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Алсын хАрАА
монгол сүүгээр дэлхийг ундаална

ЭрхЭм зорилго

ҮнЭт зҮйлс

уламжлан ирсэн сүүн соёлыг орчин үеийн 
хэрэглээнд нийцүүлэн түгээнэ

итгэл даахуйц чанар
60 жилийн туршлага 
эрүүл хүнс 
чадварлаг хамт олон 
аюулгүй орчин
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монгол хүний сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
дундаж хэрэглээ

/1 жил/ 

www.1212.mn

FAO зорилт 2030 он: Дэлхийн хүн амын 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний жилийн 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх

хот сУУрин 
гАзАрт

хӨгЖиЖ БУй 
орнУУД

хӨгЖингҮй 
орнУУД

88.8 кг
45 кг-аас
66 кг-д хүргэх

212 кг-аас
221 кг-д хүргэх

сҮҮ, сҮҮн БҮтЭЭгДЭхҮҮний хЭрЭглЭЭ
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сАлБАрын тӨлӨв

сҮҮ, сҮҮн БҮтЭЭгДЭхҮҮний сАлБАрын тӨлӨв 2020

БоловсрУУлАх
ҮйлДвЭрт

8 1680
2500

монгол улсын хэмжээнд

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний 
үйлдвэр, цех

Хөргөлтийн төв

204

77

171 сая литр
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 

боловсруулсан нь

5%
Өмнөх 
оноос 
өссөн бэлтгэн нийлүүлэгч

ажилтан
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онцлох Үйл явДАл

1 литр сүү тутамд 500 төгрөгийн сүүний 
урамшуулал олгогдов

зорилго-Үр ДҮн

Сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлэх сүүний чанар сайжрах, 
Фермүүдэд Хаа-н зохистой дадал 
нэвтрэх, хөгжих, 
эрчимжсэн маа-н тоо нэмэгдэж, 
сэрүүний улиралд сүү бэлтгэлийн 
хэмжээ нэмэгдэх.

сАлБАрын онцлох Үйл явДАл мУ-ын 
хэмжээнд 
олгогдсон 

урамшууллын дүн  
/2020.11-р сар-
2021.2-р сар/ 

6.6 сая 2000

3.2 тэрбум
төгрөг

литр сүү фермер

Урамшууллын 51%
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ковиДын нӨлӨӨлӨл

зАсгийн гАзрын ДЭмЖлЭг

ковиДын нӨлӨӨлӨл

ажилтнуудынхаа  эрүүл 
мэндийг хамгаалах, ажлын 

байраа хадгалах

Бүтээгдэхүүн түгээлт, 
борлуулалт түүхий эд татан авалт Бизнесийн орчин
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сҮҮгийн нЭг ӨДӨр

“сҮҮ” 
тАнАйД очих  

АялАл ӨДӨр 12:00 цАг
Сүүг үйлдвэрт авчирч, ариутган 

боловсруулна.

ӨДӨр 14:00 цАг
Сүү, тараг, зайрмаг болгон савлана.

Бүтээгдэхүүнийг сэрүүн 
агуулахад биежүүлж, хянана.

ӨглӨӨ 5:00 цАг
Сүүний машин сүүгээ цуглуулахаар 

явна.

ӨглӨӨ 4:00 цАг
Фермерүүд үнээгээ сааж, 

сүүгээ бэлдэнэ.

Хэрэглэгчдийн гарт очно
ӨглӨӨ 6:00 цАг

түгээлтийн ажилтнууд 
дэлгүүрүүдэд хүргэнэ.
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сҮҮ БЭлтгЭлийн нЭгДсЭн систем

         Сүү боловсруулах үйлдвэр              Сүүний хөргөлттэй тасаг              Сүү цуглуулах цэг

Ìºíãºíìîðüò

Áàòøèðýýò

ÄÀÐÕÀÍ

ÏàðòèçàíÍàðèéí

Àëòàíáóëàã

Áàòñ¿ìáýð

Ç¿¿íõàðàà

Õàíãàë, Õÿëãàíàò

Áàðóóíõàðàà

Íîìãîí

Áîðíóóð
Æàðãàëàíò

Ñ¿ìáýð

ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ

ÝÐÄÝÍÝÒ

ÁÓËÃÀÍ

улсын хэмжээнд 6 аймгийн 30 
гаруй чиглэлийн 2500   
гаруй  сүү бэлтгэн нийлүүлэгч 
фермээс сүү  татан авч байна. 

2012-2020 онуудад нийт 
105.2 тэрбум төгрөгийн 138,4 
сая литр сүүг татан аваад 
байна.

БЭлтгЭлийн сҮҮний Биет ДҮн 18.9 сая литр

2020 он

17.8 тэрбум төгрөгБЭлтгЭлийн сҮҮний мӨнгӨн ДҮн

сҮҮ БЭлтгЭл 2020

60% 25%
300км

300км
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“Ар гҮнт мАрцАД” хорШоо

Ач холбогдол
Сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх сүүний чанар сайжрах, улмаар чанарт суурилсан 
үнийн бодлогын хэрэгжилтийг далайцтай болгох,

Фермүүдэд Хаа-н зохистой дадлыг нэвтрүүлэх,

тоног төхөөрөмж сайжрах, 

эрчимжсэн маа-н тоо нэмэгдэж, урт хугацаандаа сүү бэлтгэлийн улирлын хамаарал багасах,

төрийн байгууллагад албан ёсоор дуу хоолойгоо өргөн, асуудлаа шийдвэрлүүлэх,

дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагуудаас хөнгөлөлттэй зээл авах, мөн олон улсын 
байгууллагуудаас тусламж авах боломжоор хангагдах, 

малчид үүрэг хариуцлага бүхий хуулийн этгээд болсноор хамтын хөдөлмөрийн нэгдсэн 
зохион байгуулалтад орж үйл ажиллагаа сайжрах гэх зэрэг олон давуу талтай юм. 

Орчин үеийн сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн анхны 
жишиг хоршоо байгуулав

Анхны ЖиШиг хорШоо

 

 

  

“ ”
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зАх зЭЭлийн ӨсӨлт

сҮҮ, сҮҮн БҮтЭЭгДЭхҮҮний зАх зЭЭл

нийт заХ 
зээл10%

ШингЭн сҮҮ тАрАг зАйрмАг

12% 16% -2%
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БорлУУлАлт

БорлУУлАлт ӨсгӨсӨн 

тоП-3
“MILK” сҮҮ
/тетрапак савлагаа/

ААрц
/дархлаа дэмжигч аарцан 
бүтээгдэхүүн Үзэмтэй аарц, 
шүүсэн аарц/ 

АмтлАг БрЭнД
/гэр бүлийн хэрэглээний 
төрлүүд/

29%

49%20%

БорлУУлАлтын БҮтЭц

СҮҮ

49
тэрБум

23
тэрБум

3
тэрБум

8
тэрБум

тараг зайрмаг БуСад

БрЭнД

59%

28%

3%

10%
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сАнхҮҮгийн ҮзҮҮлЭлт

2020 оны онцлох ҮзҮҮлЭлтҮҮД

2019      2020

76.1

5.6

25.3

83.3

6.2

31.6

нийт борлуулалт
/тэрбум төгрөгөөр/

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж

нэгж хувьцаанд ногдох ашиг

цэвэр ашиг
/тэрбум төгрөгөөр/

Эздийн өмч
/тэрбум төгрөгөөр/

2019      2020

2019                       2020

ROE

EPS

22% 22%

16.3 18.3 

2019      2020

9.5% 10.7% 25.2%
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2021 оны санхүүгийн төлөвлөлт

2021 оны сАнхҮҮгийн тӨлӨвлӨлт

нийт 
борлуулалт

цэвэр ашиг

110.3

13.7

33%

121%

/тэрбум төгрөг/

/тэрбум төгрөг/
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ШинЭ БҮтЭЭгДЭхҮҮн

“AMORE“ БрЭнД
цэвэр цөцгийн тосоор баяжуулсан 

пломбир төрлийн зайрмагийн 
хөгжүүлэлт

Пломбир 

AMORE
Пломбир 

Пломбир 

торх нь шоколадан 
бүрхүүлтэй иристэй сүүн 
зайрмаг

гүзээлзгэнэтэй
сүүн зайрмаг

торх нь шоколадан 
бүрхүүлтэй сүүн 
зайрмаг

Самар, шоколадан 
бүрхүүлтэй иристэй сүүн 
зайрмаг

AMORE

иристэй зайрмаг
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ШинЭ БҮтЭЭгДЭхҮҮн

цангис жимс, овьёосны 
төгс хослол

манго жимс, чиа 
үрийн төгс хослол

Бүсгүй хүн бүр өөр өөрийн гоо үзэсгэлэнтэй. Гоофит таны гоо 
үзэсгэлэнг үргэлж хадгална.

1 тЭрБУм
БиФидО БаКтЕри

-аас дээш

дархлаа дэмжигч /bifidobacterium BB-12, lactobacillus acidophilus LA-5, streptococcus 
thermophilus, lactobacillus bulgaricus/
1 тэрбум бифидо бактеритай Пробиотик тараг 
Хоол боловсруулах системийг тэнцвэржүүлэгч  
/овьёос, чиа үр/
арьс, хумс, үсний тэжээл, сэргээгч /цангис, манго жимс/
эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжигч /цангис жимс/

сонгох 5 шалтгаан:

“гооФит“ БрЭнД
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гадил, манго жимсны 
төгс хослол

гүзээлзгэнэ жимс, 
ваниллын төгс хослол
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хӨрӨнгӨ орУУлАлт

хӨрӨнгӨ орУУлАлт /төгрөг/

6.1

2020 2021

тЭрБУм

11.1
тЭрБУм

тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэл, хүчин чадал 

нэмэгдүүлэх хүрээнд
Борлуулалтыг 
өсгөх хүрээнд

Үйл ажиллагааг сайжруулах 
хүрээнд
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ҮнЭт цААсны зАх зЭЭл

ҮнЭт цААсны зАх зЭЭл

хУвЬцАА ЭзЭмШигчДийн тоонЭгЖ хУвЬцААны ногДол АШиг /төгрөг/

2014

20172016

3

10

3.33

5

7.36

2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

281 277

593
767

1413

2565

2791

3791

9.7 тЭрБУм

1.5
36%

дахин
өссөн

өсөлт

тӨгрӨгийн ногДол АШиг тАрААсАн 
нийт
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хУвЬцААЖУУлАх хӨтӨлБӨр

БиД сҮҮний ҮйлДвЭрийн ЭзЭн

1151

135,000 Хувьцаа 566,000 Хувьцаа 515,000 Хувьцаа

470 3700Бэлтгэн
нийлүүлэгч ажилтан Харилцагч

БЭлтгЭн нийлҮҮлсЭн сҮҮний 
хЭмЖЭЭнЭЭс хАмААрУУлАн хУвЬцАА 

БЭлЭглЭнЭ.

АЖилтАн БҮр комПАнийнхАА ЭзЭн 
БолЖ, хУвЬцАА УрАмШУУлАлД АвнА. 

тАтАн АвАлтын ДҮнгЭЭс  
хАмААрУУлАн хУвЬцАА БЭлЭглЭнЭ. 
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нийгмийн хАриУцлАгА

нийгмийн тӨлӨӨх 
ЭерЭг Үйлс

сҮҮ БЭлтгЭн 
нийлҮҮлЭгчДийг 
ДЭмЖих чиглЭлД
• “Хоршоожуулах” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
“ар гүнт марцад” жишиг 
хоршоо байгуулав.
• зээлийн баталгаа олгов.
• шаардлагатай, 
хэрэгцээт бараа, 
бүтээгдэхүүнийг 
нийлүүлэв.
• мэдээ, мэдээллээр 
тогтмол хангах, сар 
тутмын “Сааль” сонин 
эрхлэн гаргав.

сПортыг 
ДЭмЖих Үйл 
АЖиллАгАА
• Паралимпийн 
тамирчдыг дэмжин 
ажиллаж байна. 

хАмтын АЖиллАгАА
• Хүнс, технологийн 
Политехник Коллежтой 
хамтран ажиллагааны санамж 
бичиг байгуулан, ажиллаж 
байна. 

ЭмЭгтЭйчҮҮД, 
хҮҮхДҮҮДЭД 
чиглЭсЭн Үйл 
АЖиллАгАА
• “нарны хүүхдүүд” 
цэцэрлэгийн тохижилтод 
тусламж үзүүлэв. 
• 1000 сурагчид “Сүүний ач 
тус” сэдвээр сургалт хийлээ.
• экокэш төсөлд нэгдэв.
• #SaveGanzorig хандивын 
хөдөлгөөнийг хамт 
олноороо дэмжив.
• ажилтнуудын ёс зүйн хэм 
хэмжээ, жендерийн эрх 
тэгш байдлыг эрхэмлэн “Ёс 
зүйн хороо”, “нийгмийн 
хөгжил, жендерийн хороо” 
байгуулав.

БАйгАлЬД ЭЭлтЭй 
сАвлАгАА
• нийт үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний 60%-нь эко 
савлагаатай.
• Хуванцар савлагааг дахин 
боловсруулах “эко кэш” 
төсөлд нэгдэв.

хАнДив, ДЭмЖлЭг
• уОК-т  20 сая 
төгрөгийн хандив 
үзүүллээ.
• уид-ийг сэргээх үйл 
ажиллагаанд оролцсон 
алба хаагчдад сүү 
хандивлав. 
• СХд-ийн нийт албан 
хаагчдад дархлаа 
дэмжих дэмжих аарц, 
сүүн бүтээгдэхүүн 
бэлэглэв.
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комПАнийн тӨлӨвлӨгӨӨ

2021 оны зорилго, зорилт

зорилтУУД

сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлж, салбарын хөгжлийг 
түүчээлнэ.

БҮгДийг БУс

хийнЭ.
чУхлыг

зах зээлд эзлэх хувь зайрмагны 
үйлдвэрлэл, 
борлуулалт

хөдөө орон нутаг 
дахь борлуулалт

33% 54%5 
дахин нэмэгдүүлнэ
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сҮҮ
ӨӨрӨӨ 

нийгмийн
хАриУцлАгА

• 2500 Бэлтгэн нийлүүлэгчид17,8 тэрбум төгрөг
• 500 тугал
• зээл
• Хаа-н хөгжил

• 470 гаруй ажилтан
• татвар төлөлт
• нийгмийн харуицлага

• эрүүл шүд, Ясны бэхжилт
• дархлаа дэмжигч амин дэм, эрдэс, 
уургийн эх үүсвэр

• 3800 харилцагчид АШиг
• ажлын байр
• Стратегийн хүнс түгээгч

монгол сҮҮгЭЭр

ШинЭ “ШинЭ зелАнД“-ыг
бүтээе

140 дахин их

 Шинэ зеланд улс  монгол улс
хүн ам 4.8 сая 3,3 сая
газар нутаг 268 мянган км2 1,5 сая км2

1 хүнд ногдох ДнБ 40 мянган доллар 4 мянган доллар
Үхрийн тоо  6,3 сая 4,7 сая
сүү боловсруулалт 24 сая тонн 171 сая литр
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АнхААрАл хАнДУУлсАнД
БАярлАлАА


