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Д/д Улс, хот Албан тушаал
Хүний 

тоо
Хугацаа Зорилго Төсөв Үр дүн

1
Тайвань, Тайпэ 

хот

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ч.Чулуунцэцэг

1
2019.03.25-

2019.04.01

Органик хөдөө аж 

ахуйд шилжсэн бусад 

орны туршлага судлах

IFOAM

Органик хөдөө аж ахуйн олон улсын хөдөлгөөн /IFOAM/-өөс Тайванийн Тайпэй хотноо 2019 оны 03 дугаар

сарын 25-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “IFOAM-Азийн Органик

Залуучуудын IV чуулга уулзалт, сургалт”-д Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг

хамрагдсан. Азийн Органик Залуучуудын IV чуулга уулзалтын хүрээнд зохион байгуулагдсан 3 хоногийн

сургалтад Энэтхэг, Филиппин, Герман, Тайвань, Монгол, Солонгос, Мьянмар зэрэг 10 гаруй улсаас нийт 50

гаруй төлөөлөл оролцсон. Органик хөдөө аж ахуйн түүхэн замнал, өнөөгийн байдал, үндсэн зарчим,

тодорхойлолтууд, органик үйлдвэрлэл, нэмүү өртгийн сүлжээ, органик баталгаажуулалтын систем, органик

хөдөө аж ахуй олон улсын хөдөлгөөн, түүний сүлжээ зэрэг сэдвийн хүрээнд танхимын, органик фермийн аж

ахуй, бүтээгдэхүүний маркетинг, органик салбарт оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, тэдгээрийг хэрхэн

идэвхижүүлэх тухай дадлага сургалтад хамрагдсан. 

БНСУ, Пусан хот

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ч.Чулуунцэцэг

1
2019.06.13-

2019.06.23

"Хөдөө аж ахуйн 

салбарын олон улсын 

арга хэмжээ" -д 

оролцох

Пусан хотын олон 

улсын хамтын 

ажиллагааны сан

Пусан хотын Захиргаа болон Пусаны олон улсын хамтын ажиллагааны сан хамтран зохион байгуулж буй

“Пусаны олон улсын хөтөлбөр 2019” арга хэмжээний хүрээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 16-23-ны өдрүүдэд

Пусан хотноо зохион байгуулагдсан “Хөдөө аж ахуйн салбарын олон улсын арга хэмжээ”-д НЗДТГ-ын Хяналт

шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн мэргэжилтэн О.Тунгалагаар ахлуулан БГД-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний

хэлтсийн дарга Э.Сансар, НХХААГ-ын Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Чулуунцэцэг, НМХГ-

ын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн байцаагч С.Лхагвадулам нар оролцсон. “Хөдөө аж

ахуйн салбарын олон улсын арга хэмжээ”-ний хүрээнд зохион байгуулагдсан “Ухаалаг хөдөө аж ахуй, өндөр

технологийн ферм” 5 хоногийн сургалтад Монгол, Камбожи, Мьянмар, Лаос улсаас нийт 14 төлөөлөл

хамрагдлаа. БНСУ болон Пусан хотын танилцуулга, хөдөө аж ахуйн технологи, соёл, сургалтын алсын хараа,

стратеги, ХАА-н тоног төхөөрөмж, хот суурин газрын ХАА-н шинэ технологи нэвтрүүлэх, экологид ээлтэй ХАА,

ухаалаг болон дэвшилтэд фермийн аж ахуй зэрэг сэдвийн хүрээнд танхимын, ХАА-д ашиглагдаж буй

дэвшилтэд дрон турших, agro healing хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэг хадгалах сав хийх, үр ашигтай бичил

биетний шим тэжээлт орчин үүсгэж микробын бордоо хийх, хүнсний шавьжаар боловсруулсан хоол бэлтгэх

тухай дадлага сургалтад хамрагдсан. 
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Д/д Улс, хот
Гадны байгууллагын 

нэр, албан тушаал
Төрөл Огноо Тэргүү

Гарын үсэг зурсан 

байгууллагын нэр, 

албан тушаал

Зорилго/Үр дүн

II. Зочид төлөөлөгчид 

III. Гадаад арга хэмжээ

IV. Гэрээ, Санамж бичиг
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2019 ОНЫ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

I. Гадаад томилолт

имэйл хаяг: biligsaikhan.hhaag@gmail.com



БНСУ, Сөүл хот "Ногоон Ази" ОУТББ Гэрээ 1/10/2019

Жимс, жимсгэнэ 

боловсруулах үйлдвэр 

байгуулан иргэдийн 

бие даах чадварыг 

дээшлүүлэх төслийн 

хамтын ажиллагааны 

гэрээ

НХХААГ-ын дарга 

Д.Баянбат

Тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа, нийслэлийн ногоон хөгжлийн бодлогыг дэмжих, байгаль орчны доройтолд

орсон газар нутагт жимс, жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр, хүнсний ногоо тарьж ургуулах технологи, иргэдэд

сургалт явуулах зэрэг үйл ажиллагаагаар дамжуулан экологийн нөхөн сэргээлт, иргэдийн бие даах чадварыг

дээшлүүлэх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оршино.

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХЯНАСАН:

ОРЛОГЧ ДАРГА БӨГӨӨД ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Д.ПҮРЭВСҮРЭН

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                              Х.БИЛИГСАЙХАН


