


“Дельта холдинг” ХХК нь 1998 онд үүсгэн байгуулагдсан 300 гаруй ажилтантай. Одоогоор
Дельта холдинг компаний харъяанд дараах компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байна.

№ Компаний нэр Чиглэл Товч танилцуулга

1 “Дельта фүүдс” XXK
/1998 оноос/

Хүнсний 
бүтээгдэхүүний 
худалдаа

Ургамлын тосны 40-60% хангаж ирсэн, Даршилсан 
бүтээгдэхүүн, будаа, гоймон зэрэг өргөн хэрэглээний бусад 
хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа нэмэгдэж байгаа.

2 “Дельта авто сервис” 
XXK

/2000 оноос/

Автомашины засвар, 
үйлчилгээ, сэлбэг 
худалдаа

Улаанбаатар хотод 3 салбартай хөдөө орон нутгуудад гэрээт 
борлуулагчидтай Япон улсаас сэлбэгийн импорт хийдэг. 

3 “Майнд Тэч” XХK 
/2012 оноос/

Тослог ургамлын үр 
боловсруулах 
үйлдвэр

Одоогоор хоногт 100 тонн тослог ургамлын үр боловсруулах 
хүчин чадалтай “Оргих”брэндийн ургамлын тос, Малын уурагт 
тэжээл үйлдвэрлэн гаргадаг .

4 Монгол Фармер
төсөл

/2013 оноос/

Бүрэн автомат ногоо, 
махны агуулах, 
Худалдааны төв

Монголын эрүүл хөрсөнд ургуулсан эрүүл хүнсний ногоо 
болон махыг стандартын дагуу хадгалан борлуулах сүүлийн 
үеийн автомат агуулах Голланд компани гүйцэтгэсэн

“Дельта Холдинг” ХХК - Товч танилцуулга



“Майнд тэч”ХХК

Тослог ургамлын үр боловсруулах 
үйлдвэр



Төслийн товч танилцуулга
Төсөл хэрэгжүүлэгч “Майнд Тэч” ХХК

Төсөл зорилго
- Ургамлын тосыг дотооддоо үйлдвэрлэх.

- Мал, амьтны тэжээлийн түүхий эдийг бэлтгэх

Төсөл хэрэгжиж

буй газар

Сэлэнгэ аймаг Баянгол сум дахь 13.0 га газарт /Хуучнаар 

Баруунхараад байрлах тэжээлийн үйлдвэр/

Төсөл хэрэгжих хугацаа
Нэгдүгээр шат       2012.04 – 2014.10 /100%/

Хоёрдугаар шат     2015.10 – 2017.12 /10%/

Төслийн хэрэгжилт

Нэгдүгээр үе шат:   100 тонн/өдөр рапс боловсоруулах 

үйлдвэр /суурилагдсан хүчин чадал 300тн/өдөр/

Хоёрдугаар үе шат: 100 тонн/өдөр тос цэвэршүүлэх, савлах

Төслийн үр ашиг

- Ургамлын тосны түүхий эдийг анх удаа боловсруулсан

- Ургамлын тосыг бүрэн хангах, экспорт хийх

- Мал , амьтаны хүчит тэжээлийн түүхий эдийн анхдагч

- Био дизелийн үйлдвэрлэл эхлүүлсэн

Ажлын байр 200 орчим бий болгосон



Ургамлын тосны үйлдвэрлэл

Хүчин чадал: Хоногт 100 тн тослог ургамлын үр боловсруулах хүчин чадалтайгаар 2014
оны 10 сараас ажиллаж эхэлсэн. Герман улсын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон бүрэн
автомат үйлдвэр. Цаашид 300 тонн/ өдөрт хүчин чадалтай болохоор суурилагдсан.
Түүхий эд: Германы Рапүүл, ОХУ-ын Надёжный 92 брендийн рапсын үрийг импортлон,
дотоодын тариаланчдаар тариалалт хийлгэн худалдан авч хамтарч ажиллаж байна.
Ажил олголт: Одоогийн байдлаар 60 ажилчидтай, 4 ээлжээр 24 цагийн турш үйл
ажиллагаагаа явуулж байна. 2017 оны 10-р сараас 120 ажилтантай болно.



Үйлдвэрийн обьект



12000тонн

3000тонн 3000тонн

12000тонн
Одоогоор нийт 30 000 тонн
Тослог ургамлын үр хадгалах 

хүчин чадалтай

Түүхий эдийн агуулахын багтаамж



Үр боловсруулах /шахах/ үйлдвэр

Герман 

Герман Швейцарь

Швед



CCCCCCCC

Шахах машинУураар үр зөөлрүүлэх хэсэг

Жинлүүрт дамжлагаҮр цэвэрлэгээний систем



Уураар халаах, зөөлрүүлэх хэсэг



Шахах машинууд



Шахах машинаас тос гарч байгаа байдал



Бүрэн автомат үр боловсруулах үйлдвэрийн 
операторуудын хяналтын өрөө



Шинээр баригдаж байгаа үйлдвэрүүдийн хүчин чадал 

ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭР
• Хүчин чадал 100 ТОНН/ӨДӨР
• Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч: Швед улсын ALFA LAVAL фирм
• Барилгын гүйцэтгэгч: “Цамхагт Асар Констракшин” ХХК
• Ашиглалтанд орох хугацаа:2016.09.01-2017 оны 10 сар

САВЛАХ ҮЙЛДВЭР
• Хүчин чадал: 6500 ЛОНХ/ЦАГ
• Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч: Герман улсын KRONES фирм
• Барилгын гүйцэтгэгч: “Цамхагт Асар Констракшин” ХХК
• Ашиглалтанд орох хугацаа: 2016.09.15-2017 оны 10 сар

2017 оны төлөвлөгөөт ажил 



Цэвэршүүлэх үйлдвэр
3 үе шаттай:

а. ГАМ салгах
б. Өнгө цайруулах
в. Үнэргүйжүүлэх

Савлах үйлдвэр
3 үе шаттай:

а. Сав хэвлэх
б. Савлах, таглах,   

хайрцаглах



ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН СУУРЬ

САВЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН СУУРЬ



Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахад / 
/300тн*300өдөрт /

90,000 тн тосны ургамал

Ургамлын тос
30,600 тн 

Дотоод
15,600тн

Экспорт
15,000тн

Уурагт тэжээл 
57,600тн 

Дотоод
40,000тн

Экспорт
17,600тн

Борлуулалтын төлөвлөлт



Рапс гэж юу вэ?

• Рапс нь нэг төрлийн тослог үрт
ургамал бөгөөд 40 ба түүнээс дээш
хувийн тос агуулдаг.

• Рапс нь үндсэн 2 төрлийн сорт
байдаг. Хүнсний болон Техникийн
зориулалттай гэж ангилагддаг.

/Энэ үзүүлэлтийн гол ялгаа нь
үрэнд агуулагдах эрүкийн хүчлийн

тоогоороо ялгаатай байдаг./



Туршилтын талбай дээр сургалт,
өдөрлөгийн зураг

Тариаланчид туршилтын явцтай танилцав 
2016.08.12







Ангилан хадалт /баллын харагдах байдал, хэмжээ/



Манай бүтээгдэхүүнүүд



• Монгол хөрсөнд ургасан
• Монголд үйлдвэрлэсэн
• Экологийн 100% цэвэр бүтээгдэхүүн
• Химийн ямар нэгэн хольцгүй
• Эруковийн хүчил 00%
• GMO 00%
• Ханасан тосны хэмжээ хамгийн бага 5%
• Витамин Е
• Bитамин К
• Провитамин А
• OMEGA 9; 6; 3 харьцаа нь хүний биед хамгийн сайн 
зохицох

Ургамлын тос /рапсын тос/



Биодизелийн үйлдвэрлэл

Бид хэрэглэгчдээс ашигласан тосыг худалдан авч өөрийн 
үйлдвэртээ биодизель үйлдвэрлэн Дельта Холдингийн 
компаниудын хэрэглээг 100% хангаж байна  



Уурагт тэжээлийн 
танилцуулга

Уурагт тэжээлийн 
танилцуулга



УУРАГТ ТЭЖЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Уурагт тэжээлийн агууламж:
• Уургийн агууламж өндөр 39 % 
• Тосны агууламж ойролцогоор 7-8 %
• Эрүкийн хүчил 0%
• GMO – 0%

Уурагт тэжээлийг хэрэглэснээр:
1. Махан тарга суулгах
2. Сүүний гарцыг нэмэгдүүлнэ
3. Малын төлөрхөг чанар нэмэгдэнэ



Уурагт тэжээлийн давуу тал:

- Үнэ хямд 



ТУРШИЛТУУД:

Туршилт нэр Туршилт хийсэн газар Хугацаа

№1 Саалийн үнээний туршилт Макс Агро саалийн үнээний ферм 
цэвэр цусны хар тарлан үнээ

2015 оны 1-2 сар

№2 Саалийн үнээний туршилт “Шувуун фабрик”ийн жижиг 
фермүүд эрлийз үнээ

2015 оны 2-3 сар

№3 Бэлчээрийн хонинд
нэмэгдэлээр өгөх

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум 2015 оны 6-9 сар

№4 Бордооны хонинд өгөх Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум 2016 оны 4-5 сар

№5 Бэлчээрийн хурганд
нэмэгдэлээр өгөх

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум 2016 оны 4-10 сар

№6 Бэлчээрийн үхэр Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум 2016 оны 4-10 сар

№7 Бэлчээрийн, Бордооны    
хонинд уурагт тэжээл +      
Примекс

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум  
/MIAVIT, Милл Хаус хамтрагч/

2017 оны 2 сараас



Туршилт-1 “Макс агро” ХХК-ийн Саалийн 
механикжсан ферм дээр хийсэн туршилт

Судалгааны ажлуудыг:

Япон улсын Киотогийн их сургуулийн
малын тэжээллэгийн Доктрант

“Майнд Тэч”ХХК-ний зөвлөх

Д.Бямба удирдан явуулдаг

Үнээг саах явцад саамын хэмжээг
шууд харьцуулах боломжтой

Уургийн нэмэгдэл 
тэжээлээр 

тэжээснээр 1 
үнээний хоногийн 
дундаж саам 21 
литр байна.



Туршилт-2 Шувуун фабрикт Ганхуягын 
саалийн үнээний фермийн туршилт

Фермерийн саальчидтай нягт
холбоотой байж зөвлөгөөг цаг
тухайд нь өгч ажилладаг.

Шахдасыг нэмэгдэлээр
хольж өгсөнөөр өдөрт 1
үнээнээс 3 л сүү саадаг
байсан бол 7.5 л хүртэл
нэмэгдэж байгааг саамын
бүртгэлээс харж болно



Туршилт-3 Бэлчээрийн малд зуны цагт
нэмэгдэл тэжээлийн нөлөөг судлах туршилт

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 6-9 сарын хооронд малыг бэлчээрээс
ирсэнийх нь дараа 100-500 гр нэмэгдэл тэжээл өгөхөд

- Нэмэгдэл тэжээлгүй үхэр 90 хоногт 16.5 кг нэмсэн /308-с 325кг болсон/
- Нэмэгдэл тэжээлтэй үхэр 90 хоногт 50 кг нэмсэн /304-с 355кг болсон/



Өсвөр хонийг бордоход хоногийн нэмэгдэл жин дунджаар 210 гр
байсан - 12 хоногт 2.5 кг /41-43.5/

- 25 хоногт 4.3 кг /43.5-47.8/
- 45 хоногт 2.3 кг /47.8-47.6/ жин тус тус нэмэгдсэн.   

Хоногийн нэмэгдэл жинг 380-500 гр хүргэх боломжтойг тогтоосон.

Туршилт-4 Хонь бордсон ажлын туршилт



Туршилт-5 Бэлчээрийн үхэрт нэмэгдлээр өгөх

Хар тарлан үүлдрийн бэлчээрийн эр бяруу 150 хоногт 62.6 кг
Хар тарлан үүлдрийн нэмэгдэл тэжээлтэй бяруу 150 хоногт 85.5 кг
Монгол бэлчээрийн маллагаатай эр бяруу 150 хоногт 99 кг
Монгол нэмэгдэл тэжээлтэй бяруу 150 хоногт 85 кг



Бэлчээрийн доройтол, малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх
зорилгоор зун /4-9 сард/ хурганд нэмэгдлээр өгөхөд

- Бэлчээрийн маллагаатай эр хурга хоногт 130 гр
- Нэмэгдэл тэжээлтэй эр хурга 150-160 гр жин нэмэгдсэн.

Туршилт-6 Бэлчээрийн хурганд нэмэгдлээр өгөх



Туршилтын хургануудыг нядалж 
махны чанарыг шинжлүүлэхэд уурагт 
тэжээлээр тэжээсэн хурганы мах 
бэлчээрийн хурганы махнаас дараах 
давуу талуудтай байна. Үүнд:

- Уураг 47% -иар илүү   
- Чийглэг 7,5%-иар илүү
- Тослог 35%-иар бага
- Илчлэг 21 %-иар бага

897 - Дан бэлчээрийн маллагаатай хурга 
898 - Зөвхөн өөрийг нь тэжээсэн хурга
678 - Эхтэй нь хамт тэжээсэн хурга

Туршилт-6 Махны шинжэлгээ, дүгнэлт



Туршилтын явцын 
зургаас: 

Туршилт-7 Өвлийн цагт хонь таргалуулах туршилт



Бог малын төлийг өвөлжүүлэх шаардлагагүйгээр 
богино хугацаанд зардал багатайгаар нядалгааны 
жинд хүргэх боломжтой болж байна.

/Туршилтын явцыг зургаар харуулав/



- 1 өдөр =>              => 50гр уурагт тэжээл = 33.5₮
- 1 сар =>                 => 1.5 кг = 1006.5₮
- 5 сар =>                 => 7.5 кг = 5032.5₮

- 48 мянган тонн уурагт тэжээлээр 6,4 сая /хонин толгойд    
шилжүүлсэнээр/ малыг эрэсдэлгүй онд оруулах боломжтой

/5-9 сар/

Малчид малын хорогдолгүй малаа онд оруулах боломжтой: 



Малчид нэг малаас авах махны хэмжээг 2
дахин нэмэгдүүлэх боломжтой болсон 

50 кг30 кг

Хэрэглэгчид хадгалаагүй шинэ махыг жилийн 
4 улиралд хэрэглэх боломжтой болсон

Бэлчээрээр

Өдөрт - 50гр
1 сард -1,5кг 
4 сард - 6кг
6кг*610төг 
Нийт 3660 төгБэлчээр + уурагт тэжээл



- Малчид зөвхөн зун намрын улиралд 
малаа нядлан бага үнээр борлуулах 
бус жилийн 4 улиралд тогтмол 
орлоготой байх боломжтой болсон
Өмнө нь Одоо



А. Өөхөн бус махан тарга авахуулах
Б. Импортлогч улсын хүссэн жилийн аль ч 

цагт чанартай мах санал болгож чадна.

Мах экспортлох ажилд үүсэж байгаа хүндрэл 
бэрхшээлүүдийг шийдэх боломжтой болсон.



Сүүний гарцыг нэмэгдүүлсэнээр:

- Жилийн бүх улиралд сүү саальтай байх боломжтой 
болсон

Одоо
5 – 9 сар

- Сүүнээс олох өрхийн орлого 2 дахин нэмэгдэнэ

Ирээдүй
1 – 12 сар



Сүүний зохист хэрэглээ:

Нийт суурин газрын хүн ам 
1,5сая* 200гр = 300,000л сүү 

/өдөрт/

1 хүн өдөрт 
200гр сүү уух 
ёстой

Нийслэлийн хүн
ам 1,1 сая

Нэг аймаг 20,000 хүн* 21 
аймаг = 420,000



Манай улсын сүүний бодит хэрэглээ 2015 оны байдлаар 132,500 тонн. 

132,500 тонн

Уурагт тэжээл нь сүүний гарцыг 2 дахин нэмэгүүлсэнээр хуурай 
сүүгээр орлуулж байгаа болон дутагдаж байгаа ...... тонн сүүг 

хангах боломж нээгдэх юм. 



• Импортыг орлож, гадаад худалдааны балансад 
20.0-30.0 сая ам доллартой тэнцэхүйц дүнгээр 
эерэгээр нөлөөлнө. Анхны түүхий тос ...

Импорт

• 5.0 -15.0 сая долларын тэжээлийн түүхий 
эдийг бэлтгэн . Анхны хүчит тэжээл...

Малын 
тэжээл

• Монгол улсын ургамлын тосны жилийн 
хэрэгцээ болох   30 000 орчим тонныг бүрэн 
хангах. Анхны монгол тос: 

Хэрэглээ

• Газар тариаланг дэмжих, сэлгээний тарималтай 
болж хөрсний үржил шим болон тариалангийн 
газрын ашиглалт нэмэгдэнэ.

Газар 
тариалан



• Малын тэжээлийн үйлдвэрийг түүхий эдээр 
хангах, Фермерийн аж ахуй хөгжих боломжтой

Фермер аж 
ахуй

• Цэвэр сүүний хэрэглээг нэмэгдүүлж, Эрүүл 
хүнсээр тасралтгүй тогтвортой хангана. Биеийн 
өсөлтийг нэмэгдүүлэх. 

Цэвэр сүү

• Орон нутагт шинэ ажлын байр бий болж, 
хөгжил дэвшилд томоохон хувь нэмэр оруулж 
байна. Тогтмол ажлын байр 60-70 хүн

Ажлын 
байр

• Орон нутгийн төсөвт татварын бүхийл 
хэлбэрээр эерэг нөлөө үзүүлнэ.

Эдийн 
засаг



• Автомашины утаа нь жилийн 4 улиралын турш 
хотын агаарыг бохирдуулж байдаг бол Нийтийн 
тээвээр болон бусад ААН-үүд биодизель 
хэрэглэснээр энэ агаарын бохирдол буурна  

Агаарын 
бохирдол 
буурах

• Биодизелийн үйлдвэрлэлд ашигласан тосыг 
тодорхой үнээр буцаан худалдан авалт хийсэнээр 
тосыг хүнсэнд давтан ашиглалтын тоо буурч 
эрүүл хэрэглээний соёл хэвшинэ 

Тосны эрүүл 
хэрэглээ



Монгол Фармер –

Хадгалалт, борлуулалт
/Европ стандарт/



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Мах, жимс, ногооны Хөргүүртэй Зоорь



2-р ээлжинд 
төлөвлөгдөж байгаа 

обьектууд

1-р ээлжинд  баригдсан 
2200 тоннын 

багтаамжтай мах, төмс, 
хүнсний ногоо, жимсний 

хөргүүртэй зоорь  



“Дельта холдинг”ХХК нь 2014 оноос эхлэн Олон
улсын эрүүл ахуйн стандартыг хангасан тээвэрлэлт,
хадгалалт, түгээлтийн иж бүрэн системийг
бүрдүүлэх замаар Голланд улсын GEERLOFS
REFRIGERATION компанийн тоног төхөөрөмжөөр
1000 тн-ын багтаамжтай махны хөлдөөгчтэй зоорь,
1200 тонн-ын багтаамжтай жимс, хүнсний ногооны
хөргүүрийг, шаардлагатай иж бүрэн дэд бүтцийн
хамт ашиглалтанд оруулсан.



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Хөргүүрийн Харагдах байдал







“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Хөлдөөгч зоорийн харагдах байдал



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Хөргүүрийн Харагдах байдал



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Хөргүүртэй Зооринд Суурилуулсан Тоног Төхөөрөмж



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Хөргүүртэй Зооринд Суурилуулсан Тоног Төхөөрөмж



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

2017 оны хавар хадгалан борлуулж буй бүтээгдэхүүн

0*С-н хэмд 90-95%-н чийгшилтэй 
тасалгаанд 6 сар хадгалж байгаа 

180тн байцаа. 

• Өнгө ногооноороо
• Хөвсийж зөөлрөөгүй
• Илжирч муудаагүй



Бид өөрсдийн хадгалсан монгол байцаа болон хүнсний захуудаар 
зарагддаг хятад байцаануудыг чанах, жигнэх байдлаар анхан 

шатны туршилт хийв.

Жигнэсэн Чанасан Жигнэсэн Чанасан

ХЯТАД БАЙЦАА:
• Шалчийсан, усан цагаан 

өнгөтэй
• Өмхий үнэртэй
• Шөл ямар ч амтгүй

МОНГОЛ БАЙЦАА:
• Хөвсийж хөөсөн, шаргал 

туяатай
• Тааламжтай үнэртэй
• Шөл тод сайхан амттай



Монгол байцаа болон Хятад улсаас импортлосон байцааны  хүнд метал болон 
витаминуудын харьцуулсан шинжилгээ 



Монгол хөрсөнд ургасан байцаа

Хятад сорт – 1.0 кг Голланд сорт – 1.4 кг 



Монгол хөрсөнд ургасан
Голланд үрийн байцаа



БНСУ-ын NSF Korea компанийн лабораторит хийгдсэн
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг хүнсний бүтээгдэхүүний 

ХҮНД МЕТАЛЛ болон ВИТАМИНЫ шинжилгээ

• Шинжилгээний гол үзүүлэлтүүдээс харахад:
• Монгол хөрсөнд ургасан байцаанаас хүнд металын хамгийн 
аюултай элемент болох Хар тугалга огт илрээгүй.

• БНХАУ-аас импортоор орж ирсэн байцаанаас хүнд металын 
хамгийн аюултай элемент болох Хар тугалга 0,013 mg/kg
илэрсэн.

• Монгол хөрсөнд ургасан байцааны витамин С нь 100 гр тутамд 
26,27мг буюу Хятад байцаанаас 8 дахин их байна.

• БНХАУ-аас импортоор орж ирсэн байцааны Витамин С нь 100 
гр тутамд 3,17 мг байна.



“МОНГОЛ ФАРМЕР”
Цогцолбор худалдааны төв

Ногооны импортын мэдээ 2016 он





Монгол аагинт төслийн зорилго
Монгол орны нийт 330 сумын иргэдэд:
•Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг дундын
зуучлагчдын нэмэгдэл үнэгүйгээр шууд хүргэх

•Бүтээгдэхүүнийг шинээр нь стандартын дагуу
хадгалан, тээвэрлэж богино хугацаанд хүргэх

•Төвлөрсөн худалдааны агентыг сонгон байгуулах
•Бараа солилцоо хийснээр худалдан авагчдын
чадамжыг дээшлүүлэх

•Мал, мах худалдаж авах
•Малчидтай гэрээ хийж, малаас авах ашиг шимийг
нэмэгдүүлэх

•Уурагт тэжээл нийлүүлэх, сүү сүүн бүтээгдэхүүнийг
тогтмол худалдан авалт хийх, стандартын дагуу
тээвэрлэлт хийх зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлсэнээр мах,
сүүний гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийн өрхийн
үйлдвэрлэлийг орон нутагт хөгжүүлэх



Монгол Аагинт төслийн шаардлага нь:

1. Харилцан адилгүй үнэтэй очиж байна. Жишээ нь:
Цагаан будаа/25кг/
• Анхны үнэ-42000 төгрөг
• Нарантуул захын үнэ - 47000 төгрөг (12%)
• Сүхбаатар аймгийн бөөний үнэ – 52000 төгрөг (12%)
• Сүхбаатар-Баяндэлгэр сум-62000 төгрөг (23,8%)
Дээрхи 47,8%-ийн үнийн нэмэгдэл нь маш олон
дамжлагатайгаар эцсийн худалдан авагчдад очиж байгааг
харуулж байна.

2. Зориулалтын бус стандартын шаардлага хангаагүй
тээврийн хэрэгслээр олон дахин тээвэрлэлт хийснээс
бүтээгдэхүүний чанар муудаж (хөлдөх, халах, эвдрэх,
гэмтэх) эцсийн хэрэглэгчдэд очиж байна.

3. Худалдааны олон дахин дамжлагаас үүдэн цаг
хугацаа алдах, хадгалалтын горим алдагдах зэргээс
шалтгаалан шинэ бүтээгдэхүүн эцсийн хэрэглэгчдэд
очихгүй байна.

Бидний судалгаа, туршилтаар Монгол орны 21 аймаг 330 сумын иргэдэд бараа
бүтээгдэхүүн:



Үйлдвэр

Үйлдвэр

УБ Зах

Аймгийн төв Сумын төв

Хэрэглэгч

Өмнө

Одоо



Одоогийн сум орон нутагт тээвэрлэлт 
болон хадгалалт хийж байгаа байдал



Төслийн тээвэр хийх хөргүүртэй автомашинууд /Герман улсын DAF брэнд/



Малчдаас малын мах эцсийн хэрэглэгчдэд:

Үйлдвэрийн 
төлөөлөгчид

Орон нутгийн махны 
ченж

Малчид

Орон нутгийн 
ресторан, 
нийтийн 

хоолны газар

Орон нутаг 
дахь хүнсний 
зах дэлгүүр

Орон нутаг 
дахь махны 
үйлдвэр

Орон нутаг дахь эцсийн хэрэглэгч

Улаанбаатар дахь 
төвлөрсөн бөөний 
худалдааны төв 

/Эмээлт, Налайх/

Томоохон махны 
үйлдвэрүүд, томоохон 

зоорь

Улаанбаатар дахь захуудын худалдаачид, жижиглэн 
зоорь

Улаанбаатар дахь 
хүнсний дэлгүүрүүд

Улаанбаатар дахь 
ресторан, нийтийн
хоолны газрууд

Улаанбаатар дахь хайм, мах 
боловсруулах үйлдвэрүүд

Улаанбаатар дахь мах 
ангилан ялгалтын цех

ЭкспортЭкспортУлаанбаатрын эцсийн хэрэглэгч 



Монгол аагинт төсөл хэрэгжсэнээр Малын махыг

Хөргүүртэй агуулахууд

Нэрийн дэлгүүрүүд

Эцсийн хэрэглэгч

Малчдаас малын махыг



Монгол аагинтаар дамжуулан Мал, мах татан 
авалт хийсэнээр:

• Чанар, стандартад нийцсэн мал махыг жилийн 4 улиралд шинээр 
нь хэрэглэгчдэд хүргэх

• Зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр малын махыг тээвэрлэх
• Зориулалтын зоорь, агуулахад махыг хадгалах
• Малын махыг дотоодод болон гадаад орнууд руу гаргах



Монгол аагинт төсөл хэрэгжсэнээр орон 
нутагт:

• Орон нутагт дундын зуучлалгүйгээр чанартай барааг хүргэх
• Хүнсний өргөн хэрэглээний бараа
• Чихэр, жимс
• Төмс, хүнсний ногоо
• Гоо сайхан, Ахуйн хэрэглээний бараа
• Бөс бараа, даавуу
• Зориулалтын ажлын хувцас, гутал
• Авто сэлбэг хэрэгсэл
• Сав суулга, 
• Цахилгаан хэрэгсэл зэрэг хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүн дундын 
зуучлалгүйгээр очно.

• Орон нутагтай хамтран ажиллах 
• Улирал харгалзахгүйгээр тогтмол Мал, мах, түүхий эд худалдан авах
• Тогтмол гэрээ хийж сүү, сүүн бүтээгдэхүүн худалдан авах
• Хоёрдогч орлого болох самар, жимс болон бусад хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүн дээр хамтран ажиллах, худалдан авах



Монгол аагинт хамтран ажилсанаар:

• Хоёрдогч орлого
• Намарын улиралд Монгол орны нутаг дэвсгэрт ургадаг зэрлэг 
жимсийг манай компанид нийлүүлэх боломжтой. 

• Хавар хүнсний ногоог компанитай гэрээ хийн үрийг зээлээр авч 
тариалан манай компанид худалдаалах боломжтой.

• Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг компанийн заасан стандартын дагуу 
боловсруулан гэрээгээр нийлүүлэх боломжтой.

• Малын махыг хүчит / уурагт тэжээлээр тэжээн жилийн аль ч 
улиралд стандартад нийцсэн мах болон түүхий эдийг нийлүүлэх 
боломжтой.



Монгол аагинт төслийн үр дүн
№ Хийгдсэн ажил Үр дүн Тоон үзүүлэлт

1 Олон дамжлагыг халах,
(Шууд хүргэлт)

Барааны үнийг 15-25% бууруулах, хэмнэснээр 
амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөх

Сард 1 өрх 20000 
төгрөгийн хэмнэлт 
хийх

2 Зориулалтын тээврийн хэрэгслээр 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Чанартай эрүүл хүнс эцсийн хэрэглэгчдэд очно 800000 орчим хүн

3 Зориулалтын тээврийн хэрэгслээр 
бүтээгдэхүүнийг буцаан тээвэрлэх

Мах, цагаан идээ, хүнсний ногоо, жимсийг 
чанар алдахгүйгээр тээвэрлэх

100 сумаас тээвэрлэлт 
хийх

4 Малчдад уурагт болон, бусад тэжээл 
хүргэх, малын ашиг нэмэгдүүлэх, гэрээ 
хийж хамтран ажиллах

Малчид малаас авах сүү болон махны ашиг 
шимийг 2 дахин нэмэгдүүлж орлогоо өсгөх

Орлогоо 2 дахин 
нэмэгдүүлэх

5 Агент байгуулах Хямд үнэтэй чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг нэг 
дороос авах

330 ажлын байр бий 
болно

6 Бараа солилцоо хийх Худалдан авалтын чадамж сайжрах Борлуулалт 20% 
нэмэгдэнэ

7 Эдийн засаг Ажлын байр, татварын орлого нэмэгдэнэ. 330

8 Экспорт Чанар стандартад нийцсэн мах, ногоог 
экспортонд гаргах



Баярлалаа

2017 он


