
 

 
 
Монгол Улс: Бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг дэмжих төсөл 
 

Төслийн нэр Бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг 
дэмжих төсөл 

Төслийн дугаар 49190-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Одоо хэрэгжиж буй 

Төслийн төрөл / 
Тусламжийн хэлбэр 

Техникийн туслалцаа 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
/ Мөнгөн дүн 

Техникийн туслалцаа 9500-МОН: Бүс нутгийн ургамал, малын 
эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах замаар худалдааг дэмжих 
төсөл 

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийн 
сан  

750,000 
ам.доллар 

Ядуурлын бууруулах, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын 
сан 

800,000 
ам.доллар 

 

Холбогдох стратегийн 
зорилт 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  
Бүс нутгийн интеграцчилал 

Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч 
салбарууд 

Мэдлэгт суурилсан шийдэл 
Түншлэл 
Хувийн хэвшлийн хөгжил 

Салбар / Дэд салбар Худалдаа, аж үйлдвэр – аж үйлдвэр, худалдааны салбарын 
хөгжил  

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн үзэл 
баримтлалыг төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах 
нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах шаардлагагүй 

Төслийн тодорхойлолт Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр (КАРЕК)- ийн бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн 
сайжруулах замаар худалдааг дэмжих нийтлэг зорилтын 
хэрэгжилтийг энэхүү техникийн туслалцааны хүрээнд дэмжинэ. 
Үүнд: (i) шинэчлэн сайжруулах үйл явцыг удирдан тэргүүлэх бүс 
нутгийн нэгж, мөн улс орон бүрт үндэсний нэгжийг бий болгоно, (ii) 
олон улсын стандартад нийцсэн журам, горим, шаардлагуудыг 



боловсруулан гаргана, (iii) сонгогдсон хилүүдэд эдгээр арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх хилийн агентлагуудын чадавхийг сайжруулна. 

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан 
байдал 

КАРЕК-ийн бүс нутгийн ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг зорилт нь КАРЕК-ийн гишүүн 
орнуудын ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах тогтолцоог нэгдмэл байдлаар шинэчлэн сайжруулах 
шаардлагатайг онцолдог. Ингэснээр ургамал, малын эрүүл ахуй, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг тусгасан илүү 
дэвшилтэт үйлчилгээгээр дамжуулан хөдөө, аж ахуйд суурилсан 
нэмүү өртгийн хэлхээг хөгжүүлж, чанарыг сайжруулна.  

Төслийн үр нөлөө Худалдаа өргөжиж, өрсөлдөх чадвар нэмэгдэх 
КАРЕК-ийн коридороор дамжин хил даван өнгөрөх хүмүүсийн 
болон бараа бүтээгдэхүүний хөдөлгөөн үр ашигтай болох 

 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн  

Төслийн үр дүн Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдлын тогтолцоо шинэчлэгдэн сайжрах 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 
 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн үр дүн, үйл ажиллагаа Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдлын үндэсний болон бүс нутгийн ажлын хэсгүүд 
зохион байгуулалтанд орох 
Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах үндэсний арга хэрэгслүүд олон 
улсын стандартад бодитойгоор нийцэх  
Сонгогдсон хилүүдийн ургамал, малын эрүүл ахуй, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний арга 
хэрэгслүүдийн техникийн чадавхи сайжрах 

Төслийн хэрэгжилтийн байдал (үр дүн, 
үйл ажиллагаа ба тулгарч буй 
асуудлууд) 

 

Газарзүйн байршил Бүс нутгийн 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 
 

Уугуул иргэд 
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед 
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед 
 

Бизнесийн боломжууд 

Зөвлөх үйлчилгээ Техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 17 хүн-
сар олон улсын зөвлөх, 120 хүн-сар дотоодын 
зөвлөх ажиллуулна. Зөвлөхүүдийг цаг хугацааны 



хувьд зайтай ажиллуулна. Ургамлын эрүүл ахуй, 
мал амьтны эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдал ба 
ижил төстэй чиглэлээр мэргэшсэн, ургамал, малын 
эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын 
хэлэлцээрүүд, холбогдох олон улсын 
стандартуудын талаар мэдлэгтэй олон улсын 
зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулна. Дотоодын 
зөвлөхүүд нь 11 улс орныг төлөөлөх үндэсний 
мэргэжилтнүүд байх бөгөөд удирдлага болон 
ойролцоо чиглэлээр цол хамгаалсан, англи хэлний 
түвшин өндөр, зохион байгуулах чадвар сайтай 
байх шаардлагатай. Төслийн зохицуулагч нь 
дотоод, гадаадын зөвлөхүүд, ажлын хэсгүүд болон 
бүсийн ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог хангаж ажиллана. Зөвлөхүүдийг АХБ-ны 
"Худалдан авах ажиллагааны бодлого"-ын (2017 
онд батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) 
дагуу АХБ сонгон шалгаруулж авна.  
 

Хариуцагч талууд  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Дороти Лазаро 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс нутгийн 
хамтын ажиллагааны хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Азийн хөгжлийн банк 
АХБ-ны гудамж-6 
Мандалуён хот, Филиппин Улс 

 

Цагалбар  

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2017 оны 3 дугаар сарын 17 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2017 оны 5 дугаар сарын 2-6 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал -  

Төслийг батлах 2018 оны 2 дугаар сарын 13 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн огноо 2018 оны 2 дугаар сарын 20 

 
TТ 9500-МОН 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2018 оны 2 
сарын 13 

- 2017 оны 2 сарын 
13 

2020 оны 9 
сарын 30 

-  -  



 

 

Санхүүжилтын төлөвлөгөө / Ашиглалт Зарцуулалт – 
өссөн дүнгээр 

АХБ Хамтарсан 
санхүүжилт 

Хамтрагч тал Нийт Огноо Дүн 

Засгийн 
газар 

Төслөөс 
үр шим 
хүртэж 
буй 
хүмүүс 

Төслийн 
спонсор 

Бусад 

750,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,000.00 2018-2-13 0.00 

 

Төслийн веб хуудас https://www.adb.org/projects/49190-001/main  

Мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49190-
001  

Төслийн мэдээллийн 
тайланг үүсгэсэн огноо  

2018 оны 5 дугаар сарын 11 

 
 
Төслийн мэдээллийн тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү тайлан нь тогтмол шинэчлэгддэг тул зарим нэг мэдээлэл тайлангийн 
эхний хувилбарт багтаагүй ч дараачийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй (батлагдаагүй) 
төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү ТМТ–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа 
баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч энэхүү тайланд 
агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар нь” буюу арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой 
зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэнд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд 
болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн 
зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа, эсхүл мэдэгдэл хийгээгүй болно.  
 
 


