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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. 

2 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, соѐлын 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, соѐл, 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. 

3 АНУ, Юта муж

Газар тариалангийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

С.Гочоосүрэн

1
2019.08.07-

2019.08.29

"Хүнсний 

бүтээгдэхүүний 

хадгалалт болон 

аюулгүй байдал"

Дэзэрэт ОУБ

Тус сургаалт нь АНУ-ын Юта мужийн Айдохагийн их сургууль дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд АНУ-ын 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 зэрэг чиглэлээр дадлага хийсэн.

Утас: 70140423Холбоо барих мэдээлэл

2019 ОНЫ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 

I. Гадаад томилолт

имэйл хаяг: biligsaikhan.hhaag@gmail.com



4 БНХАУ, Хөх хот

Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

Ж.Содцэцэг

1
2019.09.04-

2019.10.04

“Хөдөө аж ахуйн 

гаралтай 

бүтээгдэхүүний 

боловсруулалт болон 

аюулгүй байдлын 

чанарын хяналт-2019”

БНХАУ-ын 

худалдааны яам

Монгол улс болон БНХАУ-ын Засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу цуврал сургалтын энэ удаагийн ээлж 9

дүгээр сарын 04-өөс 10 дугаар сарын 03-ны хооронд ӨМӨЗО-ны нийслэл Хөх хотод Хөдөө аж ахуйн их

сургууль дээр зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд ХХААХҮЯ-ны төрийн захиргааны удирдлагын газрын

ахлах мэргэжилтэн багийг ахлан явсан бөгөөд аймаг, нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 8

мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын 5 байцаагч, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл 3, дээд сургуулийн

багш 2, хувийн хэвшлийн төлөөлөл 12 нийт 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамрагдсан.Онолын сургалтаар

Хятадын хүнс боловсруулах салбар болон зах зээлийн төлөв, БНХАУ-ын чанарын баталгааны систем,

Өвөрмонголын сүү цагаан идээний өнөөгийн байдал ба хөгжил, чиг хандлага, Үнээний сүүний үйлдвэрлэл

болон чанарын хамаарал, БНХАУ-ын тойм байдал хийгээд өөрчлөлт нээлтийн 40 жилийн амжилт бүтээл,

ӨМӨЗО-ны тойм байдал ба 70 жилийн амжилт бүтээл, Хүнсний микробиологийн хяналт, сорилтын технологи,

Хүнсний бүтээгдэхүүний бичил биетэн ба сүүн бүтээгдэхаүүний чанарын баталгаа, Сүүн хүчлийн бактерийг

ашиглах, Зөөлөн ундаа судлал, Хүнсний ялзарлаас сэргийлэх бодис, Исгэлтийн инженерийн тоймчлол,

Хүнсний сав, баглаа, боодол, хадгалах технологи, Тэмээний сүүний шим тэжээлийн бүрэлдэхүүн ба

эмчилгээний үйлдэл, Хүнсний стандарт болон дүрэм, журам, Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах

технологи гэсэн 16 сэдвийн хүрээнд 48 цагийн танхимын хичээл орсон. БНХАУ-ын 40 жилийн хугацаанд

хөгжсөн түүх, мөн Өвөрмонгол орны хөгжлийн түүх, хүнсний микробиологийн үндэс, хүнсний сав баглаа

боодолд тавигдах ерөнхий шаардлага, ингэний сүүний найрлага, ач холбогдол, дэлхий нийтэд болон

Өвөрмонголын Тариалангийн Их сургуулийн багш эрдэмтдийн судалгааны талаар мэдээлэл авлаа. БНХАУ-

ын үндсэн байдал, өөрчлөлт, шинэчлэлт, амжилт, ӨМӨЗО-ны байдал, Хятадын хүнсний чанарын аюулгүй

байдлыг хянах системийн тогтолцоо, хөгжил, хүнсний микробиологийн хяналтын лаборторийн тоног

төхөөрөмж, хүнсний нэмэлт бодис, исгэлтийн болон амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн боловсруулах

технологи зэрэг хичээл заасан.

5 БНХАУ, Хөх хот
Мал үржлийн албаны 

мэргэжилтэн Б.Гантулга
1

2019.09.10-

2019.09.30

"Монгол улсын мал аж 

ахуйн биотехнологи, 

мал үржүүлэг болон 

малын генетик 

нөөцийн судлалын 

мэргэжлийн сургалт"

БНХАУ-ын 

худалдааны яам

6 БНХАУ, Хөх хот
Мал үржлийн албаны 

мэргэжилтэн Х.Сүхбаатар
1

2019.10.09-

2019.10.29

"Орчин үеийн өвс, 

тэжээл үйлдвэрлэлийн 

тогтолцоог бий болгох"

БНХАУ-ын 

худалдааны яам

Эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуй, тэжээлийн ургамлын тариалан эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдийн

үйл ажиллагаатай танилцаж, тухайн аж ахуй нэгжийн ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчин, цаашлаад мал аж

ахуй хөгжүүлэх тал дээр дэвшилтэд технологи нэвтрүүлж байгаа талаар судаллаа. Мэнню грүппийн сүүний

үйлдвэрийн хөгжил болоод үйлдвэрлэл, өсөлт хөгжилттэй танилцсан. 2003 онд сансрын сүүн хоол хийх эрх

авсан. 1999 онд суурь нь тавигдсан. 2000 онд олонд зарласан. 2002 онд орлого нь 2 их няад давсан орлого

олсон. 2005 онд хүүхдийн сүүн хоол бэлтгэх эрх авсан. Өдөрт 20000 тн сүү савладаг. 1 цагт 10 мянган

хайрцаг сүү савладаг. Улаанцав аймгийн Дөрвөд хошууны Сайнүө хонины аж ахуйтай танилцсан. Дөрвөд

хошуу нь махны чиглэлийн хонины аж ахуйг голчлон эрхэлдэг. Мах, арьсны чиглэлийн 8 үүлдэр байна. Уг аж

ахуйд 20 хүн ажилладаг бөгөөд 5 малзүйч мэргэжилтэн голлон ажилладаг. Англи, Голланд зэрэг улсаас

махны чиглэлийн суффолк зэрэг үүлдрийн махан ашиг шим сайтай хонийг ашиглан өөр дотор нь

эрлийзжүүлэн махны шинэ үүлдрийг гаргадаг юм байна. Тэжээлийн ургамал царгас, эрдэнэшиш тариалдаг аж 

ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж ургац хураалтын явцад дэвшилтэд техник, тоног төхөөрөмж

ашиглаж байгааг газар дээр нь танилцсан.

6
БНСУ, Жэжү 

арал

Эрчимжсэн мал аж ахуйн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

Х.Сүхбаатар

1
2019.12.08-

2019.12.14

"Тогтвортой хөдөө аж 

ахуй"

НҮБ-ийн Сургалт, 

судалгааны институт

БНСУ-ын Жэжү арлын НҮБ-ийн сургалт судалгааны институт дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд "Тогтвортой

хөдөө аж ахуй"-г хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт, байгаль орчинд ээлтэй технологи, соѐл, 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. 

II. Зочид төлөөлөгчид 



1

Д/д Улс, хот
Гадны байгууллагын 

нэр, албан тушаал
Төрөл Огноо Тэргүү

Гарын үсэг зурсан 

байгууллагын нэр, 

албан тушаал

Зорилго/Үр дүн

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.
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III. Гадаад арга хэмжээ

IV. Гэрээ, Санамж бичиг


