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I. УДИРТГАЛ
- “Ухаалаг малчин хөтөч 1”-ын тухай
- Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн танилцуулга

II.   XXI ЗУУНЫ МАЛЧИН
- Малчин та цаг үетэйгээ хэрхэн хөл нийлүүлэн алхаж байна вэ? 
- Малчин та яаж сэтгэлгээ, хандлагаа өөрчлөх вэ? 

III. ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ
-  ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН СТАНДАРТЫН БҮТЭЦ
-  Стандарт 1: Бэлчээрийн тогтвортой ашиглалт

- Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулахад аж ахуйч малчны хувьд өөрт эзэмшвэл 
зохих Мэдлэг, Идэвх зүтгэл, Хүчин чармайлт, оролцоотой байх

-  Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээнд зэрлэг амьтдын амьдрах 
орчныг хамруулах. Үүний тулд мэргэжлийн зохих байгууллагатай хамтарсан 
байх

-  Хийсэн үнэлгээндээ тулгуурласан бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга замаа 
тодорхойлсон байх (төлөвлөгөө)

-  Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
-  Бэлчээр сайжруулах арга туршлагаа цаг бүрт эргэн хянаж сайжруулах
-  Бэлчээр сайжруулах арга туршлагаа цаг бүрт эргэн хянаж сайжруулах

-  Стандарт 2: Малын арчилгаа маллагаа
-  Малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах
-  Төлийн хорогдолгүй оруулахад тэжээл, усны хангамж нь нөлөөлнө
-  Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах нь: Тарган мал тал бүрийн ашигтай
-  Малын хашаа, саравч, хашлагыг бэлтгэх
-  Малын маллагаа, арчилгааг тохируулах
-  Галын болон бусад онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
-  Өвлийн улирал цаг агаарын эрс тэс байдалд бэлтгэх

IV. ХАВСРАЛТ
- Стандарт 1: Бэлчээрийн тогтвортой ашиглалт
- Стандарт 2: Малын арчилгаа маллагаа
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Ухаалаг малчин хөтчийн ном нь ноолуур үйлдвэрлэгч малчид болон хоршоо нь 
“Тогтвортой ноос, ноолуурын эсвэл” (ТННЭ)-тэй хэрхэн хамтран ажиллаж, шалгууруудыг  

хангахад чиглүүлсэн зааварчилгаа  юм. Ноолуурын зах зээлийн үндсэн үйлдвэрлэгч болох 
бэлчээрийг он удаан жил тогтвортой ашиглах ухаан болон ямааны аж ахуйг тогтвортой 
эрхлэх талаар аж ахуйн хоёр стандартыг ТННЭ-ээс мөрдүүлэхээр  дэвшүүлсэн. ТННЭ нь  
ноолуур үйлдвэрлэгч малчдаас байгалийн нөөцийг ариг гамтай ашиглах, ямааны аж ахуйг 
тооны хойноос биш, харин тогтвортой нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллахыг хүсч байна. 

Иймд, ТННЭ-тэй хамтран ажиллах малчдыг аж ахуйн 2 стандартыг мөрдөхөд дөхөм болгох 
үүднээс энэхүү гарын авлагыг “Нутаг” академийн багш нараар боловсруулан та бүхний гар 
дээр цувралаар хүргэж байна. Уг хөтөч нь үндсэн 4 хэсгээс бүрдэх бөгөөд хэсэг тус бүрийн 
хураангуйг тусгав. Үүнд: 

УДИРТГАЛ: Ухаалаг малчин хөтөч 1 болон тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн 
тухай танилцуулга

XXI ЗУУНЫ МАЛЧИН: Өнөө цагийн малчид асуудлыг сургаар биш ул суурьтай 
мэдлэг чадамжид суурилж, өөрсдийн сэтгэлгээ хандлагаа өөрчлөхийн тулд 
шинэлэг 5 зарчмын дагуу хоршиж, нийлснээр хэрхэн тогтвортой аж ахуй эрхлэгч, 
манлайлагч, шинийг санаачлагч малчин болох тухай тоймлон өгүүллээ. 

ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ: Бэлчээрийн тогтвортой 
ашиглалтын стандарт нь 6 шалгуур, малын зохистой арчилгаа, маллагааны 
стандарт  нь 5 шалгуураас бүрдэнэ. Эдгээр шалгууруудыг ямар арга замаар 
мөрдөж, ханган ажиллах талаар дэлгэрэнгүй тусгав. 

ХАВСРАЛТ: Бэлчээрийн тогтвортой ашиглалт ба Малын арчилгаа, маллагааны 
стандартын дэлгэрэнгүйг тусгав.

Энэхүү гарын авлагыг мал аж ахуйгаа тогтвортой эрхлэх 
холч ухаантай малчдад зориулав

“УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ 1”-ЫН ТУХАЙ

I - УДИРТГАЛ
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БИДНИЙ ТУХАЙ
Sustainable Fibre Alliance (SFA-ТННЭ) нь ашгийн бус олон улсын байгууллага 
бөгөөд дэлхий нийтэд тогтвортой ноолуурын стандартыг таниулан нэвтрүүлэх, 
байгалийн нөөц, бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг дэмжих, малчин өрхөөс 
борлуулагч хүртэлх ноолуурын ханган нийлүүлэлтийн үе шат бүрт тогтвортой 
байдлыг хангах зэрэг шинэчлэлийн үйлсийг дэмжин ажиллана. 

АЛСЫН ХАРАА
Тогвортой байдлын үзэл баримтлалд нийцсэн ноолуурыг нийлүүлэх чадвар 
чадамжийг Монголд бий болгох. Бэлчээрийн сэргэн ургах чадамжийг 
доройтуулахгүйгээр МАА-гаа тогтвортой эрхлэж буй малчдын бүлэг хоршоог зах 
зээлд холбох бөгөөд ноолуурын үйлдвэрлэл ба худалдааг зөв шудрага явуулах 
үйлсийн төлөө ажиллах болно. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
SFA-ТННЭ нь дэлхийн түвшинд ноолуур үйлдвэрлэн нийлүүлэлтийн тогтсон үйл 
ажиллагааг сэргээн шинэчлэх болно. Бидний зорилго нь ханган нийлүүлэлтийн 
тогтвортой сүлжээг буй болгохын тулд ноолуур үйлдвэрлэж буй малчид, 
боловсруулах үйлдвэр, үйлчлүүлэгчид, шилдэг бүтээгдэхүүний нэр шошго бүхий 
брэнд худалдаалагчдын хамтын түншлэлийн үйл ажиллагааг эрхэмлэн ажиллахад 
оршино. 

Уг түншлэл нь өнөөгийн ноолуурын үйлдвэрлэлийн нийгэм ба байгаль орчинд 
үзүүлж буй аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйлсийн төлөө эвлэлдэн нэгдсэн 
болно. Ингэснээр тогтвортой ноолуурын ханган нийлүүлэлтээс үүсэх үр ашгийг 
буй болгоод зогсохгүй, хамрагдсан бүх брэндүүд болон худалдаалагчиддаа 
харьцангуй давуу талыг олгох болно.

SUSTAINABLE FIBRE ALLIANCE - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ

ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН СТАНДАРТ

Монгол орны хүн, нийгэм, газар нутгийн онцлогийг харгалзан Нутаг үзэл баримтлалд нийцүүлэн 
тогтвортой ноолуурын үйлдвэрлэлтийн загварыг баримтална. Уг аргачлал нь дараах тулгуур хадгалан 
хамгаалах, тогтвортой мал аж ахуйг хөтлөн авч явах чадвартай, орон нутгийн хөгжлийн тулгуур болсон 
малчдын залгамж халааг бий болгохохд хамтран ажиллах. 

1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТУЛГУУР: 

 Компанийн нийгмийн хариуцлагыг хангах зорилгоор экологид ээлтэй буюу “ногоон” 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэх боломжийг брэнд/худалдаалагчдад 
бүрдүүлэх. Малчид тогтвортойгоор МАА-гаа эрхлэх замаар эдийн засгийн хувьд илүү үр 
ашгийг урт хугацааны явцад хүртэх нөхцлийг бий болгох. 

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУЛГУУР: 

 Бэлчээр ба бусад байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт ба хамгаалалтыг сайжруулахад 
чиглэсэн хөтөлбөр – бэлчээрийн сэргэн ургах чадамжийг алдагдуулахгүй байх аргын нэг юм. 

3. НИЙГЭМ-СОЁЛЫН ТУЛГУУР: 

 Нүүдлийн ахуй соёл, уламжлалт арга ухааныг хадгалан хамгаалах, тогтвортой мал аж ахуйг 
хөтлөн авч явах чадвартай, орон нутгийнхаа хөгжлийн тулгуур болсон малчдын залгамж 
халааг бий болгоход хамтран ажиллах.

МАЛ АРЧИЛЛАГАА БА МАЛЛАГАА: 

Хамтран ажиллаж буй малчдын бүлэг, хоршоод нь малын 
эрүүл ахуй, арчиллагаа, маллагааны зохих норм 
заалтыг баримталж буйг баталгаажуулна. 
Амьтны эрүүл арчиллагаа маллагаа нь – 
шим тэжээл, бэлчээрийн даац чанар, 
бэлчээрлэх нутаг зэргээс хамаарна. SFA 
нь ноолуурын ямааны удам угшлыг 
сайжруулах чиглэлээр судалгаа 
шинжилгээ явуулахыг дэмжиж 
ажиллана. 
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ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛТЭЙ ХАМТРАН 
АЖИЛЛАСНЫ ДАВУУ ТАЛ НЬ ЮУ ВЭ? 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл /ТННЭ/ 
нь ашгийн бус олон улсын байгууллага 

бөгөөд тогтвортой үзэл баримтлалд нийцсэн 
ноолуурыг нийлүүлэх чадвар, чадамжийг Монголд 
бий болгох зорилготой.

ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН 
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БОЛНО

ӨРХИЙН ОРЛОГО 
НЭМЭГДЭЖ, АМЬЖИРГАА 
ДЭЭШИЛНЭ

НЭМҮҮ ӨРТӨГ БИЙ 
БОЛГОНО

МАЛЫН УДМЫН САНГ 
САЙЖРУУЛНА

БЭЛЧЭЭРИЙН СЭРГЭН УРГАХ 
ЧАДАМЖИЙГ ХАДГАЛАХ

МАЛЧДЫН БҮЛЭГ ХОРШООГ 
ДЭМЖИХ

I  - УДИРТГАЛ
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Шинэ зууны малчид асуудлыг сургаар биш, 
ул суурьтай мэдлэг, чадвар, чадамжид 

суурилж шинэчлэлтийг хийх цаг нэгэнтээ иржээ. 

Тиймээс та цаг үеэсээ хоцрохгүйн тулд өөртөө 
өөрчлөлтийг хийж чадаж байна уу, үгүй юү 

гэдэгтээ дүгнэлт хийгээд үзэхийг зөвлөе!

Зургийг:  Ж.Одгарав

“Нутаг академ”-ийн оюутанууд III улиралын сургалтын үеэр Улаанбаатар хот 

ХХI-Р ЗУУНЫ 
МАЛЧИН

ТОГТВОРТОЙ АЖ 
АХУЙ ЭРХЛЭГЧ

ХОЛЧ УХААНТАЙ 
МАЛЧИН

МАЛЧИН ТА ЦАГ ҮЕТЭЙГЭЭ ХЭРХЭН  ХӨЛ НИЙЛҮҮЛЭН АЛХАЖ БАЙНА ВЭ?  
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II  - XXI ЗУУНЫ МАЛЧИН

МАЛЧИН ТА ЯАЖ СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГАА ӨӨРЧЛӨХ ВЭ?

ТА ДАРААХ ШИНЭЛЭГ 5 ЗАРЧМЫН ДАГУУ ӨӨРИЙГӨӨ ДАЙЧЛАН АЖИЛЛАВАЛ ЗАЙЛШГҮЙ 
ӨӨРЧЛӨЛТ ГАРГАЖ, АМЖИЛТАНД ХҮРСЭНЭЭР ШИНЭ ЗУУНЫ МАЛЧИН БОЛНО

ЗОРИЛГОО ОЛООД - ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАНД ОР

НЭГДЭЖ НИЙЛ

СУРАЛЦ - СУРГА

САНААЧИЛ - СЭД

ТӨЛӨВЛӨ - ТООЦ

1

2

4

3

5
Зургийг:  Ж.Одгарав

Говь-алтай аймгийн Жаргалан сумын хоршооны гишүүд
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Говь-алтай аймгийн Жаргалан сумын хоршооны гишүүд

МАЛЧИН ТА ЯАЖ СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГАА ӨӨРЧЛӨХ ВЭ?

1. ЗОРИЛГОО ОЛООД, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАНД ОР 

2.  НЭГДЭЖ, НИЙЛ 

Танд малчдын бүлэг, хоршоог байгуулж эсвэл түүнд элсэх зайлшгүй шаардлага гарч байна.

• Хоршоо гэдэг нь: Танай сумын бүлэг хүмүүс хоорондоо нэгдэн нэг зорилгын дор 
хамтарч ажиллахыг хэлнэ.

• Дэм дэмэндээ-дээс эрчиндээ гэдгийн адил малчид өнөө цагт зайлшгүй бүлэг,хоршоо, 
нөхөрлөл,компанид нэгдэж нийлэн ажиллах шаардлагтай болжээ.

Малчид өөр хоорондоо хоршин хамтарч ажилсанаар цаг үеийн явцад урган гарч ирж буй 
олон бэрхшээлийг оновчтой, эрсдэл багатай давна туулж гарах боломжууд бий болно.

ХОРШООНЫ ГИШҮҮН БҮРТ ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ 
БОЛОВСРОЛЫГ ТЭГШ ЭРХТЭЙ ОЛГОХ

ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 
ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

3 Х-Г БИЙ БОЛГОХ: (ХҮЧ-ХӨДӨЛМӨР-
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАА НЭГТГЭХ)

ХЭРЭГЦЭЭГЭЭ ДАНГААРАА ШИЙДЭХ 
БОЛОМЖГҮЙ ҮЕД ОЛОН ХУВИЛБАРТ 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ БИЙ БОЛГОХ

ХАМТЫН ЗОРИЛГЫН ТӨЛӨӨ ӨӨРИЙН 
ХЭРЭГЦЭЭГЭЭ ХАНГАХЫН ТУЛД 
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ШИНЭ САНАА ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ ШИНЭ АРГА БАРИЛ

II  - XXI ЗУУНЫ МАЛЧИН

МАЛЧИН ТА ЯАЖ СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГАА ӨӨРЧЛӨХ ВЭ?

3. САНААЧИЛ, СЭД

САНААЧИЛЖ, СЭДЭЭД - МАНЛАЙЛАГЧ МАЛЧИН БОЛЦГООЁ!
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МАЛЧИН ТА ЯАЖ СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГАА ӨӨРЧЛӨХ ВЭ?

4. СУРАЛЦ, СУРГА 5. ТӨЛӨВЛӨ, ТООЦ

ХХI зууны малчин та дараахь 
мэдлэгийг эзэмшиж, бусдаас 
суралцаж , бусдыг сургаж чадаж 
байна уу?

Малчид аа! Дараах чадварыг 
эзэмшээд шинэ зууны шилдэг 
малчид болцгооё.

Эрсдлийг тооцох

Өрхийн орлого, зарлага тооцох

Бизнес төлөвлөгөө хийх

Төлөвлөлт хийх

Төсөл бичих

Хоршооны төлөвлөгөө боловсруулах

Маркетинг (Зах зээл)

Эдийн засаг, банк, санхүү

Аж ахуй удирдлага, зохион байгуулалт

Мал аж ахуйгаа бизнес болгон эрхлэх

Эрүүл мэнд, боловсрол

Гадны төсөл, хөтөлбөр

Санхүүгийн төлөвлөлт хийх

Говь-Алтай аймаг Жаргалан сумын залуу 
малчдын сургалтын үеэр



11

ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН СТАНДАРТЫН БҮТЭЦ

III - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ

1.1 Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулахад өөрт шаардлагатай эзэмшвэл 
зохих мэдлэгтэй, идэвхи зүтгэлтэй, хүчин чармайлттай, мөн оролцоотой 
байх

1.2 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээг зэрлэг амьтдын амьдрах 
орчны нөхцөл байдалтай хамтатган явуулсан байх.  

1.3 Хийсэн үнэлгээндээ тулгуурласан бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга 
замаа тодорхойлсон байх (төлөвлөгөө)

1.4  Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
1.5  Бэлчээр сайжруулах арга туршлагаа цаг бүрт эргэн хянаж сайжруулах
1.6 Зохих бүртгэл баримтжуулалтыг цаг тухайд нь зааварчилгааны дагуу 

зайлшгүй хийх

2.1 Малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах
2.2 Төлийн хоргодолгүй оруулахад тэжээл, усан хангамж нь нөлөөлнө
2.3 Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах нь: Тарган мал тал бүрийн ашигтай
2.4 Малын хашаа, саравч, хашлагыг бэлтгэх 
2.5 Малын маллагаа, арчилгааг тохируулах
2.6 Галын болон бусад онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
2.7 Өвлийн улирал, цаг агаарын эрс тэс байдалд бэлтгэх

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

БЭЛЧЭЭРИЙН 
АШИГЛАЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАХАД ӨӨРТ 
ШААРДЛАГАТАЙ 
ЭЗЭМШВЭЛ ЗОХИХ 
МЭДЛЭГТЭЙ, ИДЭВХ 
ЗҮТГЭЛТЭЙ, ХҮЧИН 
ЧАРМАЙЛТТАЙ МӨН 
ОРОЛЦООТОЙ БАЙХ

БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, 
ДААЦ БАГТААМЖИЙН 
ҮНЭЛГЭЭГ ЗЭРЛЭГ 
АН АМЬТДЫН 
АМЬДРАХ ОРЧНЫ 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ 
ХАМТАТГАН ЯВУУЛСАН 
БАЙХ. ҮҮНИЙ ТУЛД 
МЭРГЭЖЛИЙН ЗОХИХ 
БАЙГУУЛАГАТАЙ

ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНДЭЭ 
ТУЛГУУРЛАСАН 
БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАХ 
АРГА ЗАМАА 
ТОДОРХОЙЛСОН БАЙХ 
(ТӨЛӨВЛӨГӨӨ)

БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАХ 
АРГА ХЭМЖЭЭГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

БЭЛЧЭЭР САЙЖРУУЛАХ 
АРГА ТУРШЛАГАА ЦАГ 
БҮРТ ЭРГЭН ХЯНАЖ 
САЙЖРУУЛАХ

ЗОХИХ БҮРТГЭЛ 
БАРИМТЖУУЛАЛТЫГ 
ЦАГ ТУХАЙД НЬ 
ЗААВАРЧИЛГААНЫ 
ДАГУУ ЗАЙЛШГҮЙ 
ХӨТЛӨХ
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III - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

ШАЛГУУР 1.1 БЭЛЧЭЭРИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХАД МАЛЧИН ТА МЭДЛЭГ,      
   ИДЭВХ ЗҮТГЭЛ, ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТ, ОРОЛЦООТОЙ  БАЙ !

ЯМАР МЭДЛЭГ ОЙЛГОЛТЫГ ЭЗЭМШИХ НЬ ЗОХИСТОЙ ВЭ?

1. Мал-бэлчээр-зэрлэг амьтдын уялдаа холбоог илүү мэдэж 
авснаар байгаль хамгаалах зохих оролдлого, санаачлага 
гаргаж, шинэлэг болон уламжлалт  туршлагыг авч 
хэрэгжүүлэх 

2. Бүс нутгийнхаа онцлогийнхоо талаар буюу орон нутагт 
ургамал, хөрс, ус, уур амьсгал, зэрлэг амьтны өөрчлөгдөж 
буй ямар шинж тэмдгүүдийн талаар

3. Дээрх ойлголтууддаа тулгуурлан өөрийн бүтээгдэхүүнээ 
алсдаа илүү тогтвортой зах зээлд нийлүүлэх боломжийн 
тухай

4. Бэлчээрийн даац багтаамжийг сайжруулахад ямар арга 
хэмжээг малчин өрх дангаараа мөн нийтээрээ зайлшгүй 
авч хэрэгжүүлэх тухай

ДЭЭРХ ШАЛГУУРЫГ ХАНГАХАД ДАРААХ АРГА 
ЗАМУУДЫГ ХАЙХ БОЛОМЖТОЙ:

1.1.1. Цаг уурын станц, МЭҮТ, хамгаалалттай 
газрын захиргаа, банк гэх мэт орон нутагт 
байгаа нөөц бололцоонд түшиглэн мэдлэгт 
суралцах

1.1.2. Хашир туршлагатай 
малчдаас суралцах

1.1.3. Бэлчээр, зэрлэг амьтдыг хамтад 
нь  хамгаалах талаар олон талаас 
суралцах

1.1.4. Бүс нутгийн онцлогийн 
талаар мэдэх

1.1.5. Мэдлэг туршлагаа сайжруулахын 
төлөө хүчин чармайх
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ШАЛГУУР 1.2 БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, ДААЦ БАГТААМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНД       
   ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМРУУЛАХ 

БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, ДААЦ, БАГТААМЖИЙГ ҮНЭЛЭХЭД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА. ҮҮНД:

БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, ДААЦ БАГТААМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЗҮҮЛЭЛТЭНД: 
* Ургамлын зүйлийн баялаг
* Уст цэг ба чухал дэд бүтэц
* Хадлангийн нөөц
* МАА өөр ашиглалт бүхий газар
* Улирлын бэлчээрийн нөөц
* Хамгаалалтанд байгаа бүх газар
* Нутгийн иргэдийн соёлын болон бусад ач холбогдол бүхий газар нутгийг авч үзэх хэрэгтэй.

1.2.1 Мал ашиглах бэлчээрийн нийт талбай, 
хил хязгаарыг тооцох

1.2.3 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн 
үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжид суурилсан 
бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга 
замыг тодорхойлох

1.2.2 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн 
үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагад хандан 
хамтарч ажиллах

1.2.4 Бэлчээрийн нөөц, мал бэлчээрлэх 
бэлчээрийн заагийг тодорхойлсон газрын 
зурагтай болох

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ
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ШАЛГУУР 1.2 БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, ДААЦ БАГТААМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ЗЭРЛЭГ      
   АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМРУУЛАХ. 

БЭЛЧЭЭРИЙН НӨӨЦ, ДААЦ, БАГТААМЖИЙГ ҮНЭЛЭХЭД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА. ҮҮНД: 

1.2.5 Мал ба зэрлэг амьтад дайралдах эрсдэлийг бууруулахын тулд бэлчээр ашиглах цаг хугацаа 
болон байршлыг өөрчлөх, бод ба бог малыг хамтад нь бэлчээрлүүлэх, механик саад тавих, 
эмзэг мал амьтанг хашаа саравчаар хамгаалах, малын харуул тавих

1.2.6 Хашаа ашиглаж байгаа бол зэрлэг амьтдын нүүдлийн замыг таслахгүй байх ёстой ба бүтэц, 
байршил,    загвар нь зэрлэг амьтад нэвтрэн гарах боломжтой байх

1.2.7 Бэлчээрийн нөөцийг доройтуулж буй мэрэгчид болон бусад төрлийн амьтдын идэвхжилт, 
тархалт, олшролтыг хянах, хянахдаа xимийн хор хэрэглэхгүй байх

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ       
ХААНА ХИЙВЭЛ ЗОХИСТОЙ ВЭ?

Зэрлэг амьтан байнга 
харагддаг газар

Мал ба зэрлэг амьтдын дайралдаж 
болзошгүй газар

Нүүдлийн болон 
үржлийн газар нутаг

Зэрлэг амьтдын 
бэлчээрлэдэг нутаг

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

III - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ
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ШАЛГУУР 1.3 ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНДЭЭ ТУЛГУУРЛАСАН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ      
   САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМАА ТОДОРХОЙЛСОН БАЙХ (ТӨЛӨВЛӨГӨӨ)

БЭЛЧЭЭРИЙН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХОД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВНА.

1.3.1 Мал аж ахуй, зэрлэг 
амьтдын аль алиных нь 
бэлчээрийн нөөц, уст цэгийн 
тогтвортой ашиглалтыг 
сайжруулах, хамгаалах арга 
хэмжээг тусгах

1.3.2 Бэлчээр ашиглах 
хуваарь, отор нүүдлийн 
бэлчээр, тэжээлийн нөөц, 
малын тоо, зэрлэг амьтдыг 
хамгаалах арга замуудыг 
цаг хугацаа, үйл ажиллагааг 
тодорхой тусгах

1.3.3 Нөөц бэлчээрээ 
өнжөөх, хашиж, хамгаалах 1.3.4 Ган зудыг даван 

туулах бэлтгэлийн талаар 
өрхийн хэмжээнд болон 
хамтаараа хийж болох 
жижиг болон том ажлуудыг 
тусгах. 

1.3.5 Өөрийн нутаг бэлчээрт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгж болох газар 
тариалан, аялал жуулчлалын 
байгууллага, уул уурхайн 
компаниудын бэлчээр ашиглах 
явдалд хяналт тавьж тэдэнтэй 
хамтран ажиллах

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ
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ШАЛГУУР 1.4 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ

БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХДАА БҮЛЭГ, НӨХӨРЛӨЛ ХОРШООНЫ МАЛЧИД БҮГД ОРОЛЦОХ ҮҮРЭГТЭЙ БӨГӨӨД. ДООРХ  АРГА 
ХЭМЖЭЭГ НЭМЭЛТЭЭР АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ.ҮҮНД:

МАЛ, ЗЭРЛЭГ АМЬТАД ДАЙРАЛДАХ ЭРСДЛИЙН ҮЕД:
• 1.4.1 Малаа бэлчээхдээ зэрлэг амьтадын таарах эрсдэлээс зайлсхийх
• 1.4.2 Зэрлэг амьтдаас зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай бол тухайн амьтанд 

аюул учруулахгүй байх (үргээх , хашаа барих гэх мэт)
• 1.4.3 Ховор, ховордсон амьтдын амьдрах орчин болон тоо толгойг хамгаалах
• 1.4.4 Зэрлэг амьтдыг хамгаалах үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоомж, 

дүрэм журмыг баримтлана.
• 1.4.5 Хэт олширсон болон өвчлөл зэрэг шалтгааны улмаас зэрлэг амьтдыг үхүүлэх 

тохиолдолд химийн арга, хавх, занга, урхи зэргийг ашиглаж болохгүй бөгөөд 
тоо, огноо, зүс, хүйс, шалтгаан зэргийг тэмдэглэж авах

ГАН ЗУДЫН ҮЕД:
• 1.4.6 Бэлчээр, мал, зэрлэг амьтдад анхаарал тавих
• 1.4.7 Гамшгийн эсрэг арга хэмжээ авахдаа малчдын эрүүл мэндэд анхаарах
• 1.4.8 Малчид өөр хоорондоо болон засаг захиргаа, төсөл, бусад мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

III - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ
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ШАЛГУУР 1.5 БЭЛЧЭЭР САЙЖРУУЛАХ АРГА ТУРШЛАГАА ЦАГ БҮРТ ЭРГЭН ХЯНАЖ САЙЖРУУЛАХ

ХЯНАЛТ-ҮНЭЛГЭЭГ ДАРААХ ЗААВАРЧИЛГААНЫ ДАГУУ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ. ҮҮНД:

  1.5.1 Хяналт хийх хугацаа, арга зүй, хариуцах эзэн болон ямар бэлчээр ашиглах арга замд хяналт тавьж сайжруулахад анхаарах
  1.5.2 Хяналт үнэлгээг хийхдээ бүртгэл, дүн шинжилгээ хийж, тайлагнаж өмнөх жилийн бэлчээр ашиглах арга замаа сайжруулах
  1.5.3 Хурлын  бүртгэл, протокол хөтлөх, жилд нэг удаа хийнэ.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын малчид бэлчээрийн эрүүл байдлын үнэлгээ хийж байна

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ
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Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын залуу малчин 
Ч.Сэлэнгээ цасны өндрөө хэмжиж байна. 

ШАЛГУУР 1.6 ЗОХИХ БҮРТГЭЛ БАРИМТЖУУЛАЛТЫГ ЦАГ ТУХАЙД НЬ        
   ЗААВАРЧИЛГААНЫ ДАГУУ  ХӨТЛӨХ

ЗОХИХ БҮРТГЭЛ БАРИМТЖУУЛАЛТЫГ ЦАГ ТУХАЙД НЬ 
ЗААВАРЧИЛГААНЫ ДАГУУ ХӨТЛӨХДӨӨ ДООРХИ ЗҮЙЛД АНХААРНА:

Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга зам хэрэгжилтийн талаар 
бүртгэл баримжуулалт хийх

Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах хяналт 
үнэлгээний бүртгэл

Хяналт үнэлгээний үр дүнд өмнөх жилийн бэлчээр сайжруулах 
арга замд өөрчлөлт хийсэн тухай протокол

Хамтран хоршдог малчид , аж ахуйн нэгжийн хамтын 
ажиллагааны талаар бүртгэл мэдээлэл

Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээ, зэрлэг ан амьтдын амьдрах 
орчны нөхцөл байдлын үнэлгээний тайлан, үнэлгээний туршид ашигласан 
бүх мэдээлэл, үр дүнгийн бүртгэл

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

СТАНДАРТ 1: БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ

III - ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН СТАНДАРТ



УХААЛАГ МАЛЧИН ХӨТӨЧ - 1

20

МАЛЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН 
БАТАЛГААЖУУЛАХ

Мал эрүүл бол хүн, 
бэлчээр нутаг ч 
эрүүл.

ТЭЖЭЭЛ БА УСАН 
ХАНГАМЖАА 
БАЗААХ

Малаа нэг төлийн 
хорогдолгүй онд 
оруулахад тэжээл, 
усны хангамж 
шууд нөлөөлнө.

БЭЛЧЭЭР 
АШИГЛАЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАХ

Тарган мал тал 
бүрийн ашигтай. 
Малын тарга хүч 
нь бэлчээрлүүлэх 
арга туршлагаас л 
хамаарна.

МАЛЫН ХАШАА, 
САРАВЧ, ХАШЛАГЫГ 
БЭЛТГЭХ

Дунд идэш, дулаан 
хэвтэр

МАЛЫН МАЛЛАГАА 
АРЧИЛГААГ  
ТОХИРУУЛАХ

Хашир хүн гэж 
хаширсан хүнийг л 
хэлнэ.

ГАЛЫН БОЛОН 
БУСАД ОНЦГОЙ 
БАЙДЛААС 
УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Байгалийн гамшиг 
хэлж ирдэггүй, 
хийсч ирдэг

ӨВЛИЙН УЛИРАЛ, 
ЦАГ АГААРЫН ЭРС 
ТЭС БАЙДАЛД 
БЭЛТГЭХ

Өнчин ишигний 
гарзгүй өвөл

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА

ШАЛГУУР 2.1 МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ: 
   Мал эрүүл бол та ч, таны бизнес ч эрүүл

ШАЛГУУРЫН ХҮРЭЭНД 
ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭГ 

ХАНГАН АЖИЛЛАНА:

2.1.1. Ямааны зан араншинг 
байнга ажиглан эмгэг байгааг 
оношлох чадамжтай байх

2.1.7. Нядлахдаа ямаанд 
зовиургүйгээр, зохих арга 
туршлагаар үйлдэх

2.1.4. Паразит өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, вакцинжуулалтанд 
хамруулах санхүүгээ бэлдэж, малын 
эмчтэйгээ хуваарийг тохирох, 
баримтжуулах

2.1.2. Хугацаанд нь тарилга 
туулга, угаалганд хамруулах 
санхүүгээ бэлдэж, малын 
эмчтэйгээ хуваарийг тохирох

2.1.8.Өвөлжөө, 
хаваржааны ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтэнд гарах 
зардлыг урьдчилан тооцож 
хугацаанд нь гүйцэтгэх

2.1.5. Гэмтсэн, өвчтэй ямааг 
даруй тусгаарлан ажиглаж, 
шаардлага мал эмнэлэгт 
хандах

2.1.3. Арьс ба туурайнд 
халдвар байгаа эсэхийг 
тогтмол шалгах (хачиг, 
хувалз)

2.1.6. Өвөлжилтөнд бэлтгэж 
үзлэг, заазлалт хийх

ТАНД 
ЗӨВЛӨХ НЬ:

Тогтвортой аж ахуйн мал 
эрүүл байснаар Хүний эрүүл 
мэнд баталгаажиж, малын 
гаралтай бүх бүтээгдэхүүнд 
өртөг нэмэгдэх боломжтой. 

Гадаад, дотоодын зах 
зээлийн босгыг давахад нэн 

чухал ач холбогдолтой.
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ШАЛГУУР 2.2 ТӨЛИЙН ХОРОГДОЛГҮЙ ОРУУЛАХАД ТЭЖЭЭЛ,          
   УСНЫ ХАНГАМЖ НЬ НӨЛӨӨЛНӨ 

2.2.1. Цэвэр, шинэ усаар 
ундаалах

2.2.7. Өвс, тэжээлээ 10-р 
сарын 1-ний дотор нөөцөлж, 
татах

2.2.4. Тэжээл нь шимтэй байх

2.2.2. Цагт нь таарсан нэмэлт 
тэжээлээр хангах

2.2.8. Нэг хонин толгойд 
2кг-аар тооцож, хужир, эрдэс 
тэжээл бэлтгэх

2.2.5.Тэжээлээ тохиромжтой 
тавиур, саванд хадгалах

2.2.3. Орц, жорын дагуу 
тэжээлээ бэлтгэх

2.2.6.Өвөл-хаврын хүндрэлийг 
туулж чадахуйц нөөц 
бүрдүүлнэ

ӨРХИЙН ХУВЬД ЗАЙЛШГҮЙ 
ХАНГАХ ТЭЖЭЭЛ УСНЫ 

НӨӨЦИЙГ БАЗААХАД ДАРААХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА:

ТАНД 
ЗӨВЛӨХ НЬ:

Холбогдох мэргэжилтнүүдтэй 
урьдаас зөвлөлдөж 

мэдээллээ солилцоорой.

Та зун, намартаа мал 
бэлчээрийн гарцыг бодолцон, 

өрхийн санхүү, хүн хүчний 
нөөцөө зөв төлөвлөн 
бэлтгэлээ хангана уу.

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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ШАЛГУУР 2.3 БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ:
   Тарган мал тал бүрийн ашигтай

ЭНЭ ХҮРЭЭНД ДАРААХ 
АРГА ХЭМЖЭЭГ АВНА

ТАНД 
ЗӨВЛӨХ НЬ:

Бэлчээрийн ногоо гарахаас эхлээд 
л малдаа тарга хүч авахуулах ажил 

эхэлнэ. Ямаа нь бусад малаас 
илүүтэйгээр усны тунгалаг, өвсний 

соргогийг ашигладаг ямбатай амьтан 
ч гэцгээх нь бий. Иймд ямааны 
бэлчээрлэлтэнд улирлын байдал, 

ургамлын шимт чанарыг харгалзан 
тогтмол соргог бэлчээр ашиглан тарга 

хүч авахуулна.

Ц.НАМХАЙНЯМБУУ БААТРЫН ЯРИАНААС:

Эргэх цагийн турш бэлчээрийн өвс ургамалд 
дулдуйдан өсч үрждэг нь монгол малын онцлог 
шинж бөгөөд зун, намрын улиралд бэлчээрээс дээд 
зэргээр тарга хүч авч түүгээрээ цагийн бэрхийг 
давдаг юм. Бидний малчид малынхаа тарга хүчийг 
сайн тогтоож өлчиржүүлэн, хөрзөн хашаа, хөлгүй 
зузаан бууц түшиглэн соргог бэлчээрт малладаг 
уламжлалтай билээ.

2.3.1. Улиралд нь тохируулж 
бэлчээрээ сонгох

2.3.7. Малаа хэрхэн тэжээхээ 
тооцоолох

2.3.4. Дулааны улиралд бэлчээрээ 
хуваарилах

2.3.2. Бэлчээр дэх хортой 
мод, бут, сөөг, ургамал 
идэхээс сэргийлэх

2.3.8. Сэрүүний улиралд 
бэлчээрээ хуваарилах

2.3.5. Отроор таргалуулах

2.3.3. Бэлчээр дэх тэжээлийн 
ургамлаа таньдаг байх

2.3.6. Өвлийн бэлчээрийн 
даацаа мэдэж авах

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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2.4.1. Тэжээх үед зай талбай 
сайтай байх, хангалттай 
тэжээлийн цэгүүдтэй байх

2.4.5. Хадлангийн өвс бүхий 
хашаагаа тусад нь барих

 2.4.3. Байран маллагааны 
үед ямааны байр нь хуурай, 
зөөлөн хэвтэртэй, агааржуулалт, 
гэрэлтүүлэг сайтай байх

2.4.2. Хашлага нь малыг гэмтэхээс 
сэргийлсэн бат бөх, зугтахаас сэргийлсэн 
өндөр байх

2.4.6. Худаг, усны онгоцыг 
бохирдох, хөлдөхөөс 
сэргийлэх

2.4.4. Байранд байршуулсан ямаа 
нь  задгай талбай болон бэлчээрт 
гарах боломжтой байх

ШАЛГУУР 2.4 МАЛЫН ХАШАА, САРАВЧ, ХАШЛАГЫГ БЭЛТГЭХ:         
   Дунд идэш, дулаан хэвтэр 

ӨВЛИЙН ХҮЙТЭН, ХАВРЫН ХАВСАРГА МАЛЫГ ХЭВТРЭЭС НЬ 
ДААРУУЛЖ, ТУРААЖ ЭЦЭЭДЭГ. ТИЙМЭЭС МАЛ СҮРГЭЭ АРЧЛАН 

ХАМГААЛАХЫН ТУЛД ХАШАА ХОРОО, ДУЛААН ХЭВТЭР БУУЦААР 
ХАНГАХЫН ТУЛД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА:

ТАНД 
ЗӨВЛӨХ НЬ:

“Дундуур идэшнээс дулаан 
хэвтэр” гэдэг нь цагийн бэрхийг 

туулах бий. 

Хүйтний улирлын дийлэнх 
хагасыг мал сүрэг бууц, хашаа 
хороондоо өнгөрүүлдэг тул та 
тохитой хашаа, саравч, дулаан 

хэвтэр бууцыг бэлтгэхэд хөрөнгө 
оруулаарай.

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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ШАЛГУУР 2.5 МАЛЫН МАЛЛАГАА, АРЧИЛГААГ ТОХИРУУЛАХ

ЯМААНЫ АРЧИЛГАА, МАЛЛАГААГ 
ОНОВЧТОЙ ТОХИРУУЛАХАД  ДАРААХ 

АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА:

Ц.НАМХАЙНЯМБУУ 
БААТРЫН ЯРИАНААС: 

“Бог малын төллөх хугацаа хэт сунжирч 
байна. Дөрөвдүгээр сарын нэгнээс 
хойш гарсан ишиг хурга хэнздэнэ. 

Дөрөвдүгээр сар гэдэг чинь ботууль 
алаг болсон үе. Бид монгол малын 

өлчиржих чанарыг үүнээс болж алдаад 
байна уу даа. Малыг өлчиржүүлэх гэдэг 
хүйтэнд хөр цасан дундуур эрт бэлчээрт 
туухын нэр биш ээ, нялх төл эхийнхээ 
уураг сүүг хөхөх үеэс тэр үеийн гадна 
орчны байдлаас эхлэн яаж өлчиржив 
гэдгээс ирээдүйд ямаршуу өлчир мал 

болох нь шийдэгдэнэ”.

2.5.1. Хээлтэй ямаагаа арчлах

2.5.7. Ноолуурыг самнах, 
хяргахдаа шалгуурыг 
баримтлах

2.5.4. Эх ямаагаа арчлан хамгаалах

2.5.2. Гардан төллүүлэх

2.5.5. Туурайг арчилж эрүүл 
байлгах

2.5.3. Төлөө арчлан 
бойжуулах

2.5.6. Ишгээ эрүүл аюулгүй 
хөнгөлөх

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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ШАЛГУУР 2.6 ГАЛЫН БОЛОН БУСАД ОНЦГОЙ БАЙДЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Малчдад тохиолдож болзошгүй дараах байгалийн аюул, гамшгийн талаар танилцуулъя.

Энэ удаагийн хөтөч номонд малчдад нэн тэргүүнд тулгамддаг малын гоц халдварт өвчин, зуд, 
хүчтэй цасан болон шороон шуургыг хэрхэн хохирол багатай даван туулах талаарх зөвлөмжүүдийг 
тусгалаа.

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТ

ГАЛ ТҮЙМЭР

ҮЕР, УСНЫ АЮУЛ

АНХНЫ ТУСЛАМЖ

ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН

ЦАСАН БОЛОН ШОРООН ШУУРГА

ЗУДЫН АЮУЛ

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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2.6.1 ХҮЧТЭЙ ЦАСАН БОЛОН ШОРООН ШУУРГА, ЦАГ АГААРЫН 
АЮУЛТАЙ ҮЗЭГДЛЭЭС ХЭРХЭН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?
• Сэрэмжлүүлэх мэдээг байнга хүлээн авдаг байх (хүлээн авагч болон зайг нь хүрэлцээтэй бэлтгэх)
• Гэрээсээ хол явахгүй байх. Хэрэв хол явах тохиолдолд ойр дотныхондоо мэдээлэл үлдээх
• Дулаан байж, илчлэгтэй хоол идэж байх
• Онцгой байдлын үед хол, ойр аян замд гарахаас зайлсхийх
• Замд явах зайлшгүй тохиолдолд техникийн бүтэн байдал, шатахуунаа бүрэн базаах
• Гал түймрийн аюулаас болгоомжилж, үнс, нурмаа бүрэн унтрааж байх.
• Хэрвээ хохирол гарсан тохиолдолд мэдээллийг холбогдох байгууллага, нутгийн захиргаанд мэдэгдэх

2.6.2 ЗУДЫН АЮУЛААС ХЭРХЭН ХОХИРОЛ БАГАТАЙ ГАРАХ ВЭ?
• Өвөлжөө, бууц, малын хэвтрийг дулаан, хуурай байлга
• Цас, шуурганд боогдсон үед аюулгүй газар очих боломжгүй бол цас ухаж түр хоргодох байр нүх, 

хонгил агуй, овоохой зэргийг хийж хоргод. Энэ нь салхи, хүйтэн, цасны хунгараас хамгаална.
• Түлээ, түлш, гурил, будаа, ахуйн хэрэгцээний зүйлсээ хангалттай нөөцөл.
• Баг, сум, айл хөрштэйгээ холбоо барих бүх бэлтгэлээ базаа (Утас, унаа, зам харгуй).
• Цас цэвэрлэх, зам харгуй гаргах багаж хэрэгсэл бэлтгэ.

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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2.6.3 ХҮН, МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН ГАРСАН ҮЕД ЮУГ 
АНХААРАХ ВЭ?
• Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бэлчээр нутаг сэлгэхгүй байх
• Голомтын бүсэд малаа өөр өрх, суурийн малтай нийлүүлэхгүй байх
• Өвчтэй мал амьтны хашаа байранд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэх
• Өөрийн эзэмшлийн малаа тухайн сум, багийн захиргаа болон мал эмнэлгийн газраас хийгдэх үзлэг, 

сэргийлэх тарилга, вакцинжуулалтад бүрэн хамруулах
• Мал амьтныг байнгын хариулгатай байлгаж, арчилгаа, маллагаа, тэжээллэгийг сайжруулах

2.6.3 ҮЕР УСНЫ АЮУЛААС ХЭРХЭН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?
• Гэнэтийн аюулд байнгын бэлтгэлтэй байх
• Таны нутаглаж байгаа газарт үер болох магадлалтай газруудыг тогтоож, ойр хавийхандаа мэдүүлэх
• Цаг агаарын мэдээлэлд үргэлж сэргэг соргог байх
• Тэнгэрийн араншинг шинжих нутгийн уламжлалт мэдлэгээс суралцах
• Үерийн далан болон хамгаалалтын суваг, шуудууг барих шинэлэг сэдэл санаачлагыг байнга турших
• Хашаа, саравч, орон байрыг үерийн зам, голын гольдрил, гуу жалга, хуурай сайр, ус хальдаг эрэг, татамд 

барихгүй байх
• Хүүхэд болон гэр бүлийн гишүүдээ сэрэмжтэй байлгаж, эрсдэлтэй газруудад тоглуулахгүй байх
• Бичиг баримт, үнэт зүйлсээ усанд автахааргүйгээр хадгалах
• Гэнэтийн ослын болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдах
• Эрсдэлтэй газар болох өндөр хүчдлийн ойролцоо гэрээ барихгүй байх
• Эрсдэлд хэрэглэгдэх мөнгөн хуримтлалыг өөртөө болон бусдад үүсгэх дадал зуршлыг бий болгох 

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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ШАЛГУУР 2.7 ӨВЛИЙН УЛИРАЛ, ЦАГ АГААРЫН ЭРС ТЭС БАЙДАЛД БЭЛДЭХ

 2.7.1 Хашир хүн гэж хаширсан хүнийг л хэлнэ. 

       Өвлийг өнтэй давахын тулд та дараах зүйлсэд бэлэн байна уу гэдгээ шалгана уу!

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын Сонор II  багийн  бүлгийн гишүүд бэлтгэсэн даршин дээрээ тэмдэгжүүлж байна 
(Ядуурлыг буурууулах япон сангийн “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, малчдын амжиргааг дээшлүүлэх төсөл).

Ирэх өвлийн урьдчилсан төлвийг сайтар нягталж, 
өвлийн бэлтгэлдээ тусган ажиллаа

Нутагтаа өвөлжих үү? үгүй юу гэдгээ эртнээс шийдэж 
цаг алдалгүй зохих шийдвэрүүдийг гарга

Малын үржил, хээлтүүлгийн цаг хугацааг нарийн 
төлөвлөж, тохиромжтой үед төллүүлэх

Хадлан тэжээлээ хаанаас бэлтгэх талаар судалгаа байх

Ирэх өвөл хир хэмжээний нэмэлт тэжээл, өвс хэрэгтэй 
болох талаар бэлчээрийнхээ даацтай уялдуулан 
урьдчилан тооцоол

Өвс, тэжээлийн үнэ ханш хаана ямар байгаа талаар 
мэдээлэлтэй байх

Тооцоолсон хэмжээний нэмэлт тэжээл, өвс авах бэлэн 
мөнгөний нөөц танд байна уу? гэдгээ хянаж бэлд

СТАНДАРТ 2: МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА
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Айл саахалтын хашир туршлагатай малчнаасаа 
өвөлд хэрхэн бэлтгэдэг талаарх арга туршлагыг 
нь хуваалдаг байх

Ирэх өвлийн цаг агаарын байдал муудах 
төвөлтэй үед айл саахалтууд аль болох бие 
биетэйгээ ойрхон буух

Цаг үеийн тухай өөрийн олж үзсэн мэдээгээ 
бусад ойр хавийнхандаа түгээдэг байх

Цаг хүндэрсэн үед айл саахалтаараа яаж 
хохирол багатай даван туулах вэ? гэдэг талаар 
хамтдаа ярилцаж, төлөвлөгөөтэй байх

Гарын доорх материал (адууны халтар хомоол, 
халгай, лууль, шарилж, таана, хөмүүл, задгай 
цайны шаар) ашиглан өрх бүр малынхаа 
хэмжээнд тохирсон гар тэжээлийн нөөц 
бүрдүүлсэн байна.

 2.7.2  Айл хүний амь нэг саахалт айлын санаа нэг 

 Малчид өөр хоорондоо хоршин ажиллавал хатуу өвлийг гарз хохирол багатай давна.

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан, Заг, Хүрээмарал сумын малчдын 12 хоршоо, 41 бүлэг 21 тн гар тэжээл бэлтгэв (Ядуурлыг 
буурууулах япон сангийн “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, малчдын амжиргааг дээшлүүлэх төсөл).

ШАЛГУУР 2.7 ӨВЛИЙН УЛИРАЛ, ЦАГ АГААРЫН ЭРС ТЭС БАЙДАЛД БЭЛДЭХ
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IV - ХАВСРАЛТ

СТАНДАРТ 1. БЭЛЧЭЭРИЙН ТОГТВОРТОЙ АШИГЛАЛТ
1.1 Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулахад аж ахуйч малчны хувьд өөрт эзэмшвэл зохих 

Мэдлэг,  Идэвх зүтгэл, Хүчин чармайлт, Оролцоотой  байх
Үнэлгээ (1-4)
1-Онц
2-Сайн
3-Дунд
4-Хангалтгүй

Тайлбар
 (Тухайн үнэлгээг өгсөн тайлбар)

1.1.1 Мал-бэлчээр-зэрлэг ан амьтдын уялдаа холбоог илүү мэдэж авснаар байгаль хамгаалах зохих 
оролдлого, санаачлага гаргаж, шинэлэг болон уламжлалт  туршлагыг авч хэрэгжүүлэх 

1.1.2 Бүс нутгийнхаа онцлогийнхоо талаар буюу орон нутагт ургамал, хөрс, ус, уур амьсгал, зэрлэг ан 
амьтны өөрчлөгдөж буй ямар шинж тэмдгүүдийн талаар

1.1.3 Дээрх ойлголтууддаа тулгуурлан өөрийн бүтээгдэхүүнээ алсдаа илүү тогтвортой зах зээлд 
нийлүүлэх боломжийн тухай

1.1.4 Бэлчээрийн даац багтаамжийг сайжруулахад ямар арга хэмжээг малчин өрх дангаараа мөн 
нийтээрээ зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх тухай

1.2 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээнд зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг 
Хамруулах. Үүний тулд мэргэжлийн зохих байгууллагатай хамтарсан байх

             Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээнд хангах шалгуур 
1.2.1 Мал ашиглах бэлчээрийн нийт талбай, хил хязгаарыг тооцоо
1.2.2 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагад хандан хамтарч 

ажиллах
1.2.3 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжид суурилсан бэлчээр 

ашиглалтыг сайжруулах арга замыг тодорхойлох
1.2.4 Бэлчээрийн нөөц, мал бэлчээрлэх бэлчээрийн заагийг тодорхойлсон газрын зурагтай болох

           Зэрлэг амьтдын амьдрах орчны үнэлгээнд хангах шалгуур 
1.2.5 Мал ба зэрлэг амьтад дайралдах эрсдэлийг бууруулахын тулд бэлчээр ашиглах цаг хугацаа 

болон байршлыг өөрчлөх, бод ба бог малыг хамтад нь бэлчээрлүүлэх, механик саад тавих, 
эмзэг мал амьтанг хашаа саравчаар хамгаалах, малын харуул тавих

1.2.6 Хашаа ашиглаж байгаа бол зэрлэг амьтдын нүүдлийн замыг таслахгүй байх ёстой ба бүтэц, 
байршил, загвар нь зэрлэг амьтад нэвтрэн гарах боломжтой байх

1.2.7 Бэлчээрийн нөөцийг доройтуулж буй мэрэгчид болон бусад төрлийн амьтдын идэвхжилт, 
тархалт, олшролтыг хянах, хянахдаа xимийн хор хэрэглэхгүй байх

1.3 Хийсэн үнэлгээндээ тулгуурласан бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга замаа 
тодорхойлсон байх (төлөвлөгөө)

1.3.1 Мал аж ахуй, зэрлэг амьтдын аль алиных нь бэлчээрийн нөөц, уст цэгийн тогтвортой 
ашиглалтыг сайжруулах, хамгаалах арга хэмжээг тусгах

1.3.2 Бэлчээр ашиглах хуваарь, отор нүүдлийн бэлчээр, тэжээлийн нөөц, малын тоо, зэрлэг амьтдыг 
хамгаалах арга замуудыг цаг хугацаа, үйл ажиллагааг тодорхой тусгах

1.3.3 Нөөц бэлчээрээ өнжөөх, хашиж, хамгаалах
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1.3.4 Ган зудыг даван туулах бэлтгэлийн талаар өрхийн хэмжээнд болон хамтаараа хийж болох 
жижиг болон том ажлуудыг тусгах. 

1.3.5 Өөрийн нутаг бэлчээрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж болох газар тариалан, 
аялал жуулчлалын байгууллага, уул уурхайн компаниудын бэлчээр ашиглах явдалд хяналт 
тавьж тэдэнтэй хамтран ажиллах

1.4 Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
            Мал, зэрлэг ан амьтад дайралдах эрсдлийн үед

1.4.1 Малаа бэлчээхдээ зэрлэг амьтадын таарах эрсдэлээс зайлсхийх
1.4.2 Зэрлэг ан амьтдаас зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай бол тухайн амьтанд аюул учруулахгүй 

байх (үргээх , хашаа барих гэх мэт)
1.4.3 Ховор ховордсон амьтдын амьдрах орчин болон тоо толгойг хамгаалах
1.4.4 Зэрлэг амьтдыг хамгаалах үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журмыг 

баримтлана.
1.4.5 Хэт олширсон болон өвчлөл зэрэг шалтгааны улмаас зэрлэг ан амьтдыг үхүүлэх тохиолдолд 

химийн арга, хавх, занга, урхи зэргийг ашиглаж болохгүй бөгөөд тоо, огноо, зүс, хүйс, 
шалтгаан зэргийг тэмдэглэж авах

           Ган зудын үед
1.4.6 Бэлчээр, мал, зэрлэг амьтдад анхаарал тавих
1.4.7 Гамшгийн эсрэг арга хэмжээ авахдаа малчдын эрүүл мэндэд анхаарах
1.4.8 Малчид өөр хоорондоо болон засаг захиргаа, төсөл бусад мэргэжлийн байгууллагатай хамтын 

ажиллагааг нэмэгдүүлэх  
1.5 Бэлчээр сайжруулах арга туршлагаа цаг бүрт эргэн хянаж сайжруулах
1.5.1 Хяналт хийх хугацаа, арга зүй, хариуцах эзэн болон ямар бэлчээр ашиглах арга замд хяналт 

тавьж сайжруулах талаар анхаарна.
1.5.2 Хяналт үнэлгээг хийхдээ бүртгэл, дүн шинжилгээ хийж, тайлагнаж өмнөх жилийн бэлчээр 

ашиглах арга замаа сайжруулна.
1.5.3 Хурлын  бүртгэл, протокол хөтлөх, жилд нэг удаа хийх
1.6 Бэлчээр сайжруулах арга туршлагаа цаг бүрт эргэн хянаж сайжруулах
1.6.1 Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах арга зам хэрэгжилтийн талаар бүртгэл баримжуулалт хийх
1.6.2 Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах хяналт үнэлгээний бүртгэл
1.6.3 Хяналт үнэлгээний үр дүнд өмнөх жилийн бэлчээр сайжруулах арга замд өөрчлөлт хийсэн тухай 

протокол
1.6.4 Хамтран хоршдог малчид , аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааны талаар бүртгэл мэдээлэл
1.6.5 Бэлчээрийн нөөц, даац багтаамжийн үнэлгээ, зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчны нөхцөл 

байдлын үнэлгээний тайлан, үнэлгээний туршид ашигласан бүх мэдээлэл, үр дүнгийн бүртгэл
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СТАНДАРТ 2. МАЛЫН АРЧИЛГАА МАЛЛАГАА 

2.1 Малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах Үнэлгээ (1-4)
1-Онц
2-Сайн
3-Дунд

4-Хангалтгүй

Тайлбар
 (Тухайн үнэлгээг өгсөн тайлбар)

2.1.1 Ямааны зан араншинг байнга ажиглан эмгэг байгааг оношлох чадамжтай байх

2.1.2 Хугацаанд нь тарилга туулга, угаалганд хамруулах санхүүгээ бэлдэж, малын эмчтэйгээ хуваарийг 
тохирох

2.1.3 Арьс ба туурайнд халдвар байгаа эсэхийг тогтмол шалгах (хачиг, хувалз)

2.1.4 Паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, вакцинжуулалтанд хамруулах санхүүгээ бэлдэж, 
малын эмчтэйгээ хуваарийг тохирох, баримтжуулах

2.1.5 Гэмтсэн, өвчтэй ямааг даруй тусгаарлан ажиглаж, шаардлага мал эмнэлэгт хандах

2.1.6 Өвөлжилтөнд бэлтгэж үзлэг, заазлалт хийх

2.1.7 Нядлахдаа ямаанд зовиургүйгээр, зохих арга туршлагаар үйлдэх

2.1.8 Өвөлжөө, хаваржааны ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэнд гарах зардлыг урьдчилан тооцож 
хугацаанд нь гүйцэтгэх

2.2 Төлийн хорогдолгүй оруулахад тэжээл, усны хангамж нь нөлөөлнө

2.2.1 Цэвэр, шинэ усаар ундаалах

2.2.2 Цагт нь таарсан нэмэлт тэжээлээр хангах

2.2.3 Орц, жорын дагуу тэжээлээ бэлтгэх

2.2.4 Тэжээл нь шимтэй байх

2.2.5 Тэжээлээ тохиромжтой тавиур, саванд хадгалах

2.2.6 Өвөл-хаврын хүндрэлийг туулж чадахуйц нөөц бүрдүүлнэ

2.2.7 Өвс, тэжээлээ 10-р сарын 1-ний дотор нөөцөлж, татах

2.2.8 Нэг хонин толгойд 2кг-аар тооцож, хужир, эрдэс тэжээл бэлтгэх

2.3 Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах нь: Тарган мал тал бүрийн ашигтай

2.3.1 Улиралд нь тохируулж бэлчээрээ сонгох

2.3.2 Бэлчээр дэх хортой мод, бут, сөөг, ургамал идэхээс сэргийлэх

2.3.3 Бэлчээр дэх тэжээлийн ургамлаа таньдаг байх

2.3.4 Дулааны улиралд бэлчээрээ хуваарилах

2.3.5 Отроор таргалуулах

2.3.6 Өвлийн бэлчээрийн даацаа мэдэж авах
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2.3.7 Малаа хэрхэн тэжээхээ тооцоолох

2.3.8 Сэрүүний улиралд бэлчээрээ хуваарилах

2.4 Малын хашаа, саравч, хашлагыг бэлтгэх

2.4.1 Тэжээх үед зай талбай сайтай байх, хангалттай тэжээлийн цэгүүдтэй байх

2.4.2 Хашлага нь малыг гэмтэхээс сэргийлсэн бат бөх, зугтахаас сэргийлсэн өндөр байх

2.4.3 Байран маллагааны үед ямааны байр нь хуурай, зөөлөн хэвтэртэй, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг 
сайтай байх

2.4.4 Байранд байршуулсан ямаа нь  задгай талбай болон бэлчээрт гарах боломжтой байх

2.4.5 Хадлангийн өвс бүхий хашаагаа тусад нь барих

2.4.6 Худаг, усны онгоцыг бохирдох, хөлдөхөөс сэргийлэх

2.5 Малын маллагаа, арчилгааг тохируулах

2.5.1 Хээлтэй ямаагаа арчлах

2.5.2 Гардан төллүүлэх

2.5.3 Төлөө арчлан бойжуулах

2.5.4 Эх ямаагаа арчлан хамгаалах

2.5.5 Туурайг арчилж эрүүл байлгах

2.5.6 Ишгээ эрүүл аюулгүй хөнгөлөх

2.5.1 Ноолуурыг самнах, хяргахдаа шалгуурыг баримтлах

2.6 Галын болон бусад онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

2.6.1 Хүчтэй цасан болон шороон шуурга, цаг агаарын аюултай үзэгдлээс хэрхэн сэргийлэх вэ?

2.6.2 Зудын аюулаас хэрхэн хохирол багатай гарах вэ?

2.6.3 Хүн мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан үед юуг анхаарах вэ?

2.6.4 Үер усны аюулаас хэрхэн сэргийлэх вэ?

2.7 Өвлийн улиралд цаг агаарын эрс тэс байдалд бэлтгэх

2.7.1 Хашир хүн гэж хаширсан хүнийг л хэлнэ

2.7.1.1 Ирэх өвлийн урьдчилсан төлвийг сайтар нягталж, өвлийн бэлтгэлдээ тусган ажилла

2.7.1.2 Нутагтаа өвөлжих үү? үгүй юу гэдгээ эртнээс шийдэж  цаг алдалгүй зохих шийдвэрүүдийг гарга

2.7.1.3 Малын үржил, хээлтүүлгийн цаг хугацааг нарийн төлөвлөж, тохиромжтой үед төллүүлэх

2.7.1.4 Хадлан тэжээлээ хаанаас бэлтгэх талаар судалгаатай байх

2.7.1.5 Ирэх өвөл хир хэмжээний нэмэлт тэжээл, өвс хэрэгтэй болох талаар бэлчээрийнхээ даацтай 
уялдуулан урьдчилан тооцоол
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2.7.1.6 Өвс, тэжээлийн ханш хаана ямар байгаа талаар мэдээлэлтэй бай

2.7.1.7 Тооцоолсон хэмжээний нэмэлт тэжээл, өвс авах бэлэн мөнгөний нөөц танд байна уу? гэдгээ 
хянаж, бэлд

2.7.2 Айл хүний амь нэг саахалт айлын санаа нэг

2.7.2.1 Айл саахалтын хашир туршлагатай малчнаасаа өвөлд хэрхэн бэлтгэдэг талаарх арга туршлагыг 
нь хуваалцдаг байх

2.7.2.2 Ирэх өвлийн цаг агаарын байдал муудах төлөвтэй үед айл саахалтууд аль болох бие биетэйгээ 
ойрхон буух

2.7.2.3 Цаг үеийн тухай өөрийн олж үзсэн мэдээгээ бусад ойр хавийнхандаа түгээдэг байх

2.7.2.4 Цаг хүндэрсэн үед айл саахалтаараа яаж хохирол багатай даван туулах вэ? гэдэг талаар хамтдаа 
ярилцаж, төлөвлөгөөтэй байх

2.7.2.5 Гарын доорх материал (адууны халтар хомоол, халгай, лууль, шарилж, таана, хөмүүл, задгай 
цайны шаар) ашиглан өрх бүр малынхаа хэмжээнд тохирсон гар тэжээлийн нөөц бүрдүүлсэн 
байна

  
  Шалгуурыг хангасан малчин:   /                                          /
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