төрөл, тоо 

хэмжээг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно. 

Хөнгөн үйлдвэрийн дунд хугацааны буюу 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны зорилт 



 

Үнэ цэнийн сүлжээний 
санхүүжилтийн цогц бүтцийг бий 
болгож, шаардлагатай шатанд 

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

Хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсийг 
байгуулан, алслагдсан бүс нутагт 

экспортын баримжаатай 
үйлдвэрлэлийг дэмжих 

Улс, орон нутгийн төсвөөс ХХАА-н 
салбарт зарцуулагдах хөрөнгийг 

нэмэгдүүлэх 

₮ 
 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
тогтворжуулахад даатгал, 

давхар даатгалын тогтолцоо, 
лизингийн үйлчилгээг 

Мал, амьтан, таримал 

ургамал, тэдгээрийн 

гаралтай түүхий эдийг 

хөдөө аж ахуйн биржээр 

арилжаалах тогтолцоонд 

шилжүүлэх 

 
Салбарын хөрөнгө оруулалт, 
худалдааны урт хугацааны 

бодлого:  
 



   Малын генетик нөөцийн тухай  

   Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай  

Таримал ургамлын генетик нөөцийн олон 

улсын гэрээнд элсэх 

Шинээр боловсруулах хуулийн 
төсөл 

Мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих тухай  

Тариалангийн даатгалын тухай,  

Таримал ургамлын үр сортын тухай   

/шинэчилсэн найруулга/ 

Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний тухай  

Бэлчээрийг хамгаалах тухай хууль 

“Эрүүл хүнс-эрүүл 

монгол хүн” үндэсний 

хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Эрчимжсэн мал аж 

ахуйн хөгжлийг дэмжих” 

үндэсний хөтөлбөр 

/шинэчилэн/ 

 

“Тариалангийн 

үйлдвэрлэлийн тогтвортой 

хөгжлийг дэмжих” дунд 

хугацааны хөтөлбөр /шинэ/ 

 

Шинээр боловсруулах хуулийн төсөл 

  Зээлийн батлан даалтын тухай  

 ЖДҮ-ийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийг 

гааль, НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай  

Худалдааны тухай  

ХАА-н бараа,  бүтээгдэхүүний үнийн 

зохицуулалтын тухай  

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн  
шинэчлэлийн хүрээнд хийх ажлууд 

Шинээр боловсруулах үндэсний хөтөлбөр: 

 

Хоршооны тухай, Жижиг, дунд үйлдвэрийн 

тухай /шинэчилсэн найруулга/ 

 

 “Малын эмийн үлдэгдлийг 

хянах ” хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Монгол малчин” хөтөлбөр 

/шинэ/ 

 “Үйлдвэржилтийн 21:100” 

хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Малчдыг мэдлэгжүүлэх, 

мэдээллээр хангах” 

хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Жижиг, дунд үйлдвэрийг 

дэмжих” хөтөлбөр 

/шинэчлэх/ 

 “Мэргэжилтэй ажилтан” 

хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Малын эрүүл мэнд” 

хөтөлбөр /шинэ/ 

 “Хоршоог хөгжүүлэх 

нийгмийн хэмжээний 

хөтөлбөр” /шинэчлэх/ 

  ХАА-н зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээний 

тухай  

 ХАА-н техник, тоног төхөөрөмж, ургамал 

хамгаалллын бодисыг гаалийн татвараас 

чөлөөлөх тухай  



Мах, сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн 

менежментийг  боловсронгуй 

болгох 
 

Монгол Улсаас ХАА-н гаралтай 

бүтээгдэхүүнийг экспортлох 

таатай нөхцлийг бүрдүүлэх 

Хүнсний хангамж, аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэх 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

Хүн амын хоол, хүнсний талаарх 

мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх 

4 

3 

”Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн менежментийг боловсронгуй 

болгох” чиглэлээр 

Зохицуулах үйлчилгээтэй болон баяжуулсан 

хүнсний эрх зүйн орчинг бий болгох чиглэлээр 

 

“Хүнсний сүлжээнд зохистой дадлуудыг 

нэвтрүүлэх ” чиглэлээр 

“Хүнсний зориулалттай савны хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, чанар, аюулгүй байдлыг хангах ”  

чиглэлээр 

“Хүнс, тэжээлийн боловсрол” чиглэлээр  

“Мах, махан бүтээгдэхүүн бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн   менежментийг боловсронгуй 

болгох” чиглэлээр 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 

2 

1 

Органик хүнсний тухай хуульд заасан бүртгэл, 

баталгаажуулалттай холбоотой журам, 

аргачлал боловсруулах чиглэлээр Хүнсний  

үйлдвэрлэл,  

аюулгүй байдал 



БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 

  Мал аж ахуйн  

үйлдвэрлэл 

 

 

Малын тэжээл үйлдвэрлэлийн 

хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 
 

Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, гоц 

халдварт, халдварт өвчнөөр тайван 

бүс, нутгийг байталгаажуулах үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох, эрсдлийг бууруулах 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

 1 

2 

3 

Загас, зөгий, гахай, тахиа, тэжээвэр шувууны 

гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 

хангамжийг нэмэгдүүлэх; 

“Малын тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж 

эрсдлийг бууруулах” чиглэлээр 

 

“Малын генетик нөөцийн бүртгэл, үнэлгээний 

тогтолцоог нэвтрүүлэх, үржлийн ажил, 

үйлчилгээ сайжруулах”  чиглэлээр 

Мал эмнэлэгийн арга хэмжээний эдийн засгийн 

үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

“Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хяналтын 

тогтолцоог сайжруулах, олон улсын жишигт 

хүргэх” чиглэлээр 

 

МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмж, 

өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, 

эрчимжүүлэлтийг дэмжих 

 

 

Малын генетик нөөцийг бүртгэх, 

тогтвортой ашиглах, хамгаалах 

тогтолцоог сайжруулах 

 
 

 5 

 4 

“Малын удмын сангийн үндэсний 

цогцолборын чадавхийг бэхжүүлэх”  



БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 

  Мал аж ахуйн  

үйлдвэрлэл 

 

 

Малын тэжээл үйлдвэрлэлийн 

хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 
 

Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, гоц 

халдварт, халдварт өвчнөөр тайван 

бүс, нутгийг байталгаажуулах үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох, эрсдлийг бууруулах 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

 1 

2 

3 

 

1. Эрчимжсэн мал аж ахуй, тэжээл, хадлан 

бэлтгэл, технологийн шинэчлэлийн 

чиглэлээр; 

 

2. Бэлчээрийн үхэр, хониныг махны 

чиглэлээр хөгжүүлэх, бордооны аж ахуй 

байгуулах чиглэлээр;  

 

3. Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, 

инженерийн хийцтэй болон энгийн 

уурхайн худаг, хөв цөөрөм барьж 

байгуулах;  

 

4. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан газрын 

гүнээс ус татах тоног төхөөрөмжийг 

инженерийн хийцтэй худгуудад 

суурилуулах; 

 

5. Томоохон хот суурингийн ойролцоо сүү, 

махны чиглэлийн арвин ашиг шимтэй 

үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх, 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

МАА-н үйлдвэрлэлийн бүтээмж, 

өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, 

эрчимжүүлэлтийг дэмжих 

 

 

Малын генетик нөөцийг бүртгэх, 

тогтвортой ашиглах, хамгаалах 

тогтолцоог сайжруулах 

 
 

 5 

 4 



 Газар тариалан 

Тариалангийн салбарт даатгалын 

тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх 

Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо, 

хүлэмжийн аж ахуйн 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх , үнэ 

цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

2 

4 

3 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

Таримал ургамлын сорт 

сорилтын төв, үрийн аж ахуйн 

чадавхийг сайжруулах, үр 

сортын шинэчлэлийг дэмжих 

Бордооны үйлдвэрийг дэмжих, 

хөрсний үржил шимийг 

Хамгаалах, сайжруулах 

1 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 

1. “Тариалангийн даатгал” чиглэл 

2. “Хөрсний үржил шимийг хамгаалах, 

сайжруулах” чиглэл 

3. “Таримал ургамлын үрийн аж ахуй” 

төсөл 

4.  “Усалгаатай тариалан” төсөл 

5. “Хүнсний ногоо” төсөл 

6. “Сортын үр үйлдвэрлэл” төсөл 

7. “Хүлэмжийн аж ахуй” төсөл 

8. “Төмс, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэнийн зоорь, агуулах хөгжүүлэх” 

төсөл 

9. “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 

дэмжих” төсөл 

10. “Газар тариалангийн техникийн 

шинэчлэл” төсөл 

11. “Тариалангийн талбайн ашиглалт, 

эзэмшилтийг сайжруулах” төсөл 



Хөнгөн  

үйлдвэр 
Хөнгөн үйлдвэрийн бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн менежментийг  

боловсронгуй болгох 
 

Монгол брэндийг олон улсын зах 

зээлд таниулан хөгжүүлэх 

Өртөг шингэсэн өндөр чанарын ноос, 

ноолууран бэлэн бүтээгдэхүүнийг г 

хөгжүүлэх  

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

Салбарын хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх 

4 

3 Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий нийтэд 

сурталчлах,  таниулах 

Хөнгөн үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэх 

судалгаа, туршилт 

Салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг 

тодорхойлон, эрэлтэд тохирсон сургалтын 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 

Судалгаа, шинжилгээний хүрээлэнг 

чадавхжуулах 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

2 

1 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 

Дижитал файшин (digital fashion)- 

технологи дамжуулах төв байгуулах 

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн,материал 

технологи туршилт судалгааны  

лаборитори  байгуулах 

Олон улсад итгэмжлэгдсэн нэхмэлийн 

судалгаа хөгжлийн хүрээлэн 

байгуулах 



Хөнгөн  

үйлдвэр 
Хөнгөн үйлдвэрийн бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн менежментийг  

боловсронгуй болгох 
 

Монгол брэндийг олон улсын зах 

зээлд таниулан хөгжүүлэх 

Өртөг шингэсэн өндөр чанарын ноос, 

ноолууран бэлэн бүтээгдэхүүнийг г 

хөгжүүлэх  

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

Салбарын хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх 

4 

3 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

2 

1 

1. Экспортын бүтээгдэхүүнийг 

өсөлтийг нэмэгдүүлэх “Хөгжлийн 

загвар” үйлдвэр байгуулахыг 

дэмжих; 

2. Арьс ширний үйлдвэрийн парк 

байгуулж,  үйлдвэрүүдийг 

кластераар хөгжүүлэх нөхцлийг 

бүрдүүлэх, загвар үйлдвэр 

байгуулахыг дэмжих; 

3. Арьс ширний үйлдвэрийн паркын 

дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт бий 

болгох болон хаягдал усыг 

цэвэршүүлэх, ариутгах, дахин 

ашиглах орчин үеийн дэвшилтэт 

технологитой цэвэрлэх 

байгууламжийг байгуулах ажлыг 

зохион байгуулах; 

4. Дахин боловсруулалтын "Эко 

парк"-ийг Цагаан даваа хэмээх 

газарт байгуулах ажлыг дэмжих; 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 



Худалдаа,  

нийтийн хоол  

үйлчилгээг 

чанаржуулах,  

идэвхижүүлэх 

Дотоодын үйлдвэрлэлийг худалдаагаар 
дэмжих 

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

салбарын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 

төсөл хэрэгжүүлэх 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн санал 

/2020 он  хүртэл/ 

4 

3 

Импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг дэмжих,  

 

худалдаа, үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх 

чиглэлээр 
 

Олон улсын болон хөрш орнуудтай хамтран 

ажиллах чиглэлээр  

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

Бодлогыг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны стратегийн  чиглэл: 

2 

1 

Салбарын суурь судалгаа, технологи зохион 

байгуулалтыг сайжруулах, олон улсын 

туршлагыг нэвтрүүлэх чиглэлээр 

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр 
олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээр дамжуулан Эрүүл 
мэндэд чигэлсэн чиглэлээр  
  

Хэрэглэгчийн хоол, хүнс хэрэглээний 
боловсролыг дээшлүүлэх  

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хүний эрүүл 
мэндийг дэмжих  чиглэлээр хөгжүүлэх 

Хүн амд зөв зохистой хооллох боловсролыг 

олгох чиглэлээр  

Үндэсний болон бүс нутгийн онцлогтой 
худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх 

Худалдаа, үйлчилгээний соёл, мэргэжлийн 
ёс зүйг төлөвшүүлэх, хэвшүүлэх 

6 

5 

Кластер, ложистикийн төвийг хөгжүүлэх чиглэлээр  
  



Жижиг 

 дунд үйлдвэр 

Аж ахуй эрхлэх чадварыг 

сайжруулах, бизнесийн зөвлөх 

үйлчилгээг хөгжүүлэх 

ЖДҮ-н бодлогын судалгаа хийх 

 

ЖДҮ-н зээл, зээлийн батлан 

даалтыг нэмэгдүүлэх, даатгал, 

түрээсийн үйлчилгээг хөгжүүлэх 

  

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн 

санал /2020 он  хүртэл/ 

ЖДҮ-н борлуулалтыг нэмэгдүүлэх  

ЖДҮ-н зээлийн даатгал, санхүүгийн  

түрээсийн үйлчилгээг хөгжүүлэх  

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 

нэмэгдүүлэхэд үзэсгэлэн байр барихад 

дэмжлэг үзүүлэх 

Аж  ахуй эрхлэх чадварыг сайжруулах, 

бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх 

хуулийн төсөл 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 



 Салбарын  

нийтлэг 

 асуудал 

Хамтран хэрэгжүүлэх төслийн санал 

/2020 он  хүртэл/ 

1 

3 

“Хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсийг 

хөгжүүлэх” төсөл 

“ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний 

өрсөлдөх чадварыг сайжруулах” төсөл 

Хөдөө аж ахуйн техник, тоног 

төхөөрөмжийн лизингийн системийг 

дэмжин хөгжүүлэх” төсөл 

 

Түншлэлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэл 

Монгол Улсаас ХАА-н гаралтай 

бүтээгдэхүүнийг экспортлох 

таатай нөхцлийг бүрдүүлэх 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт 

хөрөнгө оруулалт, 

санхүүжилтийн шинэ арга 

хэрэгслэлийг бий болгох, 

хамгаалах 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

үйлдвэрлэлд дэвшилтэт 

технологи, техник, тоног 

төхөөрөмжийн нэвтрүүлэлтийг 

дэмжих; 

“Газар зүйн заалттай брэнд болон 

органик хүнс”  төсөл 

“Салбарын хүний нөөцийг 

чадавхижуулах 

 

2 

БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

СТРАТЕГИЙН  ЧИГЛЭЛ 


