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ГАРЧИГ

 БАЙГАЛТАЙ ЗОХИЦСОН МЕНЕЖМЕНТЭЭР БАЯЛАГ БҮТЭЭХ САЛБАР  

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ

 ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН  

ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ

 ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖИЛ 

БОГИНО ХУГАЦААНД ҮСРЭНГҮЙ ДЭВШИХ БОЛОМЖ

 МАЛЫН ТОО ӨСГӨЛГҮЙГЭЭР СҮҮНИЙ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ 
БОГИНОО ХУГАЦААНД 4 ДАХИН ӨСГӨЕ – хөгжлийн гарааны төсөл



БАЙГАЛТАЙ ЗОХИЦСОН МЕНЕЖМЕНТЭЭР БАЯЛАГ БҮТЭЭХ САЛБАР  

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ

 бага газраас их ашиг шим 
 нэг долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хамгийн бага нөөц ашиглах 
 ашиглаж буй нөөцөө хаягдалгүй ашиглах

 богино хугацаанд “агуу” үр дүнд хүрэх боломж
 газрын буюу байгальтай зохицох менежмент тогтвортой хийх боломж

ГЭТЭЛ 
 эрчимжсэн мал аж ахуйн технологи хэт хоцрогдсон байна
 эрчимжсэн аж ахуй эрхлэж буй жижиг –дунд аж ахуйн үр дүнтэй хамтын 

ажиллагааны механизм алга
 эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийн талаар хаа хаанаа хүлээн зөвшөөрсөн 

цэгцтэй хийгээд асуудлыг иж бүрнээр шийдвэрлэх бодлого алга
 хөгжил дэмжсэн бодлогын хөрөнгө оруулалт алга



БАЙГАЛТАЙ ЗОХИЦСОН МЕНЕЖМЕНТЭЭР БАЯЛАГ БҮТЭЭХ САЛБАР  

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжилд тулгамдсан асуудлын жагсалт хэдэн км хүрэх 
хэдий ч нэгтгээд үзвэл ердөө 2 зүйл, нэг зарчимд зангидагдаж байна:

1. иж бүрэн технологи нэвтрүүлэх

2. жижиг –дунд аж ахуй үр дүнтэй хамтран ажиллах механизм бүрдүүлэх

 асуудлыг иж бүрнээр шийдвэрлэх зарчим баримтлах



ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ

Мах

 Биологийн өндөр идэвхитэй бүтээгдэхүүн /хүнсний нэмэлт, 
гоо сайхан/

 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн



ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ: МАХ

I. Мал аж ахуй 

/Мал аж ахуйн хөгжлийн гарц, зөвлөлдөх уулзалт, ХХААХҮЯ/

 бэлчээрийн доройтол - малд зах зээлийн үнэд тохируулан татвар ногдуулах 

 мал эрүүлжүүлэх, бүсчлэн эрүүлжүүлэх

I. Эрчимжсэн мал аж ахуйд бага мал бордон мах үйлдвэрлэж экспортлох

 Бэлчээрийн мал аж ахуйн төлийн зарим хэсгийг бордож экспортлох

 Эрчимжсэн аж ахуйн үржилд орохгүй төл  

 суурин нөхцөлд өвөлжүүлнэ гэдэг бол маш их зардалтай

 эрчимжсэн аж ахуйг мал жил тойрон төллөдөг тул үйлдвэрлэлийн процесс 
тасралтгүй өрнөх боломжтой



ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ: 

БИОЛОГИЙН ИДВЭХИТЭЙ БОДИС

Малын гаралтай бүх төрлийн хүнсний түүхий эд, гэхдээ эн тэргүүнд сүү

1. Ингэ - говь

2. Сарлаг – уулын таг

3. Ямаа – жил тойрон саах боломж



ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
ЭКСПОРТЫН БОЛОМЖ: СҮҮ

ИМПОРТ 80 хувь хүрч байна, гэхдээ 5 жилд импортыг бүрэн 
орлулаад экспортлох боломж байна

 Бодлогын төсөл бэлэн байна

 Хөтөлбөрүүд боловсруулаад байна

 Бодлого хэрэгжүүлэх төслүүдийг бэлтгээд байна

 Гарааны төслийг нарийвчлан тооцож 
хэрэгжүүлэхэд бэлэн болгоод байна



СҮҮНИЙ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙН 
ГАРААНЫ ТӨСӨЛ  - ОЛНЫ ХҮЧ ТӨСӨЛ

 Европ технологийг өндөр ашиг шимтэй үнээнд тулгуурлаж нэвтрүүлнэ

/сүүний гарц >7500, одоо <1800/

 Кластерийн зарчмыг баримталсан, фермерүүд хувьцааны тодорхой 
хэсгийг эзэмшсэн ХК-ний сүлжээ бий болгох /хамтын ажиллагааны механизм/

 Бүрдмэл хүчит тэжээлийн үйлдвэр

 Ложистикийн хэлхээний үйлчилгээ

 Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээ 

 Үхрийн баас боловсруулж бордоо, шаттаг хий, цахилгаан үйлдвэрлэх

 Тэжээлийн орчин үеийн шийдлүүд нэвтрүүлэх

 Төл мал бордох болон бусад



СҮҮНИЙ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙН 

ГАРААНЫ ТӨСӨЛ - ОЛНЫ ХҮЧ ТӨСӨЛ

ГАРАЛТ – ҮР ДҮН

 Сүүний үйлдвэрлэл 4 дахин өснө

 Сүүний эрчимжсэн аж ахуйн эдийн засгийн үр ашиг 4.7 дахин нэмэгдэнэ

 Сүүний өөрийн өртөг 40 хүртэл хувиар буурч өрсөлдөх чадвартай болно



СҮҮНИЙ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙН 

ГАРААНЫ ТӨСӨЛ - ОЛНЫ ХҮЧ ТӨСӨЛ

ОРОЛТ

 Мөнгөн хөрөнгө

 Нийт $2,327,100.00

 Хөрөнгө оруулагч $1,335,716.00

 Фермерүүд $991,386.00

 Үр өгөөж

 Хөрөнгө оруулагчид ногдох ашиг – жил бүр 12.5 хувь 

 IRR – 75%

 NPV - $1,955.42 



СҮҮНИЙ ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙН 
ГАРААНЫ ТӨСӨЛ - ОЛНЫ ХҮЧ ТӨСӨЛ

 Эрүүл мэндийн үр нөлөө

ЖИШЭЭ НЬ: 

12 хүртэл насны хүүхдийн шүд цоорох өвчний асуудлыг 99 хувь 
шийдвэрлэнэ

 Хөгжлийн үр нөлөө

Жижиг –дунд эрчимжсэн аж ахуйн хөгжлийн загвар бэлэн болно

 Нийгмийн үр нөлөө

Ажлын байр хадгална, нэмэгдүүлнэ, ажилтны нийгмийн асуудал 
шийдвэрлэгдэнэ /дундаж бүлгийн түвшинд/



ДҮГНЭЛТ

 Хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг төрөөс дэмжих

 Худалдан авалтын урьдчилгаа

 Хөдлөх хөрөнгийн барьцаа /тухайлбал, бүртгэлд техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх/

 Бүтээгдэхүүний борлуулалтын барьцаа

 Хэрэгжүүлэгч нартай хамтран ХК байгуулан хөгжүүлээд хувьцаагаа зарж 
гарах

 IPO гаргахад техникийн дэмжлэг үзүүлэх



АНХААРАЛ 
ХАНДУУЛСАНД 
ТАЛАРХАЛ 

ИЛЭРХИЙЛЭЕ

БИДНИЙ АШИГ ШИМИЙГ ХҮРТЭЖ НОГООНООР 
ХӨГЖИНӨ ҮҮ


