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Жендэрийн тэгш эрхийн сэдэвт төсөл 

Төслийн тодорхойлолт Орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжсэн хоршоолсон 
хүнсний ногооны төсөл бол Монгол Улсын 4 аймгийн зарим 
сумдад хүнсний ногоо тарьдаг жижиг тариаланчдын амьжиргааг 
дээшлүүлэх зорилго бүхий туршилтын төсөл юм. Төсөлд Төв аймгийн 
Борнуур, Дархан-Уул аймгийн Орхон, Увс аймгийн Улаангоом, 
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумууд хамрагдана. Төслийн зорилгыг 
хангахын тулд уур амьсгалд тэсвэртэй фермерийн практик 
нэвтрүүлэх, фермерийн аж ахуй-зах зээлийн холбоосыг бэхжүүлэх, 
тариаланчдыг хөдөө аж ахуйн үнэ цэнийн хэлхээнд нэгтгэх нийтээр 
аж ахуй эрхлэх загварыг хэрэгжүүлэх юм. Дээрх 4 газрын хүнсний 
ногоо, үр тариаланчид, хүнсний ногоо боловсруулагчид нь төслийн ач 
тусыг хүртэгч, хүлээн авагч тал байх юм. Төсөл нь бага орлогтой 
иргэдийг дэмжих, орон нутгийн иргэдийн оролцоонд түшиглэсэн шинж 



чанартай бөгөөд хамгийн багадаа 180 өрх, үүний дотор өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийг оролцуулаад нийт 500 орчим фермерийг 
хамруулна. Зорилтот сумдын нийт хүн ам буюу 45 мянган орчим хүн 
төслийн үр шимийг шууд бусаар хүртэнэ. 

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан 
байдал 

Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймгуудад газар тариалангийн таатай бүс 
оршдог хэдий ч, хэдэн зуун жилийн уламжлал бүхий мал аж ахуйтай 
харьцуулахад хүнсний ногоо тариалангийн салбар Монгол Улсад 
хөгжөөгүй. Эдийн засгийг төрөлжүүлж, мал аж ахуй ба нэн ялангуяа 
уул уурхайн салбараас хамаарах хамаарлыг бууруулах талаар 
Монгол Улсын Засгийн газраас баримталж буй бодлогуудын хүрээнд 
хөдөө аж ахуй, үүний дотор хүнсний ногооны тариаланд тэргүүлэх ач 
холбогдол өгч байна. Хөдөө аж ахуйг ийнхүү дэмжиж буй орчинд 
хүнсний ногооны тариалан, боловсруулалт, маркетингд хөрөнгө 
оруулах нь Монголын орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
дээшлүүлэхэд нэн чухал бөгөөд ирээдүйтэй юм.  
Социализмын үеийн хөдөө аж ахуйн хамтрал, нэгдлээс өөр 
хувилбаруудыг аажмаар бий болгож, Монгол Улс улаан буудай, 
төмсний үйлдвэрлэлээр дотоодын хэрэгцээг хангадаг болох тухайд  
ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж ажилласан, харин одоог хүртэл 
хүнсний ногооны тариаланд төдийлөн анхаарч байгаагүй учир уг дэд 
салбарын хөгжил дорой, үр ашиг муутай хэвээр байна. Энэ нь 
хүнсний ногоо тариаланчдын ашиг орлого бага, импортын 
бүтээгдэхүүнээс өндөр хамаарал бүхий нөхцөл байдлыг бүрдүүлж, 
үндэсний хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдалд аюул учруулдаг. 2008-
2016 онуудад хүнсний ногооны хэрэгцээний дунджаар тал хувийг 
дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрдүүлж байжээ. Гурван төрлийн ногоо 
буюу байцаа, лууван, манжин тариалсан талбай нийт тариалангийн 
70 орчим хувийг эзэлдэг. Дотоодод тариалсан хүнсний ногооны эрэлт 
өсч байна, учир нь хотжилт нэмэгдэх хэрээр иргэд уламжлалт 
маягийн мах голлосон бус, харин илүү тэнцвэртэй байдлаар хооллох 
нь эрүүл мэндэд ач тустай болохыг мэддэг болсон.   
 
Зах зээлд хүрэх гарц ба орлого олох боломжууд хязгаарлагдмал. 
Фермерүүд ашигтай нөхцөлтэйгээр зах зээлд хүрэх боломж бага, 
дундын зуучлагчдад боломжуудаа алддаг. Үүнээс гадна, Монголд 
зуны улирал богино, уур амьсгал эрс тус учир тариалалтын хугацаа 
богино байдгаас нийлүүлэлт, үнэ улирлын чанартай хэлбэлздэг нь 
тухайн салбарт тулгардаг хүндрэлийг улам даамжруулдаг. Ургац 
хураасны дараах үеийн ба хадгалалтын зохих байгууламж байхгүй 
учир орон нутгийн үйлдвэрлэгчид улирлын чанартай үнийн өсөлтөөс 
ашиг авч чаддаггүй, иймд дотоод эрэлтийн томоохон хэсгийг 
импортоор хангадаг.  Мөн шалтгааны улмаас ургацын улиралд 
нийлүүлэлтийн илүүдэл үүсч хаягдал их гардаг. Арилжаа, бизнесийн 
туршлага хуримтлуулж, ургацын дараах боловсруулалт, боломж, 
маркетингийн талаар илүү мэдлэг, ноу-хаутай болж чадвал 
тариаланчид зах зээлд гарах гарц, наймаалцах хүчин чадлаа 
нэмэгдүүлж, орлогын эх үүсвэрээ баталгаажуулах нөхцөл бүрдэнэ.  
 
Хөдөө аж ахуйн салбар дахь үр ашиг бага, эрс тэс уур амьсгалтай 
тэмцэх чадвар муу. Монгол Улс газар тариалан эрхлэх туршлага, 
уламжлал хомс. Фермерийн тогтвортой аж ахуй эрхлэх, ургац 
нэмэгдүүлэх, хадгалах зохих арга хэрэгсэл, технологи ашиглах, цаг 
уурын өөрчлөлттэй тэмцэх чадвар бага. Үүнээс гадна, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийн 80 хувийг гар аргаар эрхэлдэг нь 
ажиллах хүч муутай улсад сөрөг үр дагавар авчирдаг. 
Автоматжуулалт байхгүй, усны ашиглалт үр ашиггүй, усжуулалтын 
технологи хоцрогдсон орчинд газар тариалан санхүүгийн хувьд 
ашиггүй бөгөөд импорттой өрсөлдөж чаддаггүй. Одоогийн байдлаар 



төслийн газруудад газар тариалан эрхэлдэг айл өрх жилдээ 7 тонн 
хүнсний ногоо хураадаг. Илүү чанартай орц бүтээгдэхүүний 
хангамжийг тогтворжуулж, зохих багаж хэрэгслийг нэвтрүүлж, уур 
амьсгалд тэсвэртэй практикийн талаарх техник мэдлэг 
нэмэгдүүлснээр фермерүүд ургац, орлогоо мөн өсгөж чадна.  
 
Эзэмшил тархай бутархай, чадвар сул. Улсын хэмжээнд 300 орчим 
хоршоо ба 35,000 орчим өрх тус бүр 100 хүртэл га буюу нийт 7,200 га 
газар хүнсний ногоо тариалдаг. Гэхдээ тархай бутархай 
тариаланчдын дийлэнх нь 5 га хүртэл талбайд ногоо тарьдаг, 
ингэхдээ ажиллах хүч багатай, (агрохими, үр, ус, бусад гэх мэт) орц 
бүтээгдэхүүн, санхүүгийн хөрөнгө нөөц хязгаарлагдмал орчинд 
ажилладаг. Жижиг тариаланчдын орлого бага, боломж хумигдмал 
байдал нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн практик муу, орц 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, чанар тууштай биш байдгаас гадна 
тариаланч өрхүүд өөр хоорондоо хамтарч ажилладаггүйтэй 
холбоотой. Хамтын ажиллагаа, зохион байгуулалт, хамтын хүчин 
чадлыг хөгжүүлж чадвал хамтын эзэмшлийн тариалангийн талбай, 
амьжиргааны аюулгүй байдал, хэмнэлт, үр ашгийг бий болгох 
боломжтой.  
Төслийн хүрээнд салбарт тулгараад буй эдгээр бэрхшээлийн заримыг 
нь даван туулж, амьжиргаагаа дээшлүүлэхэд нь хүнсний ногооны 
жижиг тариаланчдад туслах юм. Үүний тулд тариаланчдын хөрөнгө 
нөөцийг илүү үр ашигтай ашиглах, хөдөө аж ахуйн орц 
бүтээгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэд бүтэц, ноу-хауг 
дэмжих, фермерийн аж ахуйгаас зах хүртэлх холбоосыг бэхжүүлэх 
боломж бүрдүүлэх фермерийн хамтарсан загварыг хэрэгжүүлэх юм. 
Уг ажлын хүрээнд үр тарианы 30 бүлэг буюу хамтын тариалангийн 
бүлгийг Борнуур, Орхон, Улаангом, Ерөө сумдад үүсгэж, хөдөө аж 
ажуйн салбарын үнэ цэнийн хэлхээ болгон зохион байгуулна.  
Төсөл хэрэгжих талбаруудыг хүнсний ногоо тариалахад таатай 
байдал, ядуусыг дэмжих оролцоот арга барил ашиглах боломж, зохих 
бодлогын орчин байгаа эсэх, тээврийн гол сүлжээнүүдэд ойрхон эсэх 
зэрэг шалгуур дээр үндэслэн сонгон авсан.  
 
Стратегийн уялдаа. Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020, Хүнс, хөдөө аж ахуй, газар 
тариалангийн талаар баримтлах төрийн бодлогын тухай хуулиудаас 
үзэхэд Монгол Улс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг сайжруулах 
зорилго дэвшүүлсэн. Үнэ цэнийн хэлхээгээр дамжуулан хөдөө аж 
ахуйн бүтээмжийг дээшлүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, тариаланчдын чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай байгааг 
төрийн бодлогын баримт бичгүүдэд онцолсон байна.  Жижиг 
фермерүүд тэргүүлэх чиглэлүүдийн нэг гэж заасан. 2020 он гэхэд 
хүнсний ногооны дотоодын эрэлтийн 70 хувийг, 2025 он гэхэд 100 
хувийг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр хангана, ингэхдээ фермерийн аж 
ахуйн механикжуулалт, хамгааллын соёл (хүлэмж ба  and пластик 
ашиглалт) ашиглалт, ус хэмнэсэн усжуулалтын технологиудыг 
нэвтрүүлнэ гэж тооцжээ.  Төсөл нь АХБ-ны Монгол Улстай  хамтран 
хэрэгжүүлэх Түншлэлийн стратеги 2017-2020, ХХААХҮЯ-ны салбарын 
тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нийцэж байна. Мөн АХБ-ны 2015-2020 
онуудад хэрэгжүүлэх Хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөцийн талаарх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдсан, уг төлөвлөгөөнд байгаль орчны 
нөөцийн тогтвортой удирдлага, цаг уурт тэсвэртэй байх асуудлуудыг 
онцгойлон тусгасан. Уг төсөл нь 2019 онд хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн 
байгаа уур амьсгалын хувьд ухаалаг хөдөө аж ахуйн зээлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд цааш давтан, өргөжүүлэн хэрэгжүүлэх 
туршилтын төсөл юм. АХБ-наас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх 2017-2019 



үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд санал болгосон 
буцалтгүй тусламжийн төсөл юм.  
 
Салбарын контекст. Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын улсын хөдөө 
аж ахуйн салбар ихэд хэлбэлзэлтэй байв. Мал аж ахуйн дэд салбар 
нь өрхийн орлого, экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн зогсонги 
байдлын үед тогтворжуулах хүчин зүйл болсон, хот руу шилжих 
хөдөлгөөн хийсэн зарим малчид мал аж ахуйдаа эргэн ирсэн. Мал аж 
ахуйн салбар мөн уур амьсгалын холбогдолтой (жишээлбэл, зуд) 
болон бусад (малын өвчин, сертификатжуулах стандарт үгүй, 
удирдлагын тогтолцоог дахин нэвтрүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл 
гээд) олон эрсдэлд өртдөг. Өмнө байсан улсын нэгдэл, хоршооны 
дараах үеийн бүтцийг бий болгоход газар тариалангийн салбарт 
хүндрэлтэй байсан хэдий ч хөгжлийн түншүүдийн тусламжтайгаар 
стратегийн ач холбогдол бүхий төмс, улаан буудайн хэрэгцээг 
дотооддоо хангах хэмжээнд хүргэж чадсан.  
Бусад тусгай төрлийн тариалан эрхлэх боломжтойг ч мөн харуулсан. 
2013 он хүртэл уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын орлого огцом 
өссөн нь эдгээр амжилтуудын бататган, илүү төрөлжсөн эдийн 
засгийг бүрдүүлэх нэн даруй хэрэгцээг бүдгэрүүлсэн. 2013 оноос 
хойш ашигт малтмалын үнэ буурч эхэлснээс хойш хөдөө аж ахуйн 
салбар, үүний дотор жижиг тариаланчдыг дэмжих нь орлогыг 
нэмэгдүүлэхээс гадна эрсдэлийг бууруулах чухал хэрэгсэл болохыг 
албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн.  
 
Сургамж, сурсан зүйлс. Төсөл нь Монгол Улсад өмнө авч 
хэрэгжүүлсэн хөдөө аж ахуйн салбар дахь санаачлагуудаас сургамж 
авсан. Нэгдүгээрт, эдийн засгийн хэмнэлт бий болгох, хамтаар 
суралцахын ач тусыг ойлгож байгаа хэдий ч зорилтот өрхүүд хүнсний 
ногоо тариаланд албан ёсны хамтрал, нэгдлийг сэргээх хүсэл 
эрмэлзэл бага байна. Энэ нь социализмын үед дээрээс доош 
чиглэсэн, бүх хүн заавал элсэх ёстой, өргөн цар хүрээг хамарсан 
нэгдэл ажилладаг байсан туршлагатай холбоотой. Хамтрах илүү 
энгийн, хялбар, прагматик хувилбарыг фермерүүд хүсч байна. 
Хоёрдугаарт, фермерийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх боломж үнэ 
цэнийг хэлхээний хоёр үзүүрт аль алинд нь байна, өөрөөр хэлбэл 
зөвхөн тариалах (илүү их, үнэ өртөг шингэсэн үр тариа тариалах) 
явцад бус, мөн түүнчлэн эцсийн хэрэглээнд хүрэх зам дагуу 
(хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, хэрэглэхэд илүү эвтэйхэн савалгаа хийх гэх 
мэт) боломжууд байна. Гуравдугаарт, үнэ цэнийн хэлхээний ач тусыг 
бүрэн хүртэхийн тулд үйлдвэрлэгчид технологийн ба арилжааны 
инновацийг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Дөрөвдүгээрт, 
хөдөө орон нутагт ашиг орлогыг төрөлжүүлэх үйл ажиллагааг, үүний 
дотор хүнсний ногоо тарих ажлыг эмэгтэйчүүд манлайлах нь түгээмэл 
байдал тул уг салбарт шинэ санаачлагуудыг хэрэгжүүлэхдээ өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийг хамруулах нь зүйтэй байж болзошгүй. 
Тавдугаарт, уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүнсний ногоо тариалангийн 
салбарт шинэлэг арга барил, инновацийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ 
шаардлагыг нэмэгдүүлж байна. АХБ-ны болон бусад хандивлагчдын 
олон нийтэд тулгуурласан байгалийн нөөцийн удирдлагын чиглэлээр 
хэрэгжүүлсэн төслүүдийн шилдэг туршлагыг авч ашиглан, туршилтын 
төслийн хүрээнд илүү өндөр үр дүнд хүрэх явдлыг баталгаажуулна. 

Төслийн үр нөлөө Хөдөөд жижиг ногоо тариаланчдын амьжиргаа дээшилсэн байна  
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэй, дасан зохицох чадвартай 
болсон байна  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 



Төслийн үр дүн Нийтээр хүнсний ногоо тариалах загварыг 
харуулна 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 
 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэлүүд ба үйл ажиллагаа Хамтаар ногоо тарих бүлгүүд үүснэ 

Хүнсний ногоо тариалах уур амьсгалд 

тэсвэртэй технологи ба практикийг 

ашиглана  

Фермерүүдийн зах зээлд хүрэх гарц 

сайжирна 

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

 

Газарзүйн байршил Үндэсний хэмжээнд 

 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын ангилал 

Байгаль орчин С 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

Уугуул иргэд C 

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 АХБ-аас санхүүжүүлэх бүх зөвлөхийг АХБ-ны 
Зөвлөхийг ашиглах журмын дагуу авч ажиллуулна 
(2013, үе үе шинэчлэгддэг). 

Худалдан авах ажиллагаа АХБ-наас санхүүжих бүх худалдан авалтыг АХБ-
ны "Худалдан Авалтын Журам"-ын (2015 онд 
батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) 
дагуу хийнэ. Төслийн удирдлагын нэгж болон 
хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэрийн өмнөөс 
худалдан авалтыг хариуцан хийх агентлагийг 
хөлслөн ажиллуулна. 

Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Яан Хинрих 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 



АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Байгаль орчин, байгалийн баялаг ба хөдөө аж 
ахуйн хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, 

Стратегийн төлөвлөлт, бодлогын газар  
ХХААХҮЯ, Энх тайваны өргөн чөлөө, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2017 оны 2 дугаар сарын 13 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2017 оны 5 дугаар сарын 29- 6 дугаар сарын 01 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал 2017 оны 6 дугаар сарын 28 

Төслийг батлах 2017 оны 12 дугаар сарын 04 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хэрэгжилтийн 
хяналт 

-  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд 
шинэчилсэн огноо 

2018 оны 3 дугаар сарын 14 

 
 Буцалтгүй тусламж 9192-MON 
 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2017 оны 12 
дугаар сарын 04 

2017 оны 12 
дугаар сарын 
14 

2018 оны 3 дугаар 
сарын 28 

2022 оны 6 
дугаар сарын 
30 

-  -  

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө / Ашиглалт  Зээлийн зарцуулалт 

 Нийт  (сая ам.доллар)  Огноо АХБ Бусад Хувь 

Төслийн зардал    3.00 Гэрээлэлт, өссөн дүгээр   

АХБ    0.00 
2017 оны 12 дугаар 
сарын 04 0.00 0.00 0% 

Хүлээн авагч тал    0.00 Зарцуулалт, өссөн дүнгээр   

Хамтарсан 
санхүүжилт    3.00 

2017 оны 12 дугаар 
сарын 04 0.00 0.00 0% 

 

Төслийн хуудас https://www.adb.org/projects/50278-001/main 

Мэдээлэл авах хүсэлт http://www.adb.org/forms/request-information-
form?subject=50278-001 

Байршуулсан 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.  


