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5.1. Холбогдох хууль, эрх зүйн болон бодлогын шинжилгээ 

ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжил, байршилд хамаарах бодлого, эрх зүйн 

баримт бичгүүд олон байгаагаас тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдал, хоорондын 

уялдаа холбоо, хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа болон өөрийн судалгааны 

эхлэлтийн тайлангийн дүгнэлт, зөвлөмжийг удирдлага болгон  урт, дунд, богино 

хугацаатай бодлого, хөтөлбөрүүдийг сонгон авч ашиглав (зур.5.1). Бодлогын 

эдгээр баримт бичгүүдэд ХАА, боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөгжлийн зорилт, үйл 

ажиллагаа, арга хэмжээг тодорхойлсон байна.  

 

Зураг 5.1. Салбарын хөгжил, байршлын бодлогын баримт бичгүүд 



“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар хавсралтад  үйлдвэрлэлийн 

байршил, чиглэлийг заажээ (зур.5.2). ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 

хувийн өмч давамгайлсан нөхцөлд тодорхой үйлдвэрийн байршлыг төрөөс нарийн 

тогтоогоогүй, харин чиглэлийг заасан нь оновчтой гэж судлаач үзэж байгаа юм. 

Харин байршлын чиглэл нь түүхий эдийн тархац, бэлтгэн нийлүүлэлт, нэмүү 

өртгийн оновчтой сүлжээ, тээвэр-логистик, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ зэрэг 

үйлдвэрлэлийн гол хүчин зүйлстэй  хэрхэн  уялдсан нь анхаарал татаж байна.    

 

 

Зураг 5.2. “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан байршил, чиглэл 

Энэхүү үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан үйлдвэрийн байршил, чиглэл нь эдийн 

засгийн бүсээр бус, харин 21 аймаг, Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргүүдээр 

төлөвлөгджээ. Нийт төлөвлөгдсөн үйлдвэрийн 71%-ийг хөнгөн, хүнсний үйлдвэр, 

үлдэснийг барилгын материал, хог, хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд 

байна. ХАА-н боловсруулах 71 үйлдвэрийн  43 нь хүнсний үйлдвэрийн, 28 нь 

хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлд хамаарна. Тооны хувьд хөнгөн үйлдвэрт арьс шир, 

ноос, ноолуурын үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрт мах, сүүний боловсруулах үйлдвэрүүд 



давамгайлж байгаа юм  (зур.5.3). Манай орны бүх аймаг, сумдаар тархсан мах, 

сүү, арьс шир, ноос, ноолуурын нөөцийг үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулах 

эрмэлзэл эндээс харагдаж байна. Үүний зэрэгцээ төмс, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэнэ, байгалийн ургамлын түүхий эд, зөгийн бал боловсруулах  чиглэл 

тусгагдсаныг сайшаан дэмжих нь зүйтэй гэж үзэв. Харин эдгээр үйлдвэрийн 

байршил, чиглэлийг төлөвлөхдөө “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал-2030” (2016), “Төрөөс хүнс, ХАА-н талаар баримтлах бодлого” (2016), 

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр (2010) зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд ХАА-н 

боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмүү өртгийн сүлжээг хамарсан кластер, 

үйлдвэрлэл, технологийн парк хэлбэрээр хөгжүүлэхээр тодорхойлсон зорилт, 

стратегийг хэрхэн харгалзсан нь төдийлэн ойлгомжгүй байна.  

 

Зураг 5.3. “Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөр-хөнгөн, хүнсний үйлдвэр  

Ялангуяа ХАА-н үндсэн үйлдвэрлэлийн хүрээнд эхний ээлжинд заавал хийгддэг,   

нэмүү өртгийн оновчтой сүлжээний эхлэлийн цэг болох ёстой эрүүл ахуйн 

баталгаатай  мал бэлтгэн нийлүүлэх, сүүний чанарыг хамгаалах орон зай, арьс 

шир, ноосны анхан шатны тордолтын үйлдвэрлэл орхигдсонд шүүмжлэлтэй 

хандаж байна. Төлөвлөгдсөн үйлдвэрийн хүч чадал, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, 

зорилтот зах зээлийн хувьд ч эргэлзээтэй олон асуудал байгааг нэгбүрчлэн 

тоочилгүйгээр зарим жишээгээр тодруулъя. Манай улсын хүнсний импортод гол 

байр эзэлдэг хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, цөцгийн тос, маргарин, ногооны нөөш, 

чихэр, жигнэмэг, гоймон, хүнсний давс зэрэг  дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн 

боломжтой (үйлдвэрлэлийн туршлага ч бий) бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх зорилт тусгагдаагүй байхад хөтөлбөрт төлөвлөсөн 100 үйлдвэрийн 42 

нь  экспортын зорилтот зах зээлтэй байхаар тусгажээ. Арьс шир, ноос, ноолуур 



боловсруулах үйлдвэрлэлийг түүхий эдийн  анхан шатны тордолтоос эхлэн нэмүү 

өртгийн сүлжээнд технологийн уялдааг ханган гүн болосвруулах, мах, сүүний  

үйлдвэрт нэгж түүхий эдийн бүтэц, найрлагыг бүрэн ашиглах, дтооод зах зээлд 

аюул, эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэрэг олон тулгамдсан асуудлыг  дээрх 

үйлдвэрүүд шийдвэрлэж чадна гэдэг нь эргэлзээтэй.  Үйлдвэрийн хүч чадал, 

бүтээгдэхүүний зах зээлийн талаар ч анхаарах зүйл их байна, жишээ нь жилд 150 

т борц үйлдвэрлэхэд 1500 орчим т тураг мах хэрэгтэй, экспортын зах зээл 

найдвартай, эсэх, хоногт 1500 л сүү хатаахад  ердөө л 150 кг хуурай сүү 

үйлдвэрлэнэ, ийм бага хүч чадлын технологийн түвшин ямар байх вэ зэрэг олон 

асуултад хариу хэрэгтэй байгаа юм. Энэ бүхнийг нэгтгэн  “Үйлдвэржилт 21:100” 

хөтөлбөрт  аж үйлдвэрийг кластер, үйлдвэрлэл, технологийн парк  хэлбэрээр 

хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн зохистой сүлжээ бүрдүүлэх, түүхий эд 

бэлтгэн нийлүүлэлт, логистик-тээвэр, борлуулалтын сувгийн оновчтой хэлбэр буй 

болгох зарчим, чиглэлийг тусгах нь чухал гэж үзэж байна.  

Хүснэгт 5.1 

 

 Монгол орны хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжил, байршлын  

асуудлыг нарийвчлан судалсан олон улсын байгууллага, үндэсний эрдэм 

шинжилгээний байгууллага, хамтлагийн тайлангууд олон байгаагаас  5 үр дүнг 

онцолж байгаа юм (хүсн.1). Тухайлбал, “Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны 



үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистик урсгалын судалгаа” (2013)-д үр 

тариа, төмс, хүнсний ногооны анхан шатны цэвэрлэгээ, чанарын хамгаалалт, 

хадгалалтаас эхлэн бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэл газар тариалангийн нэмүү өртгийн 

өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх үндэслэлийг тооцож, байршлыг санал болгожээ. “Мал 

аж ахуйн гаралтай түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос)-ийг боловсруулах бүс 

нутгийн хэмжээний аж үйлдвэрийн цогцолборуудыг байгуулж, хөгжүүлэх оновчтой 

байршлыг тогтоох нь” тайлан (ТЭЗУС, 2012) -д мах, сүү бэлтгэн нийлүүлэлт, арьс 

шир, ноосны анхан шатны тордолт, боловсруулах үйлдвэрлэлийг технологийн 

урсгал, нэмүү өртгийн сүлжээний зарчмаар хөгжүүлэх зарчим баримталж, ХАА-н 

боловсруулах үйлдвэрийн кластеруудыг бүсчилэн байгуулах санал дэвшүүлжээ. 

“Мах, сүү, арьс шир, ноосны зах зээлийн судалгаа” (2010)-д нэмүү өртгийн сүлжээг 

хөгжүүлэхэд голчлон анхаарсан байна. Японы олон улсын “Жайка” байгууллагын 

“Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн судалгаа” (2016)-д Коридорын зарчмаар хөгжүүлэх 

үндсэн санаанд тулгуурлан бүсчилсэн хөгжлийн стратегийг дэвшүүлж, ХАА-н 

түүхий эд үйлдвэрлэлт,  бооловсруулалт, борлуулалтыг хөгжлийн стратегийн 

тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгож, ХАА-н үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын 

байршлын талаар манай холбогдох байгууллагуудын боловсруулсан саналыг 

дэмжин тодотгосон байна. Мөн байгууллагын “ХАА-н салбарын суурь судалгаа” 

(2017)-д ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээний хөгжлийн стратеги (Ерөнхий төлөвлөгөө) 

боловсруулах,  уг төлөвлөгөөнд бодлого, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, тулгамдсан 

асуудлыг шийдвэрлэх, бүс нутгийн нөөцийг үр дүнтэй ашиглах зарчмаар хандахыг 

зөвлөсөн байна. Эдгээр судалгаанд ХАА-н боловсруулах үйлдвэрийн хөгжил, 

байршлын талаар дэвшүүлсэн санал, зөвлөмжтэй бид анхааралтай танилцаж, 

өөрийн судалгаандаа  харгалзан үзсэн болно. 

5.2. ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжил байршлын орон зайн 

төлөвлөлтийн санал 

 ХАА-н боловсруулах үйлдвэрийн хөгжил байршлын орон зай төлөвлөлтийн 

санал боловсруулахдаа бид дараахь нийтлэг зарчмуудыг баримтлав. Үүнд: 

- ХАА-н нэмүү өртгийн зохистой сүлжээ буй болгож, ашиг, үр шимийг 

сүлжээнд оролцогчид шударгаар хүртэх боломж бүрдүүлэх; 

- ХАА-н түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтэд малчид, тариаланчдыг хоршооны 

хэлбэрээр  оролцуулах;  

- Хүн аюул, эрсдэлгүй, шим тэжээлтэй  хүнсийг тогтвортой  хэрэглэж, хүнсний 

эрхээ холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын түвшинд эдлэх боломжийг 

юуны өмнө төв, суурин газарт   буй болгох; 

- Түүхий нэгжээс гарах эцсийн бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор үйлдвэрлэлийн байршлыг  технологийн урсгал, нэмүү өртгийн 

сүлжээний хэлхээний дагуу төлөвлөх;  



- Тордолт хийж, чанараар ангилан бэлтгэсэн түүхий эдийг биржээр 

дамжуулан боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх;  

- Хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг кластер, үйлдвэрлэл, 

технологийн парк хэлбэрээр хөгжүүлэх;   

- Үйлдвэрийн байршлыг дэд бүтцийн хөгжил, зах зээлтэй уялдуулах; 

- Байгаль орчны шаардлагыг бүх хэлбэрийн үйлдвэрүүдэд хангах; 

- Түүхий эдийг дэвшилтэт технологиор гүн боловсруулж, эцсийн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж, экспортын үр ашгийг дээшлүүлэх; 

- Хөнгөн, хүнсний том болон жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн хороонд харилцан 

үр ашигтай хоршилтыг хөгжүүлэх;   

- Импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, юуны өмнө 

дотоод нөөцийг ашиглан хүнсний импортыг сааруулах. 

Арьс шир боловсруулах үйлдвэр. Мал сүргийн тархац, байршил, мах 

үйлдвэрлэл, хэрэглээний байдлаас үзэхэд эдийн засгийн бүс, аймаг, сум бүрт 

арьс ширний тодорхой нөөц байна (зур.5.4). Бид эдийн засгийн бүс, аймаг сум 

бүрийн мах, сүү, ноос, арьс ширний нөөцийн тооцоог  ҮХГ-т файлаар өгсөн тул 

энд зөвхөн нэгдсэн тоймыг харуулав (хүсн.5.2).  

 

Зураг 5.4. Малын тархац, байршил 



Энэ нөөц зах зээлийн эргэлтэд орж, малчдад ашгаа өгөхгүй байгаа нь хэрэглээний 

малын 95%-ийг хээрийн аргаар төхөөрдөг, анхан шатны боловсруулалт газар 

дээрээ хийгддэггүй учир арьс шир хялбар муудаж, гэмтдэг, малын амьд гэмтэл их 

байдаг, нэмүү өртгийн сүлжээнд бэлтгэн нийлүүлэлтийн технологи орхигдсон, 

боловсруулах үйлдвэрлэл зөвхөн Улаанбаатар, Дархан хотод төвлөрсөн  зэрэг 

олон шалтгаантай. Ингэхлээр арьс ширний нөөцийг ашиглах асуудлыг малын 

эрүүл мэндийг хамгаалах, мах боловсруулах үйлдвэрийн хөгжилтэй хамт 

шийдвэрлэх шаардлага гарч байгаа юм.  

          Хүснэгт 5.2 

 

 



Зураг 5.5. Арьс ширний үйлдвэрийн байршил 

Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн хөгжил байршлын талаар бидний санал 

болгож байгаа хувилбар нь түүхий эдийн анхан шатны тордолт, чанарын 

хамгаалалт, ангилалтыг сум бүрт хийх, гүн боловсруулалтыг технологийн өндөр 

түвшинд Улаанбаатарын Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн парк, Ховд, Чойбалсан, 

Дархан хотын үйлдвэрлэл технологийн паркад чиглэсэн болно.  Мөн боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг түшиглэн  анхан шатны тордолт, чанарын хамгаалалт, ангилалтын 

төрөлжсөн үйлдвэр байгуулах боломжтой.  Бидний энэ саналд “Мал аж ахуйн 

гаралтай түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос)-ийг боловсруулах бүс нутгийн 

хэмжээний аж үйлдвэрийн цогцолборуудыг байгуулж, хөгжүүлэх оновчтой 

байршлыг тогтоох нь” тайлан (ТЭЗУС, 2012), Японы олон улсын “Жайка” 

байгууллагын “Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн судалгаа” (2016)-ны үр дүн,  

зөвлөмжийг харгалзсан болно. 

Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр. Бидний тооцоогоор  манай орон 23,9 мян 

т хонины ноос, 1,6 мян т тэмээний ноос, 5,6 мян т ямааны ноолуурын нөөцтэй 

боловч энэ боломжийн ашиглалт мөн л хангалтгүй байгаа юм (хүсн.5.3).  

Хүснэгт 5.3 

 

Ноос боловсруулах үйлдвэрийн хөгжил байршлын төлөвлөлтийн зарчим нь мал аж 

ахуйн үндсэн үйлдвэрлэлд ноос цэвэрлэх, ангилах, шахаж хэлбэржүүлэн 

тээвэрлэхэд бэлтгэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, бүдүүн, бүдүүвтэр ноосноос 

ноолуур ялгах, доод ангиллын ноосоор эсгий, барилгын дулаалгын материал, 

аймаг дундын ноос угаах үйлдвэрийг байгуулахад чиглэнэ. Товчоор хэлбэл арьс 

шир боловсруулах үйлдвэртэй ойролцоо зарчмыг баримтлан ноос, ноолуурын 

үйлдвэрийн байршлыг төлөвлөсөн болно (зур.5.6). Монголын ноос, ноолуурын 

холбоо, салбарын зарим эрдэмтэд инженерүүтэй ярилцахад монгол хонины 

ноосны онцлогийг харгалзан ноосны үйлдвэрийн байршлыг технологийн 

уялдаатай төлөвлөх замаар олон жижиг үйлдвэр харилцан адилгүй чанартай 

сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэдэг өнөөгийн байдлыг өөрчлөх, хонины ноосны ноолуур, 

тэмээний ноос, сарлагийн хөөврөөр гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий 



бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи эзэмших асуудлыг дэвшүүлж байлаа. Мөн 

ноос, ноолуурын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар бэлтгэсэн түүхий эдийн 

нийлүүлэлтийг биржээр дамжуулах, түүхий эдийн шатны боловсруулалтыг 

малчдын хоршоогоор гүйцэтгэх,  арьс шир, ноос, ноолуурын урамшил, үнийг анхан 

шатны тордолтын түвшин, чанарын зэрэг, үзүүлэлтэй нягт холбох тухай санал, 

зөвлөмжүүд  олон удаа давтагдаж байсан учраас тэдгээрийг ноос  боловсруулах 

үйлдвэрийн байршлын төлөвлөлтөд тусгасан болно. 

 

 

Зураг 5.6. Ноос боловсруулах үйлдвэрийн байршил 

Ноолуурыг цуглуулж, сумын төвд  анхан шатны тордолт, ангилалт, тээвэрлэлтийн 

бэлтгэл зэрэг ажилбарыг гүйцэтгэх үйлдвэр байгуулах, угаах,  самнах, утас ээрэх, 

эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 

бүрэлдэхүүнд байгуулахыг  мэргэжлийн холбоо, инженерүүд зөвлөснийг 

ноолуурын үйлдвэрийн байршилд харгалзсан болно (зур.5.7). “Мал аж ахуйн 

гаралтай түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос)-ийг боловсруулах бүс нутгийн 

хэмжээний аж үйлдвэрийн цогцолборуудыг байгуулж, хөгжүүлэх оновчтой 



байршлыг тогтоох нь” (ТЭЗУС, 2012), Японы олон улсын “Жайка” байгууллагын 

“Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн судалгаа” (2016), “ХАА-н салбарын суурь судалгаа” 

(2016) тайлангуудад үүнтэй зарчмын хувьд ойролцоо санал, зөвлөмжийг 

дэвшүүлсэн байна.  

 

  

Зураг 5.7. Ноолуур боловсруулах үйлдвэрийн байршил 

Мах боловсруулах үйлдвэр. Манайд малын өсөлтийг дагалдан махны нөөц 

нэмэгдэж, хүн амын хэрэгцээг бүрэн хангаад, цаашид жилд 50-60 мян т тураг мах, 

өлөн гэдэс, хиамын бүрхэвчийн бэлдэц, малын гаралтай техникийн болон 

тэжээлийн бүтээгдэхүүн, биологийн идэвхит бэлдмэл эксплотлох өргөн боломж 

байна (зур.5.8). Харин энэ боломжийг үр дүнтэй ашиглаж, үндсэн үйлдвэрлэгч-

малчны орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортын үр ашгийг дээшлүүлэх, бэлчээрийн 

монгол малын махыг брэнд болгох талаар асар их өөрчлөлт, шинэчлэл хийх 

шаардлага тулгамдаж байгааг судалгааны дунд шатны тайланд тодорхой авч 

үзсэн тул энд зөвхөн цөөн асуудлыг дурдъя. Нэмүү өртгийн сүлжээнд “ченж” буюу 

дамжуулан зуучлах хэлбэр бараг бүрэн үйлчилж, хэрэглээнд зарцуулсан малын 



95%-ийг гадаа төхөөрдгөөс   байгаа нь зөвхөн экспортын төдийгүй, дотоодын төв 

суурин газрын хэрэгцээний мах, махан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

алдагдуулахын зэрэгцээ дотор мах, цус, толгой шийр, биологийн идэвхит 

энзимийн түүхий эд, яс үрэгдэж байгаад мэргэжлийн инженерүүд маш их санаа 

зовж байна. Энэ дутагдал Улаанбаатарын хэрэгцээний махыг бэлтгэдэг Эмээлт, 

Налайхад хяналтаас гарсныг сүүлийн үед хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр маш их 

шүүмжилж байна (https://news.mn/r/2023771/). 

 

 

Зураг 5.8. Мах, сүүний нөөцийн байршил  

Зөвхөн Эмээлтэд дотоод хэрэгцээнд гар аргаар мал төхөөрдөг нэгж 9, экспортод 

адуу, үхрийн тураг мах бэлтгэдэг 8, богийн махыг дулааны аргаар боловсруулах 

10, нийт 27-30 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр үйлдвэрүүд мах 

боловсруулах үйлдвэрийн эрүүл ахуй, технологийн шаардлагыг ноцтой зөрчдөг нь 

хяналт, шалгалтаар тогтоодог боловч өөрчлөлт гардаггүй, ер нь ийм байдал 

Налайхад  нэгэн адил байдаг гэж хяналтын байгууллагын ажилтан  онцолж 

байсан, энэ талаарх хэвлэл, мэдээллийг хураангуйлан бодит байдлын төсөөллийг 

https://news.mn/r/2023771/


гаргав (зур.5.9). Энэ нь махны эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангах бодлого, арга 

хэмжээ  зөвхөн экспортод чиглэж, харин дотоод зах зээлд махны аюулгүй байдлыг 

нэмүү өртгийн сүлжээний шат бүрт хангаж, хэрэглэгч эрүүл ахуйн баталгаатай, 

эрсдэлгүй мах худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх асуудал орхигдож байгаагийн 

сөрөг үр дагавар юм. Ийм зохисгүй байдлыг арилгах талаар гадаадын зарим 

төсөл, хөтөлбөрөөс тодорхой арга хэмжээ хэрэгжүүлж, нийслэлийн зах зээлд 

аюулгүй мах нийлүүлэх талаар үндэсний зарим үйлдвэрлэгчид санаачлага гаргаж 

байгааг төр, ялангуяа нийслэл, аймгуудын үасаг, захиргаанаас дэмжиж, идэвхитэй 

үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нь чухал бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын тулгамдсан 

асуудал болоод байна. 

 

Зураг 5.9. Улаанбаатарын ойролцоох мах үйлдвэрлэл, /Эмээлтийн жишээ/ 

Ийм учраас гарал үүсэл нь тодорхой, аюулгүйн баталгаатай мах, махан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагын дагуу нэмүү өртгийн сүлжээ бүрдүүлэх,  

малын амьд жингийн нэгжээс авах өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээг 

нэмэгдүүлэх, аймгийн төв, 5,0 мянгаас дээш хүн амтай суурин газрын дэргэд мал 

төхөөрөх үйлдвэр байгуулах, экспортод бод малын махыг шулж, ангилсан, богийн 

махыг хэсэглэсэн хэлбэрээр нийлүүлэх замаар үр ашгийг нэмэгдүүлэх зарчмыг 

махны үйлдвэрийн төлөвлөлтөд баримтлав (зур.5.10). Тухайлбал, махны үйлдвэр 



байхгүй Увс, Ховд, Говь Алтай, Хөвсгөл, Баянхонгор төв, Архангай, Өвөрхангай 

Булган, Хэнтий, Дундговь, Өмнөговь, Дорнод, Сүхбаатар,  Дорноговь аймгуудын 

төвүүд дотоод хэрэгцээний махны үйлдвэр, мөн Дорнодын  Халхгол, Хөвсгөлийн 

Хатгал, Архангайн Эрдэнмандал, Булганы Хутаг-Өндөр суманд үйлдвэрлэл, 

технологийн парк, ХАА-н цогцолборын хүрээнд мах боловсруулах үйлдвэр 

байгуулахаар төлөвлөв.   

 

Зураг 5.10. Мах боловсруулах үйлдвэрийн байршил  

Мөн нэмүү өртгийн сүлжээний шат бүрт махны аюулгүй байдлыг хангаж, хэрэглэгч 

эрүүл ахуйн баталгаатай, эрсдэлгүй мах худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх 

талаар гадаадын зарим төсөл, хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, 

нийслэлийн зах зээлд аюулгүй мах нийлүүлэх талаар “Эрдэнэ хүнс” ХХК, “МБҮ” 

ХХК-ийн санаачлагыг байршилд харгалзсан болно.  Мах боловсруулах үйлдвэрийн 

хөгжил нь хүнсний аюулгүй байдлын зэрэгцээ арьс шир боловсруулах үйлдвэрийг 

чанартай түүхий эдээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна.   



 

Улаанбаатарын хувьд Налайх, Эмээлт дэх шаардлага хангаагүй үйлдвэрүүдээс 

татгалзаж, МБҮ-ийн одоогийн барьж эхэлсэн мах боловсруулах үйлдвэр, махны 

бөөний худалдааны цогцолбор, Төв аймгийн Эрдэнэ суманд “Тайж” группын 

байгуулж байгаа “Эрдэнэ хүнс” үйлдвэрлэл, технологийн парк зэрэг санаачлагыг 

дэмжихийн зэрэгцээ Багахангай, Рашаантад махны логистикийн төв байгуулж, 

нийслэлийн махны зах зээлийг хамгаалах чухал болно. 

Сүү боловсруулах үйлдвэрлэл. Малын тоонд тулгуурласан тооцоо (зур.5.8)-оор 

манайд хүн амын хэрэгцээнээс давсан нөөц байгаа боловч энэ нь төвлөрсөн зах 

зээлээс алслагдсан бодит бэрхшээл байдаг. Ийм учраас сүү боловсруулах 

үйлдвэрийн хөгжил байршлыг үндсэн 2 баримтлан төлөвлөв (зур.5.11). Үүнд:  

1. Төвлөрсөн газрын өдөр  дутмын хэрэгцээний сүү, цагаан идээ үйлдвэрлэл. 

Энэ чиглэлийн үйлдвэрт саалийн фермерийн аж ахуй, иргэдээс сүү 

цуглуулан хөргөж, тээвэрлэн авчирч, боловсруулан ундны сүү, тараг, 

цөцгий, зөөхий, зайрмаг зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 

2.  Үнээнийхээс бусад сүүний нөөцийг ашиглан хадгалалт, тээвэрлэлтэд 

зохицсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл. Энэ чиглэлийн үйлдвэрүүд үнээ, ингэ, 

хонь, ямааны сүү боловсруулж, хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, цөцгийн тос, 

бяслаг, уургийн бэлдмэл, үндэсний цагаан идээ, жуулчдын хэрэгцээний 

исгэлэн бүтээгдэхүүн, зөөлөн бяслаг зэрэг олон нэрийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх боломжтой, энэ нь сүүн бүтээгдэхүүний импортыг сааруулна. 

Сүү, цагаан идээний үйлдвэрлэлийн онцлог нь технологийн нарийн уялдаатай  

байдагт оршдог, жишээлбэл хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, бяслаг үйлдвэрлэхийн тулд 

сүүний тослогийг 2,3-2,5% болгон тохируулдаг, эндээс гарсан цөцгий нь цөцгийн 



тос, зөөхийн түүхий эд болно, мөн цөцгийн тосны үйлдвэрт гарсан тосгүй сүүгээр 

казеин бэлтгэж, түүний хуурай сүүний үйлдвэрт уусамхай хэлбэрт оруулан хатааж, 

гадаад зах зээлд эрэлт ихтэй уургийн бэлдмэл үйлдвэрлэх боломж бий. 

Технологийн ийм уялдаа, хослолыг хүнсний үйлдвэрийн хөгжил байршилд 

хамаарах судалгаануудад орхигдуулсныг бид залруулсан болно. 

 

Зураг 5.11. Сүү, цагаан идээний үйлдвэрийн байршил 

Энэ дагуу Завханы Тосонцэнгэл, Баянхонгор Эрдэнэцогт, Архангай Эрдэнэмандал, 

Хөвсгөл Хатгал, Булган Хутаг-Өндөр, Өвөрхангай Хархорин, Хэнтий Биндэрт 

хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, цөцгийн тос, бяслагийн нэгдсэн үйлдвэр, Увсын Баруун 

туруун, Ховд төв, Баянхонгорын Галуут, Архангайн Тариат, Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ, 

Дундговь Эрдэнэдалай, Хэнтий Батноров, Сүхбаатарын  Уулбаян сумдад үндэсний 

цагаан идээний үйлдвэр, Баянхонгорын Шинэжинст, Говь Алтайн Алтай,  

Өмнөговийн Ноён, Дундговийн Хулд, Өлзийт, Дорноговийн Хөвсгөл, Хатанбулаг, 

Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сумдад ингэний сүү боловсруулах үйлдвэр, харин 

ямааны сүү боловсруулах үйлдвэрийг  Говь-Алтайн Шарга, Баянхонгорын 

Бөмбөгөр, Хөвсгөлийн  Чандмань Өндөр, Дундговийн Адаацаг,  Өмнөговийн 

Ханхонгор, Сэврэй сумдад төлөвлөв. 



Үр тариа боловсруулах үйлдвэр. Үр тарианы үйлдвэрлэл Сэлэнгэ, Төв, Булган 

аймагт төвлөрсөн боловч цаашид Увс, Ховд, Завхан, Хэнтий, Дорнод аймгуудад 

нэмэгдэх хандлагатай байна (зур.5.12). Нөгөө талаар нэгэнт байгуулагдсан 

гурилын үйлдвэрийн хүч чадлын ашиглалт хангалтгүй, үр тарианы анхан шатны 

боловсруулалт, хадгалтын технологи хоцрогдсон дутагдал ч ажиглагдаж байна. 

Ийм үндэслэлээр бид “Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, 

нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистик урсгалын судалгаа” (2013) тайланд буудайн 

үтрэмийн аж ахуй, тариа хадгалах байгууламжийг хөгжүүлэх талаар дэвшүүлсэн 

зөвлөмжтэй санал нийлж байгаа юм. Монголчуудын хооллолтын соёл, мэдлэг 

дээшилж, эрүүл мэндэд чухал ач холбогдолтой будааны зүйлийн хэрэглээ 

нэмэгдэж байгаа боловч хангамжийн эх үүсвэр нь одоогоор зөвхөн импорт байна. 

Ийм учраас манай уламжлал, боломжид тулгуурлан арвай, бог будаа, хөх тариа, 

гурвалжин будаа тариалалтыг нэмэгдүүлж, боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

шаардлагатай гэж үзэж, будаа, гурилын үйлдвэрийн байршлыг төлөвлөв (зур.5.13). 

 

Зураг 5.12. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн байршил 



Бид буудайн тариалалт эрчимтэй явагдаж байгаа Сэлэнгэ, Булган, Төв, Хэнтий, 

Увс, Дорнод зэрэг аймгуудад механикжсан 32 үтрэмийн аж ахуй, тариа хадгалах 7 

байгууламж, элеватор бүхий гурилын үйлдвэр 3-ыг шинээр байгуулах саналтай 

байгаа юм. Мөн Булганы Хутаг-Өндөрт бог будаа /чангаамал/, Говь Алтайн Бигэрт 

арвай, Сэлэнгийн Сүхбаатарт хөх болон хушуу тариа, бог будааны үйлдвэр 

байгуулах боломжтой гэж үзэж байна.  

 

 

Зураг 5.13. Гурил, будааны үйлдвэрийн байршил 

Төмс, хүнсний ногоо, жимс боловсруулах үйлдвэр. Төмс, хүнсний ногоо, 

тариалалт, ургац сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж, дотоод хэрэгцээг төмсөөр бүрэн, 

хүнсний ногоогоор хэрэгцээний 60%-ийг өөрийн үйлдвэрлэлээс хангах боломж 

бүрдээд байна (зур.5.14). Жимс тариалалт, боловсруулалтын талаар ахиц гарч, 

чацарганы жимсний тоос, шүүсийг гадаад зээл сонирхож эхэллээ. Төмс, хүнсний 

ногоо, жимсний тариалалт, ургац сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж, дотоод хэрэгцээг 

төмсөөр бүрэн, хүнсний ногоогоор хэрэгцээний 60%-ийг өөрийн үйлдвэрлэлээс 

хангах боломж бүрдээд байна (зур.5.12). Ийм учраас бид Завхан Улиастай, Ховд 

төв, Төв аймгийн Жаргалант, Баянчандмань, Сэлэнгийн Мандал /Зүүн Хараа/, 



Дархан Уулын Дархан, Дорнод Халхгол суманд төмс боловсруулах үйлдвэр,  Баян-

Өлги, Ховд аймгийн төв, Хөвсгөлийн Алаг-Эрдэнэ /Хатгал тосгон/, Булган, 

Баянхонгор аймгийн төв, Өмнөговь аймгийн Булган сум, Эрдэнэт хот, Сэлэнгийн 

Мандал /Зүүн Хараа/, Төв аймгийн Жаргалант, Дархан-Уул аймгийн Орхон сум, 

Дорнодын  Халхгол сум, Чойбалсан хотод хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр, 

мөн хүнсний ногооны боловсруулах үйлдвэрийн бүрэлдэхүүнд жимс боловсруулах 

цех, харин Говь-Алтайн Бигэр, Халиун, Хөвсгөлийн Ренчинлхүмбэ, Архангайн 

Жаргалант, Эрдэнэмандал, Хэнтийн Дадал, Дорнодын Дашбалбар сумдад жимс 

боловсруулах бие даасан үйлдвэрийг санал болгож байна  (зур.5.14). 

 

 

Зураг 5.14. Төмс, хүнсний ногоо, жимсний үйлдвэрийн байршил 

Монгол байгалийн хүнс-тэжээл, биологийн ач холбогдолтой ургамлаас бэлтгэсэн 

цай, биологийн идэвхит бэлдмэл бүтээгдэхүүн дотоод, гадаад зах зээлд үнэлэгдэх 

хандлага ажиглагдаж байгаа учраас иргэд, аж ахуйн нэгжийн үүсгэл, санаачлагыг 

дэмжиж, энэ чиглэлийн үйлдвэрийг Хөвсгөлийн  Ренчинлхүмбэ /жимстэй хамт/, 

Завхан, Булган, Хэнтий, Орхон аймгийн төв, Дорноговийн Хатанбулаг, Өмнөговийн 

Гурвантэс, Төв аймгийн  Жаргалант, Архангайн Эрдэнэмандал суманд байгуулах 



боломжтой гэж үзэж байна. Эдгээр үйлдвэрийг байгалийн жимс, зөгийн бал, төрөл 

бүрийн хоол амтлагч үйлдвэрлэл, эмийн ургамал бэлтгэлтэй  хослуулах замаар 

томсгож, үр ашгийг нь дээшлүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.  

Мал, амьтны тэжээлийн үйлдвэр. Гурил, будаа, төмс, хүнсний ногоо болон 

тэжээлийн ургамлын тариалалт, ургац нэмэгдэхийн зэрэгцээ малыг үйлдвэрийн 

аргаар төхөөрөх цар хүрээ өргөжих нь мал, амьтны тэжээлийн үйлдвэрлэлийн 

түүхий эдийн эх үүсвэрийн суурь болно.  

 

Зураг 5.15. Тэжээлийн үйлдвэрийн байршил 

ХХААХҮЯ-ны мэдээлэл болон Монгол-Германы хамтарсан “Тогтвортой хөдөө аж 

ахуй” төслийн “Малын тэжээлийн зах зээлийн судалгаа” (2017, 

https://www.slideshare.net/erdenebolor/2017-86442098)-ны тайлангийн дүгнэлтийг  

харгалзан тэжээлийн үйлдвэрийг зориулалтаар нь бэлчээрийн малын нэмэлт 

тэжээл, саалийн үнээ, мал бордоо, гахай, шувуу, гэрийн тэжээвэр амьтны тусгай 

найрлага бүхий тэжээл гэж ангилан төлөвлөсөн болно (зур.5.14). Бэлчээрийн 

малын хувьд одоо байгаа хүч чадлын ашиглалтыг сайжруулахын зэрэгцээ 

“Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөрийн байршил, чиглэлийг хэвээр үлдээж, харин 

тэжээлийн ургамал тариалалт, гурилын үйлдвэр, элеватор, жимс, ногооны болон 

https://www.slideshare.net/erdenebolor/2017-86442098


махны үйлдвэрийн  байршлыг харгалзан тусгай зориулалт бүхий тэжээлийн 

үйлдвэрүүдийг байршуулах бодлого баримтлав.  

Талх, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэр. Энэ чиглэлийн үйлдвэр нь хүн амын 

суурьшилд хатуу захирагдаж, жижиг хэлбэртэй байдийг манай өнөөгийн бодит 

байдал,  бусад орны туршлага харуулж байна (зур.5.15). Харин жигнэмэг, өрмөн 

зэрэг бялуу, зөөлөн чихэр зэрэг  технологийн нарийн ажиллагаа шаарддаг 

бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатраас орон нутаг руу гол төлөв дамжуулан зуучлагчид 

зөөж, чанар, аюулгүй байдлын эрсдэл үүсгэдэг. Энэ байдлыг халахын тулд 

нийслэлийн том үйлдвэрүүдийн хооронд хоршилтыг хөгжүүлэх, эхний ээлжинд 

дистрибьютер, франчейзинг зэрэг ажил хэрэгч холбоо тогтоох нь чухал. 

 

Зураг 5.15. Талх, боовны үйлдвэр 

Урсгал шугамын аргаар бөөнөөр үйлдвэрлэвэл ил үр ашигтай хатуу, зөөлөн чихэр, 

урт, богино хэмжээтэй хөндий гоймонгийн үйлдвэрлэлийг сэргээх боломжийг 

цаашид судлах шаардлагатай учир бид тодорхой байршил заахгүй байгаа юм. 

Мод боловсруулах үйлдвэр. “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан 

мод боловсруулах үйлдвэрийн байршлыг тодотгон бид өөрсдийн саналыг 



боловсруулсан болно (зур.5.16). Монгол орны ойн нөөц, ашиглалтын өнөөгийн 

байдлыг харгалзан мод боловсруулах үйлдвэрийн хөгжлийн нэг чиглэл нь ойн 

хаягдлын ашиглахад чиглэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

 

Зураг 5.16. Мод боловсруулах үйлдвэр 

5.3. ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн нийлүүлэлтийн сүлжээний зураглал 

Бидний санал болгож буй хөгжил байршлын орон зайн төлөвлөлтийн 

хүрээнд нийлүүлэлт нь өөр хоорондоо харилцан уялдаа бүхий хөдөө ахуй, 

боловсруулах үйлдвэрлэлийг хамарна. Мал аж ахуй, газар тариалангийн 

нийлүүлэлтэд хамгийн хүчтэй нөлөө үзүүлэх зүйл нь түүхий эдийн үнэ юм. Үнийн 

хүчин зүйлийн нөлөөллийг чадамгай ашиглан нийлүүлэлтийг тогтвортой өсгөх арга 

зам нь, бидний үзэж байгаагаар, түүхий эдийн чанарыг сайжруулах, хамгаалах, 

өөрөөр хэлбэл анхан шатны тордолт, боловсруулалтыг газар нь гүйцэтгэж, 

боловсруулах үйлдвэрт өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн/түүхий эд нийлүүлэхэд 

оршино. Гэтэл түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтийн өнөөгийн хэлбэр, үнэ нь 

нийлүүлэлтийг дэмжигч хүчин зүйл болж чадахгүй байгааг  “Мал аж ахуйн гаралтай 

түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос)-ийг боловсруулах бүс нутгийн хэмжээний аж 

үйлдвэрийн цогцолборуудыг байгуулж, хөгжүүлэх оновчтой байршлыг тогтоох нь” 



(ТЭЗУС, 2012), Японы олон улсын “” байгууллагын “Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн 

судалгаа” (Жайка, 2016), “ХАА-н салбарын суурь судалгаа” (Жайка, 2016), “Үр 

тариа, төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх логистик 

урсгалын судалгаа” (2013),  “Мах, сүү, арьс шир, ноосны зах зээлийн судалгаа” 

(Мерсикор, 2010) зэрэг  үндэсний болон гадаад орон, олон улсын байгууллагын 

тайлангуудад онцлон тэмдэглэжээ.   

 

 

Зураг 5.17. Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлт сүлжээний эрт ба эдүгээ 

Зах зээлийн эдийн засгийн шилжилтийн эхэнд худалдаа, бэлтгэл, ХАА-н нэгдэл, 

сангийн аж ахуйнууд ажиллах чадваргүй болсноор төвлөрсөн төлөвлөгөөт үеийн 

түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо бүрэн устаж, түүний орон зайг 

дамжуулан зуучлах үйлчилгээ эрхлэгчид буюу “ченж” эзэлсэн юм (зур.5.17). 

Мэдээж, хуучин тогтолцооны үед түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтэд захиргаадалтын 

арга ноёрхож, төлөвлөгөө биелүүлэхийг урьтал болгож байсан нь ойлгомжтой, 

гэхдээ үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлагын үүднээс авч үзвэл энд оновчтой 

зүйл багагүй байдгийг мэргэжилтнүүд үнэлдэг билээ. Жишээ нь арьс шир, ноосны 

анхан шатны тордолт, чанарын хамгаалалтыг ХАА-н нэгдэл, аж ахуй хийдэг, 

худалдаа, бэлтгэлийн байгууллага арьс ширийг чанараар нь зэрэглэж, бодын 

ширийг жингээр нь, богийн арьсыг тайлбайгаар үнэлдэг, мөн ноос, ноолуурыг ч 

ангилж, зэрэглэн үнэлж, боож баглан бэлтгээд үйлдвэрт нийлүүлдэг байв. Мал 

бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээнд тууврын арга зонхилж, малын эрүүл мэндийг 

хамгаалах, хяналтын  арга хэмжээг тууврын замд хэрэгжүүлдэг, гарал үүслийн 

бүртгэл, тооцоо бүрэн учраас махны аюулгүй байдлын талаар ямар нэг эргэлзээ 

гарахгүй, мах боловсруулах үйлдвэрүүд төхөөрсөн малынхаа арьс ширний анхан 

шатны  тордолтыг тусгай цехэд хийж, стандартын дагуу зэрэглэн холбогдох 

үйлдвэрт нийлүүлдэг байв. Гэтэл өнөөгийн тогтолцоонд түүхий эдийн үнэ, 

урамшуулал нь чанартай шууд уялдаагүй, жишээ нь  малыг насаар нь, арьс 

ширийг ширхэгээр нь үнэлдэг хэлбэрт шилжсэн байна. Энд нэг зүйлийг зориуд 



тэмдэглэхэд ноосыг бүдүүн, бүдүүвтэр, нарийн гэж ангилдаг, нарийн ноос нь 

сүлжмэлийн түүхий эд, мөн богийн арьсыг хонины үүлдрээр нь ялгаж, нарийн 

ноост хонины арьс нь нэхий эдлэлийн үйлдвэрийн түүхий эд болдог байв. Ер нь 

боловсруулах  үйлдвэрийн хөгжлийг дагалдан ХАА-н анхан шатны үйлдвэрлэлд 

арьс шир ноосны чанарын хамгаалалт, бэлтгэлийн малын эрүүл  бүс, сүү бэлтгэл, 

үтрэмийн аж ахуй, төмс, хүнсний ногооны ангилал зэрэг олон хэлбэрийн 

дэвшилтэт арга ажиллагаа хэвшиж байсныг дурдаж болно.  

 

 

Зураг 5.18. Түүхий эд нийлүүлэлтийн биржийн хэлбэр  

 

 Арьс шир, ноос, ноолуурын  бэлтгэн  нийлүүлэлт. Эдгээр түүхий эдийн 

тордолт, ангилалт, чанарын хамгаалалтыг  анхан шатны үйлдвэрлэлд технологийн 

дагуу зөв, бүрэн хийгээд зориулалтын нөхцөлд 1-2 сар хадгалах боломжтой. Нөгөө 

талаар малын байршлаас хамааран түүхий   эдийн нөөц бүх орон даяар тархсан 

онцогтой. Энэ бүхнийг харгалзан арьс шир, ноос, ноолуурын түүхий эдийн хамгийн 

оновчтой хэлбэр нь ХАА-н биржийн үйл ажиллагаа гэж үзэж байна (зур.5.18). Арьс 

шир, ноос, ноолуур бэлтгэн  нийлүүлэлтийн малчдын хоршоод сумдад 

байгуулагдаж, түүхий эд тордолтын байр, агуулахтай болж, ХАА-н биржийн үйл 

ажиллагаанд  оролцож эхэлсэнийг Швейцарийн хөгжлийн агентлагын “Ногоон алт”, 

Европын холбооны “ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээ” зэрэг олон улсын төсөл, 



хөтөлбөрүүд бодитой үр гарч байна.  Монгол улсын төр, засгаас ч ХАА-н биржийн 

үйл ажилагааны цар хүрээг өргөтгөх талаар ихээхэн арга хэмжээ авсны үр дүнд 

сүүлийн 2-3 жилд малчдад ойртсон нааштай өөрчлөлт гарч байгаа нь арьс шир, 

ноос, ноолуурын нийлүүлэлтийг оновчлох таатай боломж гэж харж байна. Харин 

мал төхөөрөх үйлдвэрүүд, үйлдвэрлэл, технологийн паркууд  төлөвлөгдсөн 

хэмжээнд байгуулагдсанаар арь шир бэлтгэн нийлүүлэлтийг биржээр дамжуулах 

боломж улам нэмэгдэх болно. 

 

 
 

Зураг 5.19. Эрүүл мал мал бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо 

Мал, мах бэлтгэн нийлүүлэлт.  Хүн амын хэрэгцээний болон экспортын мах, 

махан бүтээгдэхүүний  аюул байдлыг “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 

хангах тухай” хууль (2012), “Малын  эрүүл мэндийн тухай” (2017) хуулийн дагуу 

хангах хамгийн чухал арга хэмжээ нь эрүүл мал бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоо 

бүрдүүлэх явдал болно (зур.5.19). Дээрх хуулиудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

зарим алхмууд, олон улсын байгууллагуудаас нутагт  хэрэгжүүлж байгаа 

хөтөлбөрүүдийн үр дүн ч үүнийг нотолж байгаа билээ. Бидний төлөвлөснөөр мал  

төхөөрөх үйлдвэрүүд аймгийн төв, суурин газрын ойролцоо, эсвэл үйлдвэрлэл, 

технологийн паркийн бүрэлдэхүүнд байрлана. Малчдын хоршоо мал эмнэгийн 

үзлэг, хяналтын дор малыг малчдаас амьд жингээр үнэлэн авч, гарал үүслийн 

бүртгэл хөтөлж, мал бүрийг ээмэгжүүлж, тусгай “эрүүл бүс”-д  адгуулан энэ 

хугацаанд мал өвчин гараагүй болохыг мал эмнэлгийн байгууллагаар 

баталгаажуулна. Малыг амьд жингээр нь үнэлэх учраас тарга хүчний хувьд 

хангалтгүй хэсгийн ялган авч, бордож болно. Ер нь мал нийлүүлэлт, махны 



үйлдвэрийн улирлын хамаарлыг багасгах, гадаад зах зээлийн хэрэглээний 

шаардлагын дагуу мал бордох аж ахуйг хөгжүүлэх шаардлага тулгамдаж байгааг 

ХАА-н хөгжил байршилд зайлшгүй харгалзан үзэх нь чухал юм.  

 

Зураг 5.20. “Эрдэнэ хүнс” паркийн мал нийлүүлэлтийн жишээ 

 “Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос)-ийг боловсруулах 

бүс нутгийн хэмжээний аж үйлдвэрийн цогцолборуудыг байгуулж, хөгжүүлэх 

оновчтой байршлыг тогтоох нь” (ТЭЗУС, 2012), “Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн 

судалгаа” (Жайка, 2016), “ХАА-н салбарын суурь судалгаа” (Жайка, 2016),  “Мах, 

сүү, арьс шир, ноосны зах зээлийн судалгаа” (Мерсикор, 2010)-ны тайлангуудад ч 

дээрхтэй төсөөтэй санал, зөвлөмж дэвшүүлжээ. Махны үйлдвэрт эрүүл мал 

нийлүүлэх загварыг Төв аймгийн Эрдэнэ суманд “Эрдэнэ хүнс” үйлдвэрлэл, 

технологийн паркийн жишээгээр  болгов (зур.5.20). 

Сүү бэлтгэн нийлүүлэлт. Нийслэлийн сүүний үйлдвэрүүд 300 км орчим радиуст 

орших мал бүхий иргэд, фермерийн аж ахуйгаас өөрийн тээврээр сүү цуглуулж, 

алслагдсан газарт хөргөх тасагт төврүүлэн татаж авдаг бөгөөд энэ бол төвлөрсөн 

төлөвлөгөөт нийгмийн үед Улаанбаатарын сүүний үйлдвэр, Дархан, Дорнод, 

Эрдэнэтийн хүнсний комбинат, аймгийн хүнсний үйлдвэрт хэрэглэж байсан 

уламжлалт тогтолцоо юм. Гэхдээ энэ нь зөвхөн боловсруулах үйлдвэрийн хүчин 

зүтгэл, зардлаар хэрэгжиж байгаа тогтолцоо учраас малчид, фермерийн аж ахуйн 

сүүний эрүүл ахуй, чанарын төлөө хүлээх хариуцлагыг сулруулж, тэр хэмжээгээр 

тэдний хүртэх бодит үр ашгийг бууруулдаг сул талтай. Нөгөө талаар сүү бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн тогтолцооны зохион байгуулалт нь фермерийн аж ахуйгаас сүү 

авдаг хот суурин газрын өдөр дутмын хэрэглээний сүү, цагаан идээний үйлдвэр, 

бэлчээрийн малын сүүний нөөцөд тулгуурласан,  хадгалах, тээвэрлэхэд 

тохиромжтой бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн хувьд ялгаатай ч сүү бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн үндсэн зорилго нь хүн амын хэрэгцээний сүү, цагаан идээний 

аюулгүй байдлыг хангахад оршдгийг үндэслэн загвар боловсруулав (зур.5.21). Сүү 



нь маш богино хугацаанд чанараа алддаг, гадны эх үүсвэрээс бохирдох эрсдэлтэй 

эмзэг түүхий эд учраас бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоонд хүнсний аюулгүй 

байдал,  мал эмнэлгийн ариун цэврийн техникийн зохицуулалт, стандарт, дүрэм, 

журмыг чанд мөрдөх нь мал аж ахуйн үндсэн үүрэг болно. 

 

Зураг 5.21. Сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн ерөнхий загвар 

Энэ загвар нь нийслэлийн сүүн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээнд үндсэндээ 

хэрэгжиж байгаад тулгуурлан малчид, фермерийн аж ахуйг сүү бэлтгэлийн 

хоршооны зохион байгуулалтад оруулах нь чухал байна. Сүү бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн малчдын хоршоо нь сүү цуглуулан хөргөж, чанар, аюулгүй байдлыг 

хамгаалах үйл ажиллагааг эрхлэх бөгөөд энд бэлтгэн нийлүүлэгч, хүлээн авагч-

үйлдвэрийн хооронд эцсийн тооцоо хийгдэж, сүүний чанар, аюулгүй байдлын 

баталгааны эхний шаардлага хангагдана. Бэлтгэн нийлүүлэгч-хоршооноос 

үйлдвэрийн төлөөлөгчид хүлээлгэн өгсөн сүүний чанар, аюулгүй байдлын албан 

ёсны актаар баталгаажсан үзүүлэлт нь малчин, фермерийн аж ахуйд төрөөс 

урамшуулал олгох үндэслэл болно. Урамшууллын ийм туршлагыг манай төрийн 

захиргаа, сүү үйлдвэрлэлгч, боловсруулагчдын төлөөлөл Европын холбоо, 

Энэтхэгт тооцоог судалсан учраас үүнийг хэвшүүлэх нь цоо шинэ зүйл биш юм.   



 

Зураг 5.22. Орон нутгийн үйлдвэрийн сүү бэлтгэн нийлүүлэлт 

Улаанбаатар хотын сүүний бүсэд оршдог саалийн үнээ бүхий малчид, фермерийн 

жижиг аж ахуйнуудын үүсгэл санаачлагаар  сүү бэлтгэн нийлүүлэх хоршоо, сүүний 

кластерын эхлэл тавигдаж байгааг төрөөс болон олон улсын хөтөлбөр, төслүүдээс 

дэмжиж, мэргэжил, мэдлэг, сүү хөргөх тасгийн тоног төхөөрөмж, сав суулгаар 

үзүүлж байгаа тусламж, дэмжлэгийг цаашид улам өргөжүүлж, чанартай, аюулгүй 

сүү нийлүүлэлтийн  урамшууллыг тодорхой болгох  шаардлагатай байна.  

Архангай аймгийн сумуудаас
татан авах түүхий эдийг 

бүсчилсэн байдал 1-р бүс - Үйлдвэрийн 

байрнаас 45 км хүртэлх

2-р бүс - Үйлдвэрийн 

байрнаас 120 км хүртэлх

3-р бүс -Үйлдвэрийн 

байрнаас 190 км хүртэлх

 

Зураг 5.23. Аймгийн төвийн сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн жишээ 

Хадгалалт, тээвэрлэлтэд зохицсон бүтээгдэхүүниий үйлдвэрийн сүү бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн загварыг Архангай аймгийн жишээн дээр гаргав (зур.5.22).  Энэ 

загварт сүү тээврийн радиус богионо боловч бэлчээрийн малын нутагшил, 

байгаль, нөлөөллөөс хамааран замын бэрхшээл гарах эрсдэл бий.   Аймгийн 



төвийн сүүний үйлдвэрийн бэлтгэн нийлүүлэлт нь үндсэн нийслэлийн сүүний 

үйлдвэрүүдийнхтэй ижил, мөн хоршооны зохион байгуулалтаар сүү, цуглуулж, 

хөргөх цэгээр дамжин хэрэгжих нь оновчтой. Архангай аймгийн төвийн сүү 

бэлтгэлн нийлүүлэлтийн загварыг бид Европын холбооны сэргээн босголтын 

банкны төслийн хүрээнд боловсруулсныг жишээ болгон үзүүлэв (зур.5.23). 

           ХАА-н түүхий эдийн чанарт сууриласан үнийн зарчим бүхий нийлүүлэлтийн  

тогтолцоо бүрдүүлэхэд анхан шатны тордолтын үйлдвэрлэл, бэтгэлийн малын 

эрүүл бүс, сүү хөргөх төвийн байршил, газрын төлбөр, үйлдвэрлэлгчдэд мэдлэг, 

дадал олгох зэрэг үнийн бус хүчин зүйлсийн эерэг  нөлөөллийг хангах 

шаардлагатай бөгөөд энэ талаар төрийн бодлого, эрх зүйн шинэчлэл, нутаг 

дэвсгэрийн засаг, захиргааны үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар тодорхой 

санал, зөвлөмжийг судалгааны эхлэлтийн болон нөхцөл байдлын үнэлгээний 

тайланд  нэгэнт бичсэн тул энд давтах шаардлагаүй гэж үзэв. 

 Боловсруулах үйлдвэрийн нийлүүлэлтийн гол хүчин зүйл нь зах зээлийн 

эрэлт, чанар, загврын шаардлага, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын 

түвшинг хангах асуудал учраас хөгжил байршлын төлөвлөлтөд үйлдвэрлэлийн 

технологийг түүхий эдийн анхан шатны үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрлэл, 

борлуулалт, хувааирлалтын хүрээнд, өөрөөр хэлбэл үйлдвэрийн орц нь чанартай 

түүхий эд, гарц нь чанар, аюулгүйн шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн байхаар 

салбарын хөгжил байршлын саналыг боловсруулсан болно.    

5.4. ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн нэмүү өртгийн сүлжээний  зураглал 

Салбарын нэмүү өртгийн сүлжээнд давмгайлж байгаа нь удирдлага, 

зохицуулалтгүй “ченж” хэлбэр нь сул тал бөгөөд түүний нөлөөлөл хөгжил 

байршилд 18,7% байгаа нь нөхцөл байдлын судалгааны явцад SWOT/AHP 

тогтоогдсон тогтоогдсон болно. Нэмүү өртгийн сүлжээний ийм хэлбэр мал махнаас 

эхлэн ХАА-н бүх түүхий эд бүтээгдэхүүний зах зээлийн эргэлтэд хэвшсэн нь зөвхөн 

боловсруулах үйлдвэрийн чанартай түүхий эдийн тогтвортой нийлүүлээд зогсохгүй 

хүнсний аюулгүй байдлыг ноцтой алдагдуулж байна (зур.5.24). 

 



Зураг 5.24. Мах, сүүний нэмүү өртгийн “ченж” тогтолцоо 

Зах зээлийн шилжилтийн эхэн үед аяндаа буй болж, одоо нэгэнт хэвшсэн зохисгүй 

тогтолцоог захиргааны аргаар шууд өөрчлөх боломжгүй учир ХАА-н бүх чиглэлийн 

үйлдвэрлэлд боловсруулах үйлдвэр төвтэй кластерууд үүсгэн хөгжүүлэх 

шаардлага байгааг судалгааны олон тайлангуудад,  ялангуяа Японы олон улсын 

“Жайка” байгууллагын “Монголын ХАА-н суурь судалгаа”-д онцолж, үйлдвэрлэлийн 

кластер, хөгжлийн хөндий, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах талаар манай 

холбогдох яам, агентлагуудын урьд өмнө хийсэн судалгаа, санал, төслүүдийг 

дэмжин тодтогосон байна (open_jicaproject.jica.go.jp/pdf/12292116.pdf.).  

 

Зураг 5.25. ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээний үндсэн зарчим 

ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг шинэчлэн зохион байгуулах талаар нэгэнт 

боловсруулагдсан санал, зөвлөмжүүдийг бид нэгтгэн ХАА-н үндсэн үйлдвэрлэл, 

боловсруулах үйлдвэр, борлуулалт, хуваарилалтын хүрээ тус бүрт өртөг шингэсэн 

үйл ажиллагааг гүйцэтгэх зарчмын төсөөлөл боловсруулж, түүнийг хөгжил 

байршлын төлөвлөлтөд баримталсан болно  (зур.5.25). Бидний төсөөллийн гол 

агуулга нь нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч бүр өөрт хамаарах тухай шатандаа 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хүё хөдөлмөрөөрөө өртөг шингээх, энгийн үгээр хэлбэл 

оролцогч бүр хийх ёстой ажлаа хийж, хөдөлмөрөө хоршин түүнд тохирсон  үр 

ашгийг шударгаар хүртэхэд оршиж байгаа юм. Жишээлбэл, ХАА-н бүх төрлийн 

түүхий эдийн ангилал, анхан шатны  тордолт, чанарын хамгаалалт, тээвэрлэлтийн 

бэлтгэл ажлыг  мал аж ахуй, газар тариалангийн үндсэн үйлдвэрлэл дээр малчдын 

хоршоо гүйцэтгэж, боловсруулах үйлдвэрт шууд болон биржийн үйлчилгээгээр 

дамжуулан нийлүүлнэ. Ингэснээр ХАА-н түүхий эд чанар, аюулнүй байдал 

дээшилж, чанарт сууриласан үнэ үйлчлэх тухай өмнөх хэсэг тодорхой бичсэн 

болно. Боловсруулах үйлдвэр нь дамжуулан зуучлагчтай өрсөлдөн түүхий эд 



цуглуулах гэж цаг, хөрөнгөө үрэхгүй, урьдчилан хийсэн гэрээ, биржийн арилжааны 

үндсэн дээр түүхий эдийн тогтвортой нийлүүлэлтэд шилжинэ.  

 

Зураг 5.26. МАА-н өртгийн сүлжээний гижин хэлхээ 

Ийм нөхцөлд чанартай түүхий эдийн төлөө өрсөлдөөн бүирж дээр явагддаг олон 

улсын жишиг бодитой хэрэгжих болно. Борлуулалт, хуваарилалтын хүрээнд 

тээвэр-логистик үйлчилгээ, биржийн арилжаа, гадаад худалдааны харилцан 

уялдаа бодлого, зах зээлийн судалгаа, мэдээлэл чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд энэ 

нь одоо хэрэгжиж байгаа дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагадсан 

“Аж үйлдвэрийн IV хувьсгал”-ын зорилт, арга хэмжээний салшгүй хэсэг болно. 

Нэмүү өртгийн сүлжээний нэг шатны бүтээгдэхүүн нь дараагийн шатны орц болох 

зарчмаар гинжин хэлхээ үүсэхийг арьс шир, ноос, ноолуур, мал, махны жишээн 

дээр харуулав    (зур.5.26). Малын тархац, хүн амын хэрэгцээний байрлалыг 

харгалзан мах, махан бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээ нь мал төхөөрөх 

үйлдвэр, махыг шулж, ангилан боловсруулах, бэлэн махан бүтээгдэхүүний  

үйлдвэр гэсэн шатлалтай байх нь зохимжтой гэж үзсэн болно (зур.5.27).  Мал 

төхөөрөх, мах боловсруулах  үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээний ийм зохион 

байгуулалт нь экспортод аюулгүйн баталгаатай мах, бусад бүтээгдэхүү нийлүүлэх, 

дотоод зах зээлд махны аюулгүй байдлыг хангах боломж бүрдүүлнэ.   



 

Зураг 5.27 Мах, махан бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээ 

Манай орны байгаль уурын онцлог, хүн амын суурьшлыг харгалзан аймаг, сум, 

суурин газар бүрт эрүүл махны нэмүү өртгийн сүлжээ шаарлагатай (зур.5.28). 

Гэхдээ үүнд ихээхэн цаг хугацаа орох тул эхний ээлжинд аймгуудын төвүүдийн 

махны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг байшлын зураглалд тусгасан болно 

 

Зураг 5.28. Орон нутгийн махны нэмүү өртгийн сүлжээ 

Түүхий  сүүний  шинж чанарын болон аюулгүй үзүүлэлт  маш богино хугацаанд 

өөрчлөгддөг нэмүү өртгийн сүлжээний зохион байгуулалт өвөрмөц байдаг 

онцлогтой. Малчдын хоршоо, фермерийн аж ахуй сүүгээ хөргөх цэг дээр 



төвлөрүүлэх шүүх, хөргөх ажилбарыг гүйцэтгэх бөгөөд үйлдвэр нь хөрөгх цэгээс 

сүүг өөрийн зориулалтын тээврээр татан авах хэлбэрийг хэрэглэж болно.   

 

Зураг 5.29. Хадаглалтад зохистой сүүн бүтээгдэхүүний өртгийн сүлжээ 

Энэ хэлбэрийг нийслэлийн сүүний үйлдвэрүүд нэгэнт хэрэглэж байгаа учраас орон 

нутагт цөцгийн тос, хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, уургийн бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд 

түүнийг ашиглахад анхаарал хандуулсан болно (зур.5.29). Жишээлбэл, Архангайн 

Хангай сумын цөцгийн үйлдвэр нь хөргөсөн түүхий сүүг 70 км-ийн радиусаас авч, 

цөцгийн тос, ээдэмцэр үйлдвэрлэх бөгөөд ээдэмцэр нь Эрдэнэмандал сумын 

үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хуурай үйлдвэрийн уургийн бэлдмэлийн түүхий 

эд болох юм. Байршлын төлөвлөлтөд сүүний үйлдвэрүүд хооронд технологийн 

урсгалыг дагасан нэмүү өртгийн сүлжээний гинж үүсэх боломжийг тусгасан болно. 

 

Зураг 5.30. Газар тариалангийн өртгийн сүлжээ 

Гурил, будаа, төмс, хүнсний ногоо, жимс боловсруулах үйлдвэрүүдийн байршил 

нэмүү өртгийн сүлжээг тариан тайлбай дээрх анхан шатны боловсруулалт, 

боловсруулах үйлдвэр, хадгалалт, түгээлт хэлбэрээр тусгасан болно (зур.5.30). 

5.5. Ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийх тэргүүлэх чиглэлүүд 



Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Гурван тулгуурт 

хөгжлийн бодлого”-д ХАА-н түүхий эдийг зах зээлийн эргэлтэд оруулж, малчид, 

тариаланчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, хөдөөд ажлын байр шинээр буй болгох, хүн 

амын хүнсний аюулгүй хангахад чухал үүрэгтэй хүнс, ХАА-н салбарыг эдийн 

засгийн тэргүүлэх чиглэл болгон  хөгжүүлэх зорилт  дэвшүүлсэн билээ.  

 

Зураг 5.31. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн байршил 

Салбарын хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хөрөнгө оруулалтын бодлогыг зөвхөн  

тусдаа үйлдвэр байгуулахад бус,  харин малын бэлчээр, тариан тайлбайгаас 

эхлэн ХАА, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн хооронд харилцан уялдаа, үр ашиг бүхий 

нэмүү өртгийн бүрдүүлэхэд чиглүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ийм учраас хүнс, 

ХАА-н үйлдвэрлэлийн хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэл нь боловсруулах 

үйлдвэр төвтэй кластер, үйлдвэрлэл технологийн паркийг нийслэлээс бусад орон 

зайд байгуулж, төвлөрлийг сааруулахад орших бөгөөд энэ талаар нэгэнт хийгдсэн 

судалгааны үр дүнгүүд ч хангалттай байна. Ийм учраас ТЭЗУС, бусад судалгаа нь 

хангалттай хийгдсэн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 8 байршил дээр Ховд, 

Чойбалсан хотууд, Төв аймгийн Эрдэнэ сумыг хөрөнгө оруулалтыг эхний ээлжинд 

чиглүүлэхийг санал болгож байна (зур.5.31). Үүний хамт судалгааны бусад баримт 

бичгүүдэд санал болгосон үйлдвэрлэл, технологийн паркийн байршлыг 



найрийвчлан судалж, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 2020-2025 онд шийдвэрлэх 

боломжтой гэж үзэж байна. Паркуудын үндсэн үйлдвэрлэл нь мах, арьс шир, ноос 

ноолуур, сүү боловсруулах үйлдвэрүүд байх боловч үйл ажиллагаа нь бодитой 

хэрэгжих нөхцөлд энэ орон зайд мал аж ахуйн түүхий эд боловсруулах,оёдол, 

модон эдлэл, нийтийн хоол, ахуй үйлчилгээний чиглэлийн жижг үйлдвэрүүд хөгжих 

бүрэн боломжтой бөгөөд ингэснээр том, жижиг үйлдвэрийн хооронд амьд холбоо, 

хоршилт буй болж, үйлдвэржилт сонгодог агуулгаараа өрнөх болно. 

    Хүснэгт 5.4 

Импортыг сааруулах болон экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

 

Тайлбар:  

1. Хуурай, өтгөрүүлсэн сүү, цөцгийн тос, ээдэмцэр, сүүний уусамхай уураг, 

ээдэмцрийг хуурай сүүний үйлдвэрт боловсруулж, уусамхай уураг-казеинат 

натрий үйлдвэлэнэ, энэ нь экспортын бүтээгдэхүүн. **Ингэ, ямааны сүү 

боловсруулах үйлдвэрлэл 

2. Байгалийн ургамлаар цай, аминдэм, эрдэс бодис, үл исэлдүүлэгч бодисын 

агууламж бүхий биологийн идэвхит хүсний бэлдмэл үйлдвэрлэнэ, Монголын 

ийм түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гадаадад их сонирхдог болсон 

3. Байгалийн самар, жимсийг гүн боловсруулж, ханаагүй тосны хүчил, нийлмэл 

нүүрс ус, аминдэм, эрдэс бодисын агууламж бүхий зохицуулах үйлчлэлтэй 

олон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бий 

4. Хүнсний ногоог нөөшлөх, даршлах, гүн хөлдөөх, 



5.  хатаах зэргээр   боловсруулж, хадгалах хугацааг уртасгана 

6. Монголд хүнсний давсны нөөц хангалттай байгаа ч одоогоор ОХУ, БНХАУ-

аас йоджуулсан бэлэн давс бөөнөөр импортолж савлаж байгаа. Цаашид 

хүнсний давсны зэрэгцээ хүнсний хужир /сода/, шүү боловсруулах боломж 

байна. Мөн арьс шир, өлөн гэдэс зэрэг түүхий эдийн анхан шатны тордолт, 

ДЦС-уудын техникийн давсны хэрэгцээг хангах,  мөн чулуун давсны 

экспортыг нэмэгдүүлэх боломжтой 

7. Газар тариалангийн бүс нутагт хөх тариа, бог будаа, арвай, гурвалжин 

будаа, хошуу тариа зэрэг буудайнаас бусад үр тариа тариалж, тэдгээрийг 

боловсруулан төрөл бүрийн будааны зүйл үйлдвэрлэх боломж байна. 

8. Вандуй, наранцэцэг, рапс /шилэмдэг байцаа/ зэрэг тослог ургамал 

тариалалт, боловсруулалтыг нэг цогцолбор болгон хөгжүүлж, ургамлын 

тосны хэрэгцээг хангахаар төсөөлөв. 

Монгол улс хүнс экпортлогч орон болох талаар Засгийн газраас дэвшүүлсэн 

зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг сэргээн хөгжүүлэх, байгалийн өвөрмөц түүхий 

эдийг боловсруулан экспортын шинэ эх үүсвэр буй болгох нь салбарын хөрөнгө 

оруулалтын тэргүүлэх чиглэл гэж үзэж байгаа болно (хүсн.5.4). 

5.6. Цаашдын хөгжлийн нөхцөл, нөөц, боломжийн санал, зөвлөмж 

Манай оронд ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд төрийн бодлого чиглэсэн, 

гол түүхийн эдийн нөөц хүрэлцээтэй, иргэдийн зах зээлийн сэтгэлгээ тэлж байгаа 

зэрэг таатай нөхцөл бүрдсэнийг судалгааны эхний болон дунд шатны тайланд 

дурдсаныг үл давтан түүнийг хэрхэн ашиглах талаар санал, зөвлөмж дэвшүүлье. 

1. ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг зах зээлийн зарчмын дагуу шинэчилж, түүнд 

оролцогсдын ашиг сонирхол, эцсийн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 

байдлыг цогцоор хангахад чиглэсэн төрийн нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх 

2. Боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар ХАА-н түүхий эдийн 

нөөцийг үр дүнтэй ашиглах, бүс нутаг, аймаг бүрт хүнсний аюулгүй байдлыг 

хангах тодорхой хөтөлбөрийг иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх 

3.  Нөөцөд тулгуурлан эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, хүнсний 

импортыг тодорхой хэмжээгээр бууруулахад хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлэх 

4. ХАА, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн хөгжил байршлын төлөвлөлтөд малчид, 

тариаланчид, иргэд, тухайн шатны засаг захиргааны удирдлагыг 

санаачлагыг өрнүүлж, төвлөрлийг сааруулах, энэ ажлыг ХАА-н түүхий 

эдийн анхан шатны тордолт, чанарын хамгаалалтын үйлдвэрлэлээс эхлэх 

5. Самар, жимс, үнэт ургамал, эрдэс нөөц зэрэг байгалийн өвөрмөц баялагийн 

нөөцийг байгаль орчинд хор хөнөөлгүй аргаар бэлтгэх, боловсруулах 



үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, импортыг багасгах, экспортын шинэ эх үүсвэр буй 

болгох боломжийг ашиглах 

6. ХАА, хүнс, хөнгөн үйлдвэрийг кластер, үйлдвэрлэл, технологийн парк зэрэг 

үйлдвэржилтийн төвлөрсөн бодлогоор хөгжүүлэн төвлөрлийг сааруулах 

7. Биржийн тогтолцоог хөгжүүлж, бараа бүтээгдэхүүний биет болон  

мэдээллийн  урсгалыг салбарын нэмүү өртгийн  оновчтой тогтолцоо 

бүрдүүлэх хэрэгсэл болгох 

8. Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын хүрээнд салбарын технологийн 

түвшин, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, юуны өмнө ХАА-н үйлдвэрлэлд 

оролцогсдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах 
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