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46315-001 - MOН: Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл 
Төслийн нэр Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг 

сайжруулах төсөл 
Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 
Тусламжийн хэлбэр / Төслийн төрөл Зээл 
Төслийн дугаар 46315-001 
Санхүүжилтийн эх үүсвэр / Мөнгөн 
дүн [Идэвхтэй] 

Зээл -3313- МОН: Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл 

Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр бүхий хөнгөлөлттэй зээл US$ 15.00 million 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Бүс нутгийн интеграцчилал (БҮС) 
 
Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 
 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Хувийн хэвшлийн хөгжил (ХУВ) 
Засаглал ба чадавхийн хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Аж үйлдвэр ба худалдаа/Худалдаа ба үйлчилгээ 
Жендэрийн тэгш эрх ба жендэрийн 
тэгш эрхийн үзэл баримтлалыг 
бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд 
тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалын агуулга байхгүй (ЖАгүй) 

Төслийн тодорхойлолт Төслийн хүрээнд Монгол Улс Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (ДХБ)-ын 
Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдал (УМЭХА)-ыг хангах  арга 
хэрэгслийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, 
өнөөгийн тогтолцоогоо сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, 
хүнсний бараа бүтээгдэхүүний худалдаа эргэлтийг нэмэгдүүлж, эдийн засгаа 
төрөлжүүлэхэд УМЭХА тогтолцоог бэхжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. 
Үүний тулд хяналт шалгалтын байгууламж, лабораториудыг шинэчлэх, 
хяналтын удирдлагын систем хөгжүүлэх замаар хяналт, шалгалтын үйл 
ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэнэ.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан байдал 

2014 оны байдлаар хөдөө аж ахуйн салбар ДНБ-ийн 14%, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
28%-ийг бүрдүүлж, хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн гол тулгуур салбар 
хэвээр байна. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл нь хүний хөдөлмөрийн 
бүтээмжээс хамааралтай тул хөдөө орон нутгийн ажлын байрны үндсэн эх 
үүсвэр болдог. Хөдөөгийн хүн амын 85 орчим хувь буюу тус улсын нийт хүн 
амын гуравны нэгийг бүрдүүлдэг малчид нь мал сүрэгээс шууд хамааралтай 
бөгөөд тэдгээрийн орлогын цор ганц эх үүсвэр нь мал сүрэг байдаг. Үүнээс 
гадна хот суурин газар руу шилжин суурьшигчид ч хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн боловсруулах салбарт олноор ажиллаж байна.  
 
Хөдөөгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуурал, орлогын тэгш бус 
байдлыг бууруулахын тулд хөдөө аж ахуйн салбарыг шинэчлэн хөгжүүлэх 
зайлшгүй шаардлагатай. Эдийн засгийн голлох салбарт бүтээмж өндөр байх нь 
хөгжлийн хязгаарлагдмал эх үүсвэртэй Монгол улсад чухал ач холбогдолтой. 
Монгол Улсын хувьд олон тулгуурт эдийн засгийг цогцлоох нь дунд хугацааны 
томоохон сорилтуудын нэг бөгөөд энэ нь хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
эдийн засгийн өсөлтийг хүртээмжтэй, тогтвортой болгоход амин чухал ач 
холбогдолтой.  
 
3 сая хүн амтай, 52 сая толгой мал сүрэгтэй Монгол Улсад мал аж ахуйн 
салбарыг хөгжүүлэх боломж асар их бий. Мах, сүүний эрэлт хэрэгцээ огцом 
өсөж буй Зүүн Хойд Ази болон Төв Азийн зах зээлийг хангахуйц мал сүргийн 
нөөцтэй ба газар зүйн хувьд ч таатай байрлалтай. УМЭХА-д баримталж буй 
стандарт муу байгаагаас хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний 
экспортын боломж ихээхэн боомилогдож, нийт үйлдвэрлэсэн махны ердөө 
1.5% нь экспортлогдож байна. Тухайлбал, мал сүрэг халдварт өвчинд 
нэрвэгдэх эрсдэл өндөр бөгөөд үүнээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. 
Бруцеллез, адууны халдварт цус багадах өвчин зэрэг амьтан, хүнсээр дамжин 
халдварлах өвчний дэгдэлт их хэвээр байна. Иймээс Монголын худалдааны 
түншүүд малын халдварт өвчний дэгдэлтийн тохиолдол бүрт амьд мал болон 
малын гаралтай бүтээгдэхүүний импортонд хориг тавих явдал олонтаа 
тохиолдож байна. 
 
УМЭХА-ын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэхийн зэрэгцээ 
гааль, хил нэвтрэх ажиллагааг хөнгөвчлөх нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, хүртээмжтэй эдийн 
засгийн өсөлтийг цогцлооход чухал ач холбогдолтой.  

Төслийн үр нөлөө Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөр 



(КАРЕК)-ийн тээврийн коридор дагуу хийгдэх хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
худалдаа эргэлт нэмэгдэнэ. 
(КАРЕК-ийн 2020 он хүртэл баримтлах Тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх 
стратегийн баримт бичигт) 
Олон тулгуурт эдийн засаг цогцолсноор эдийн засгийн өсөлт илүү тогтвортой, 
хүртээмжтэй болно. 
(2012-2016 оны Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр) 
 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 
Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

ДХБ-ын дүрэм журамд нийцүүлэн УМЭХА-ын 
тогтолцоо сайжирна. 

Зөвлөх үйлчилгээний CS01 багцын сонгон шалгаруулалт 
хийгдэж 2018.10.15 өдөр Татах Хүч ХХК-тай гэрээ 
байгуулсан. CS02 багцын хувьд эхний шатанд шалгарсан 
компаниудын аль нь ч техникийн онооны босго 750-д 
хүрээгүй тул тендерийг дахин зарласан. Зөвлөх 
үйлчилгээний санал ирүүлэх хүсэлтийг богино 
жагсаалтанд багтсан компаниудад 2018.10.10 өдөр 
хүргүүлсэн. Төслийн Гүйцэтгэгч Байгууллагаас 2018.10.15 
өдөр тендерийн өмнөх хурал зохион байгуулсан. 
Техникийн болон үнийн саналыг хүлээн авсан ба үнэлгээ 
хийгдэж байна.  

Хэрэгжилтийн явц 
Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл ажиллагаа 

ба тулгарч буй асуудлууд) 
А. Лаборатори, хилийн боомтын хяналт, шалгалт, 
ариутгалын байгууламжууд шинэчлэгдэнэ.  
Б. УМЭХА-ын хяналт шалгалт хийх ажиллагаа олон 
улсын стандартад нийцнэ.  
В. УМЭХА-ын хяналтын удирдлагын автоматжуулсан 
систем бий болно.  

А. Татах Хүч ХХК төсөлд хамрагдаж буй МЭҮГ болон МХЕГ-
ын лабораториудын эскиз зураг, ажлын зураг, тоног 
төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, 
тендерийн баримт бичиг бэлтгэнэ.  
 
Татах Хүч ХХК болон болон УМЭХА-ын мэргэжилтэн/олон 
улсын зөвлөх хамтран тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 
тэдгээрийн техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэж байна.  
 
МХЕГ-ын хорио цээрийн байгууламжуудын эскиз зураг, 
ажлын зураг, тоног төхөөрөмжийн техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх 
компанийг сонгон шалгаруулах ажил явагдаж байна.  
 
Б. Эцсийн хугацаа хараахан болоогүй.  
 
В. ИСО стандарт нийцлийн мэргэжилтэн сонгон 
шалгаруулсан (CS7). 
Энтерпрайз архитект зөвлөх (CS6) 2018.4 сараас эхлэн 
ажиллаж байгаа бөгөөд Монголд ажиллаж анхан шатны 
мэдээлэл цуглуулах судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн. 
Судалгааны хүрээнд оролцогч гол талууд болон бусад 
холбогдох байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзаж МХЕГ, 
СХҮТ, МЭҮГ-ын лабораториудын үйл ажиллагаатай 
танилцаж, УБ хотод байрлах гаалийн хяналтын талбай,   
төсөлд хамтрагдаж буй Замын-Үүд боомт, Сайншанд суманд 
байрлалтай лабораториудад зочилсон. Зөвлөх нь эдгээр 
болон бусад байгууллагуудын мэдээлэл солилцоо, 
өгөгдлүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн.  
Нэмэлт мэдээлэл цуглуулах, тодруулга хийх шаардлага 
үүсэн тул МХЕГ, МЭҮГ, ГЕГ болон АХБ-ны МОН 3387 төслийн 
багтай нэмэлт уулзалтууд зохион байгуулж, зөвлөхийн 
Монголд ажиллах хугацааг сунгах үүднээс зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Үүний 
дараа гэрээний хүчинтэй хугацааг 2019.03.31 хүртэл сунгаж 
гэрээнд 2 дахь удаагийн өөрчлөлт оруулсан. Үр дүнд нь 
зөвлөх эцсийн тайлангийн төсөл болон эцсийн тайланг 
чанартай боловсруулах үүрэг хүлээсэн.  
 
УМЭХА-ын мэргэжилтэн (CS8) гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
биелүүлээгүй тул гэрээг цуцалж, зөвлөх үйлчилгээний зарыг 
дахин нийтэлсэн. 2018.09.21 өдөр ГБ УМЭХА-ын зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх шинэ мэргэжилтэнтэй гэрээ байгуулсан. 

Газарзүйн байршил Улс даяар 
Хамгааллын ангиллууд 



     Байгаль орчин B 
     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 
     Уугуул иргэд C 
Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 
     Байгаль орчин Байгаль орчны нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ (БОНАШҮ) болон Байгаль 

орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-г АХБ-ын Хамгааллын бодлогын 
баримт бичиг (2009) ба МУ-ын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
боловсруулсан. Төслийн дунд шатны хяналтын үнэлгээ хийх явцад талууд 
төсөлд хамрагдсан байгууламжуудын нарийвчилсан зураг төслийг 
боловсруулах зөвлөх компаниудтай гэрээ байгуулахын өмнө Байгал орчны 
олон улсын зөвлөх авч БОНАШҮ ба БОМТ-г шинэчлэхээр тохирсон. Олон 
улсын зөвлөх нь ТХН-ийн Байгаль орчны мэргэжилтэнтэй хамтран байгаль 
орчны хамгааллын үнэлгээг хийх болно. Зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлыг 
ГЕГ эхлүүлээд байна.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Газар худалдан авах шаардлагагүй ба төслийг албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн С ангилалд тодорхойлсон.  

     Уугуул иргэд Үндэсний цөөнхөд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул төслийг 
уугуул иргэдийн С ангилалд тодорхойлсон. 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн шатанд яамд, УМЭХА-ийн асуудал хариуцсан 

агентлагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, мах 
үйлдвэрлэгчдийн холбоо, хөгжлийн түншүүдтэй өргөн хүрээний зөвлөлдөх 
хэлэлцүүлэг хийсэн.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Ажлын уялдаа холбоо, мэдээлэл солилцоог хангах үүднээс УМЭХА-ын асуудал 
хариуцсан агентлагууд, Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн яам, Сангийн 
яам, Гаалийн ерөнхий газар, Мал эмнэлэг үржлийн газар, Хил хамгаалах 
ерөнхий газрын удирдах албан тушаалтнуудаас бүрдсэн төслийн удирдах 
хороо (ТУХ) байгуулагдан ажиллаж байна. 2017 оны 4-р улиралд Засгийн 
газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсны улмаас ТУХ-ны гишүүд шинээр 
томилогдсон.  

Бизнесийн боломжууд 
    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Далайхүүгийн Өнөржаргал 
(dunurjargal@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 
АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 
Хэрэгжүүлэгч байгууллага Шадар сайдын ажлын алба 

    
   

Цагалбар 
Төслийн үзэл баримтлалыг  
батлах 

  2015 оны 5 дугаар сарын 27 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2015 оны 5 дугаар сарын 25-29   
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2015 оны 9 дугаар сарын 8 

    Төслийг батлах    2015 оны 11 дүгээр сарын 12 
Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 12 дугаар сарын 18-21 
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Зээл 
 Төсөл дуусах огноо 
Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл батлагдсан 
огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Зээл- 
3313-MOН 

2015 оны 11-р 
сарын 12 

2016 оны 1-р 
сарын 8 

2016 оны 3-р сарын 
26 

2021 оны 6-р 
сарын 30 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 
 НИЙТ (сая ам.доллараар 

илэрхийлсэн дүн) 
Огноо AХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 16.25 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 15.00 2018 оны 12 

дугаар сарын 26 
1.14 0.00 7.7% 



 Хамтрагч тал 1.25 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 12 
дугаар сарын 26 

0.88 0.00 5.9% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 
Ангилал Ангилал Ангилал Ангилал Ангилал Ангилал Ангилал 
Үнэлгээ Хангалттай Хангалтгүй Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 
 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 
Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 27 Галсанчоймболын Цолмонгэрэл Ганбаатарын Ананд  
  2018 оны 1-р сарын 26  Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2018 оны 1-р сарын 5 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 10-р сарын 9 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 9-р сарын 26 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 3-р сарын 30 Өлзийбаатарын Хулан Лонжидын Итгэл 
  2016 оны 9-р сарын 27 Мария Кристина Лозано Астрай Мария Кристина Лозано Астрай  
  2015 оны 9-р сарын 9 Далайхүүгийн Өнөржаргал Мария Кристина Лозано Астрай  

 


