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Энэхүү гарын авлагад тусгагдсан мэдээлэл, материалыг хэсэгчлэн 
болон дахин хэвлэх, орчуулах эрх авах бол Тогтвортой ноос ноолуурын 
олон улсын эвсэлд хандана уу. Харин эх сурвалжийг нь дурдсан 
тохиолдолд зөвшөөрөл авалгүйгээр иш татан ашиглаж болно.
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ1 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

Зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээс хойш өнөөдрийг 
хүртэл Монгол Улсын иргэд, тэр дундаа малчид 
өрхийн орлогоо тогтмол, үр ашигтайгаар хөтлөн авч 
явах зайлшгүй шаардлага тулгарсаар ирсэн билээ. 
Улмаар 2009 онд “Улсын сайн малчин шалгаруулах 
журам” батлагдаж “Сайн малчин” гэж хэн бэ? гэдгийг 
хуульчилж өгснийг ЗГ-ын 2016 оны 12-р сарын 21-ний 
202-р тогтоолоор хүчингүй болгосноор энэ нэр томьёо 
үгүй болсон. Харин өнөө цагт малчдыг “Хариуцлагатай 
малчин” гэж тодорхойлох болсон байна. 
Тэгвэл Хариуцлагатай малчин гэж хэн бэ? 

Малчны нийгэмд тулгарч буй аливаа саад 
бэрхшээлийг өөрт ирж буй боломж гэж үзэж, мэдлэг 
мэдээллийг цаг алдалгүй хүлээн авч хэрэгжүүлснээр 
тэрхүү саад бэрхшээлийг даван туулах зохистой 
дадал малчин хүнд бий болдог. Зохистой дадал 
гэдэг нь үлгэр жишээ хашаа хороо, бэлчээр нутаг, 
худаг усны зохистой хэрэглээ, өвс тэжээл бэлтгэл, 
түүнчлэн зэрлэг амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчныг 

ӨМНӨХ ҮГ

Манай орон дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын 
өндрийн бүслүүрт, дундад өргөргийн сэрүүн 
бүсэд багтдаг тул жилд дунджаар 200 гаруй хоног 
үргэлжилсэн хүйтэн цаг агаартай байдаг. 

Өвөлдөө -30 хэм хүртэл хүйтэрч, хүчтэй цасан 
болон шороон шуурга тохиолдох  нь элбэг бөгөөд 
энэ нь малчдын арга ухаан, ажилсаг хэрсүү байдлыг 
шалгадаг.

МАЛД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ 
ХАШАА ХОРООГ барьж, бэхлэх ажлаас эхэлнэ.

⌘  Малын хашаа хороог байгалийн гаралтай 
материалаар барих

⌘  Малын байр, хашаа хорооны шал, дэвсгэрийг 
тогтмол хуурай байлгаж, малд гэмтэл 
учруулахгүй байхаар арчилж засварлах 

⌘  Бог малын хашаа хороог барихдаа мал 
харайж, давж гарахаас сэргийлсэн хангалттай 
өндөртэй буюу 1.2 метрээс доошгүй барих 

⌘  Араатан амьтанд бариулах аюул байгааг 
тогтоосон үед хамгаалалтын хашаа ашиглах 
малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр халдвар 
тархах эрсдлээс сэргийлэх

1.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын заалтаас

Архангай аймаг, Булган сум “Баянбулаг нөхөрлөл”-ийн 
гишүүн О. Болдбаатарын хаваржаа

хамгаалах зэрэг энгийн үгээр тодорхойлогддог 
бөгөөд энэхүү зохистой дадлыг хэрэгжүүлж байгаа 
малчныг өнөө цагт “Хариуцлагатай малчин” хэмээн 
нэрлэдэг болжээ. 

Тиймээс сум орон нутагт зохистой дадлыг 
нэвтрүүлж үр ашгийг нь хүртэхийн тулд энэхүү 
“Хариуцлагатай малчны зохистой дадал” гарын 
авлагыг Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл ОУБ-аас 
ХААН Банктай хамтран боловсрууллаа. 

Гарын авлага нь тогтвортой үзэл баримтлалд 
тулгуурлан боловсруулагдсан бөгөөд олон улсын 
стандартын зонхилох дадал болох бэлчээрийн 
ашиглалтын зохистой дадал, МАА эрхлэх, ноолуур 
бэлтгэх зохистой дадлуудын практик арга туршлагыг 
нэвтрүүлж буйгаараа онцлог юм.  

Энэхүү гарын авлага нь жил бүр хийгдэх ажлуудад 
зааварчилгаа болж бусад байгууллагуудтай хамтран 
ажиллахад зааварчилж, төлөвлөгөөгөө засаж 
сайжруулахад лавлагаа болох юм. 

 

1.  ҮЛГЭР ЖИШЭЭ ХАШАА ХОРООТОЙ БАЙХ 
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

1. ҮЛГЭР ЖИШЭЭ ХАШАА ХОРООТОЙ БАЙХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛӨМНӨХ ҮГ
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ҮЛГЭР ЖИШЭЭ ХАШАА ХОРООТОЙ БАЙХ 
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

2.  Д. Ичинхорлоо, Г. Даваадорж. (2016). Органик хөдөө аж ахуйн гарын авлага. 

Малынхаа ашиг шимийг жил бүр хүртдэг шиг таны 
малдаа нэн тэргүүнд санхүүгийн хөрөнгө оруулах 
талбар бол дулаан хашаа, агааржуулалт сайтай, нар 
удаан тусах саравч барьж тохижуулах явдал.

Өмнөговь аймгийн Баяндалай сум Жаргалантын 
итгэлцэл хоршооны гишүүн Ц. Даваацэрэнгийн 
байгалийн чулуу, хөрзөнгөөр хийсэн өвөлжөө 

Малын хашаа хороог байгалийн материал ашиглан 
хийхийг зөвлөж байна. 

Сайн малчин малд аюулгүй, тав тухтай орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд жижиг ажилбаруудыг ч 
нарийн ур ухаанаар хийж гүйцэтгэдэг.

Модон хашаа хороо  Хөрзөн хашаа хороо

Чулуун хашаа хороо

Өвөл хавар тохитой дулаан хашаа саравчинд 
байсан малын жин задгай өвөлжсөн малаас  
20-25%-аар илүү байдаг.2

МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

“Өвөл хавар хашаа хорооны нойтон 
өтөг бууцаа өдөр бүр цэвэрлэдэг 
бөгөөд ингэж цэвэрлэхээр бууц 
нимгэрдэг тул долоо хоногт нэг 
удаа хуурай бууц дэвсэж өгдөг” 
(Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо  
сумын хоршоо)

“Малын дулаан 
хашаа хороо, 

саравч нь малд 
зориулсан 

тохилог гэр” 
Дорнод аймгийн 

Цагаан-Овоо 
сумын аварга 

малчин Д. Пүрэв

2019 оны МАА эрхлэх, зохистой дадлын тохирлын үнэлгээнээс3 
дараах дутагдалтай зүйлс илэрсэн байна.

▪	 Хашаанд малыг гэмтээх, үс ноос гогдох хадаас, төмөр утас зэргийг 
ашигласан

▪	 Нойтон өтөг бууцаа цэвэрлэдэггүй
▪	 Хугарч муудсан банз, шургаагийг засаж сэлбэдэггүй
▪	 Үхсэн малын сэг зэмийг ил задгай хаядаг
▪	 Хороо, хашаа бууцны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол 

хийдэггүй
▪	 Зөөврийн хашааг малын эвэр, хөл гэмтэж болзошгүй зориулалтын бус 

материал ашигласан малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр халдвар 
тархах эрсдлээс сэргийлэх

3. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Мал аж ахуйгаа эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан.

МАЛЧИН ТА ХАШАА, ХОРООГОО 
ЗАСАЖ СЭЛБЭХ, ТОРДОХ ЗҮЙЛ 

БАЙГАА ЭСЭХИЙГ НЯГТАЛЖ 
ХАРААРАЙ.

Малын биед гэмтэл урчруулах 
эрсдэлтэй бэхэлгээ 

Малын сэг зэм бусад хогийг хашаа 
хорооноос холдуулаагүй байдал 

1. ҮЛГЭР ЖИШЭЭ ХАШАА ХОРООТОЙ БАЙХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ1. ҮЛГЭР ЖИШЭЭ ХАШАА ХОРООТОЙ БАЙХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ4 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

4.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын заалтаас 

Өвс тэжээлийг чанартай 
бэлтгэж нөөцлөхөд та эртнээс 
хувийнхаа бэлтгэлийг хийж, 
шаардагдах мөнгө санхүүгээ 
бэлдээрэй. 

⌘  Бог малыг бэлчээрт гарах боломжгүй үед 
тэжээлийг тохиромжтой тавиур эсвэл агуулах 
саванд байрлуулсан байх

⌘  Тэжээл хуучирч муудсан эсэхийг шалгаж, 
солих

⌘  Өвсний торыг эвэртэй ямаанд ашиглахгүй, 
учир нь торонд эврээрээ орооцолдох аюултай

⌘  Эн тэргүүнд хээлтэй малыг арчилж, тэдний 
эрүүл мэнд болон бие махбодын байдлыг  
тэтгэх хангалттай хэмжээний өвс тэжээл өгч, 
эрүүл төл өсөж бойжих нөхцөлийг хангах

⌘  Ялангуяа төллөхөөс 1 сарын өмнөх хугацаанд 
онцгой анхаарах

⌘  Төл малын сүү болон сүү орлуулах тэжээлийг 
үргэлж хүртээмжтэй бэлтгэх, өдөрт доод 
тал нь 2 удаа тэжээл идэхээр тооцох

Манай оронд 8-р сарын хоёрдугаар хагасаас ихэнх 
ургамал үрлэж, навч иш, найлзуур  нь гандаж, ургац 
тогтмол буурч эхэлдэг. Иймд чанар сайтай өвс  
бэлтгэх тохиромжтой үе нь 7-р сарын дундаас 8-р 
сарын дунд хүртэлх үе юм5. 

▪	 Ургамлын гаралтай тэжээл болох бүдүүн тэжээлд 
хадлан өвс, сүрэл, лай, модны шилмүүс зэрэг 
багтдаг бөгөөд эдгээр нь малыг уураг, эрдэс бодис, 
амин дэмээр хангах эх үүсвэр болдог. 

▪	 Шүүст тэжээлд хадлан бэлчээрийн нялх ногоон 
ургамлууд, даршилсан тэжээл ордог. 

▪	 Шүүст тэжээл нь малын биед шингэц сайтай, 
ялангуяа малын сүүний ашиг шимийг ихээхэн 
нэмэгдүүлдэг.

5. Д. Гүндэгмаа, И. Ханымхан, Ч. Нилбаатар, Д. Даваадорж, Н. Монголмаа. (2013). 21-р зууны малчин: Модуль 5. Хангай дэлхийн хишиг.

Өвөрхангай аймаг, Сант сум, Шинэ цариг 
хоршооны гишүүдийн хадлан бэлтгэл 

Дорнод аймаг, Хөлөнбуйр сумын 
нөхөрлөлийн хадлан бэлтгэл 

Салхи шуурга, цас зудтай өвөл, хавар мал 
бэлчээрлэх боломжгүй үед сайн чанарын тэжээл, 
хадлан өвс, хужир, усны нөөцийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай.

Тэжээлийн ангилал

Ургамлын гаралтай: Бүдүүн тэжээл, хүчит тэжээл, 
шүүст тэжээл

Амьтны гаралтай: Махны гурил, мах ясны гурил гэх 
мэт

Эрдэс тэжээл: Давс хужир, төрөл бүрийн эрдэс 
тэжээл

Малчид хувь хувьдаа тав, арван га талбай авч 
ашиглахаас илүү БҮЛЭГ ХОРШООГООРОО НЭГДЭН 
дундын 30‑40 га газарт таримал хадлан бэлтгэх нь 
өвсний чанар, эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай.

2.  ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ 
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ  
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

2. ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ2. ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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▪	 Хүчит тэжээлд багсармал болон холимог тэжээл үр тариа, хивэг багтдаг.
▪	 Багсармал тэжээлийг ядарч доройтсон мал, төлд өгөхөд богино хугацаанд тэнхэрдэг.
▪	 Үүний тулд 1 кг тэжээлд 6л ус хийж буцалгаж шүүгээд 50 гр хуурай сүү, 20 гр давс нэмж хурга, ишгэнд  

100‑200 гр, тугалд 0.5‑1 л хүртэл өгнө. 

Үр тарианы ургамлыг хураах үед гарсан сүрлийг малчид малын тэжээлдээ их хэрэглэдэг. Бог будаа буюу шар 
будаа, хошуу будааны сүрэл бусдаас илүү чанартай байдаг. 

Өвөрхангай аймаг, Сант сум, Шинэ цариг хоршооны 
гишүүн Ч. Болоожийн гар тэжээл бэлтгэл Завхан аймаг, Дөрвөлжин сумын хоршоо

МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

“Төл малд хошуугаа өргөөд идэхээр хэц татаж, 
өвсөө уяж өгдөг. Бусад малд хашаандаа газар 
тавьж, үлдсэн өвсийг хамж цэвэрлэдэг.”   
(Өвөрхангай аймгийн Сант сумын хоршоо)

2019 оны МАА эрхлэх, зохистой дадлын 
тохирлын үнэлгээ6 хийсэн багийн гишүүдийн 
зөвлөмж:

▪	 Тэжээлийн чанарт анхаарч бүртгэл, мэдээлэлтэй 
байх 

▪	 Бэлтгэсэн өвс тэжээлийг зориулалтын хашаа 
болон  чийггүй битүү газар хадгалах 

▪	 Шинэ өвс тэжээлийг хуучинтай нь холихгүй, 
бохирдож, илжрэхээс сэргийлэх

▪	 Тухайн жилд хэр хэмжээний өвс, хужир мараа 
хаанаас бэлтгэснээ бүртгэх 

▪	 Өвс тэжээл хэдэн малд хүрэлцэхийг тооцоолж, 
ирэх жилийн бэлтгэлийг хангах

Тэжээлийн чанараас гадна бэлтгэсэн хадлан, тэжээлээ 
зөв хадгалах байр саваа тооцоолох, нөөцөө зөв 
бүрдүүлэхэд ч анхаарах шаардлага гардаг.

Тухайлбал, өвс тэжээлийг хог хаях, шатаах цэгийн 
ойролцоо болон малын хашаанд хадгалах нь эрсдэлтэй.

Сэрэмж илүүдэхгүй галын аюулаас болгоомжлоорой.

6.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Мал аж ахуйгаа эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан.

2. ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ2. ӨВС ТЭЖЭЭЛ БЭЛДЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ7 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

7.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын заалтаас

Монгол Улсын нийт бэлчээр жилд  
дунджаар 84.6 сая хонин толгой малын 
багтаамжтай бөгөөд одоогийн байдлаар  
110.8 сая хонин толгой хүрч зохистой 
хэмжээнээс даруй 26.2 сая толгойгоор 
хэтэрсэн. 

Иймд, бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх, 
зохистой ашиглах сайжруулах, хамгаалахад 
малчдын санаачилга, үүрэг оролцоо чухал 
байна.

⌘  Бэлчээр сэлгэн ашиглах, малын тоог 
бэлчээрийн даацад нийцүүлэх 

⌘  Хариуцсан бэлчээрийнхээ ургамлын төрөл, 
уст цэг, хадлангийн талбай, бусад газрын 
ашиглалтын талаар тодорхой ойлголттой байх

⌘  Мөн бэлчээрийн талбайд байгаа гол түлхүүр 
зүйл ургамлын бүртгэл жагсаалтыг тогтмол 
бүртгэж, жагсаалт гаргах

⌘  Бэлчээрийн доройтлоос сэргийлж, малын 
хөлөөс хамгаалах зорилгоор хашаа барьсан 
тохиолдолд зэрлэг амьтдын нүүдлийг 
хязгаарлахгүй, мөн хашааг өргөст тороор 
хийхгүй байх

Саман ерхөг (Agropyron cristatum) 

Том цэцэгт дааган сүүл  
(Koeleria мacrantha)

Цагаан дэрс  
(Achnatherum splendens)

Ленийн ботууль (Festuca lenensis)

Крыловын хялгана (Stipa Krylovii)

Мөлхөө хиаг (Elytrigia repens)

Мал идэш тэжээлийнхээ 90%-ийг байгалийн бэлчээрийн өвс ургамлаас авдаг.

Тал хээр, хангайн бүсийн зонхилох  
МАЛ, ӨВСӨН ТЭЖЭЭЛТ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН СОНГОН ИДЭХ ДУРТАЙ ШИМТ УРГАМЛУУД8 

Саман 
ерхөг: 
Нарийн 
ширхэгтэй 
навчийг 
хонь ямаа 
голчлон 
иднэ. 

Дааган 
сүүл: 
Уулархаг 
нутгийн 
адуу, үхэр, 
хонь сайн 
иддэг. Төл 
малыг 
тарга хүч 
авахуулах 
шимтэй.

Цагаан дэрс: 
Жилийн 4-н 
улиралд 
таван хошуу 
мал сайн 
идэх ба 
ялангуяа 
адуу, үхэр, 
тэмээ маш 
сайн иднэ.

Ленийн 
ботууль: 
Тэжээлийн 
тэргүүн 
зэргийн 
ургамал 
бөгөөд бог 
мал, адуу 
сайн иддэг.

Крыловын 
Хялгана:  
Нарийн 
хялганыг 
хонь, ямаа 
голчлон 
иднэ. 

Мөлхөө хиаг: 
Бүх төрлийн 
мал сайн 
иддэгээс гадна 
хот сууринг 
зүлэгжүүлэх, 
элсний 
нүүдлийг 
зогсоох 
зориулалтаар 
тарималжуулж 
болно.

8. С. Цэрэндаш, Ц. Алтанзул, Ц. Ариунболд. (2007). Тэжээлийн зарим ургамлын өнгөт цомог. 

3.  БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ 
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

Архангай аймаг, Булган сумын хоршоо



1514

Говийн бүсийн зонхилох  
МАЛ, ӨВСӨН ТЭЖЭЭЛТ ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН СОНГОН ИДЭХ ДУРТАЙ ШИМТ УРГАМЛУУД9 

Бяцхан навчит харгана 
(Caragana micropylla)

Дэлхээ тогторгоно
(Kochia prostrata) 

Нарийн навчит харгана 
(Caragana stenophylla)

Орог тэсэг 
(Eurotio ceratoides)

Төлөгчдүү боролзой
(Ajania achilleoides)

Таана 
(Allium polyrhizum)

Бяцхан 
навчит 
харгана: 
Тэжээлийн 
сайн 
ургамал. 
Цэцэг нь 
хавар их 
малд сүү 
оруулдаг. 

Дэлхээ
Тогторгоно: 
Тэжээлийн 
чанар 
өндөр, ганд 
тэсвэртэй 
учир 
Дундад 
Азийн 
орнуудад 
таримал 
бэлчээр 
үүсгэн 
ашигладаг. 

Нарийн 
навчит 
харгана: 
Тэжээлийн 
сайн ургамал. 
Элс бэхлэхэд 
ашиглах 
боломжтой. 
Үрээрээ сайн 
ургана.

Орог тэсэг: 
Нэг наст 
мөчир, 
навчийг 
жилийн турш 
бүх төрлийн 
мал иддэг.

Төлөгчдүү 
боролзой: 
Говьд 
малын 
тэжээлийн 
чухал нөөц 
болдог 
ургамал.

Таана:  
Дан нялх 
тааныг мал 
ихээр идэх нь 
бага, шүүс нь 
өтгөрч 
гандах үеэс 
малд тустай.

1. Эдгээр ургамлууд нь бэлчээрийн шимт чанарыг бүрдүүлдэг бөгөөд доройтоогүй соргог бэлчээрт арвин 
тархсан байдаг. 

2. Хүйтний улиралд мөн бэлчээрийн нөөц багассан үед босоо борог, хагд хэлбэрээр хадгалагддаг тул  
малын үндсэн идэш болж махан тарга авахуулдаг. 

Эн тэргүүнд бэлчээрээ хуваарьтай ашиглахыг 
төлөвлөх хэрэгтэй. 
▪	 Айл саахалт, хоршоо, багийн даргатайгаа 

зөвлөлдөн хуваарилсан бэлчээрээ товлосон 
цагтаа ашиглаарай. 

▪	 Отрын нутаг, хужир мараа, уст цэг, зэрлэг 
амьтдын тархалт, нүүдэл зэрэг байгалийн 
бүхий  л нөөц баялаг, тэдгээрийн байршлыг 
зураглан, баталгаажуулаарай.

БЭЛЧЭЭР НУТГАА ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ 
ДАРААХ ДАДЛЫГ ХЭВШҮҮЛЭЭРЭЙ.

Архангай, Их Тамир сумын цаг уурын 
мэргэжилтнүүд ургамлын дээж авч байна.

Бэлчээрийн даацын талаар эрт мэдэж төлөвлөх  нь 
өвөл хаврыг гарз багатай даван туулах жишиг 
үзүүлэлт болно.

9.  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Ногоон алт. (2015). Монгол орны бэлчээрийн түлхүүр зүйл ургамлын зурагт лавлах.

3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

Малын тоо толгойг чухалчлах бус 
чанартай цөөн мал өсгөж байвал 
бэлчээрийн даацад хэрэгтэй юм. 
Бэлчээрээ хайрлаж, цаашлаад 
эх дэлхийгээ хамгаалахыг залуу 
малчдад уриалж байна. 

10.   Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан. 

ЗӨВ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮР ДҮНД БЭЛЧЭЭР СОРГОГ, 
МАЛ СЭРГЭГ, ЭРҮҮЛ БОЙЖИЖ, АШИГ ШИМ 

ТОГТВОРТОЙ, ӨНДӨР БАЙЖ, МАЛЧИН ТА ЗАХ 
ЗЭЭЛД ХҮЧТЭЙ ӨРСӨЛДӨГЧ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ, АМЖИЛТТАЙ БИЗНЕС 

ЭРХЛЭГЧ БОЛОХ НӨХЦӨЛ БҮРДЭНЭ.  

▪	 Шинэ цагийн малчин та бэлчээрийн өөрчлөлтийг 
хянаж тодорхойлдог сумын цаг уурын өртөөнөөс 
шаардлагатай бүхий л мэдээллээ лавлаж хамтран 
ажиллаарай. 

▪	 Хэрэв бэлчээрийн даац хүрэлцэхгүй гэсэн тооцоо 
гарвал малаа даатгалд хамруулах, зах зээлд 
борлуулах, хээлтүүлэгт оруулахгүй өнжөөх, өвс 
тэжээл хангалттай бэлтгэх зэргээр төлөвлөн, аж 
ахуйгаа ухаалгаар удирдаарай.

▪	 Зөв эх сурвалжаас мэдээлэл авч, харилцан 
зөвшилцөх нь ихээхэн ач холбогдолтой тул 
сумынхаа байгаль орчны байцаагчаас мэргэжлийн 
туслалцаа авахыг зөвлөж байна.

(Хэнтий аймгийн Баянмөнх 
сумын 1-р багийн залуу 

малчин О. Ганзориг)

Бэлчээр сэлгэх нь тэжээлийн ач холбогдол бүхий 
ургамлыг үрээр төлжиж ургах нөхцөлийг хангаж, 
ургацыг хэвийн хэмжээнд хадгалах, он удаан жил 
ашиглахад чиглэнэ. Олон зун дараалан ямар ч 
сэлгээгүй ашигласан бэлчээр зарим газраа өвс 
ургамлын үндэсгүй шахам болж, сэргэж төлжихгүй 
байх ч аюултай. 

Иймд сэрүүний улирлын бэлчээрийг ургамал 
ургах хугацаанд малын хөлөөс чөлөөлөх, дулааны 
улирлын бэлчээрийг байгалийн аясаар нөхөн сэргэх 
боломжийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.

Өвөрхангай аймаг, Хужирт сум

2019 оны бэлчээр ашиглах зохистой дадлын 
тохирлын үнэлгээ10 хийсэн багийн гишүүдийн 
зөвлөмж:

▪	 Малчны байгууллагын удирдлага, бэлчээр 
ашиглагчдад бэлчээрийн менежмент зохион 
байгуулах хэрэгцээ, бэлчээрийн нөөцийн байгаа 
төрх, гарах үр дүнгийн талаар сургалт өгөх

▪	 Төлөвлөгөөнд бүх гишүүдийг хамруулан 
мэргэжлийн хүмүүсийн дэмжлэгийг авах, бусад 
малчдын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх

▪	 Байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйл, аюул 
эрсдэлийг хэрхэн  хохирол багатай туулах талаар 
төлөвлөж, гамшгийн үед хэрэглэх дундын нөөц сан 
бүрдүүлж бэлэн байлгах 

▪	 Отрын нөөцийг тогтоох, отрын мал хүлээн авах, 
отроор очих газрыг товлох, сум болон баг хооронд 
харилцан зөвшилцөх талаар сум, багийн удирдлага, 
ИТХ-д санал оруулах

ТННЭ-ийн сургалтад хамрагдсан хоршооны төлөөлөгчид 
бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөний зураг гаргаж байгаа нь

3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ3. БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ11 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

11.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын заалтаас

Нүүдлийн мал аж ахуйн хөгжлийн өсөлт, 
бууралт нь бэлчээрийн гарц, усан хангамжаас 
шууд хамааралтай манай орны хувьд УСНЫ ЭХ 
УНДАРГЫГ ХАМГААЛАХ, БЭЛЧЭЭРТ ХУДАГ 
ГАРГАХ, ЗАСВАРЛАХ, САЙЖРУУЛАХ ажлууд нь 
гол асуудал байсаар ирсэн.

⌘  Мал бэлчээрлэх нутагт дөрвөн улирлын турш 
цэвэр тунгалаг ус хангалттай байх

⌘  Мал ундаалах ус нь өвөрмөц өнгө үнэр,  
амтгүй, гадны хорт хольцгүй, эмгэг төрүүлэгч, 
цагаан хорхой, тэдгээрийн өндөг авгалдай 
зэргээр бохирдоогүй байх 

⌘  Худаг, усны онгоцыг хүртээмжтэй байршуулах 
бохирдох болон хүйтний улиралд хөлдөхөөс 
сэргийлэх

⌘  Худаг, усны онгоцыг бүхэлд нь цэвэр байлгах, 
байнга шалгах

⌘  Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг 
ашигладаг бол тухайн худгын гүн, ундарга, 
усны найрлагын тухай мэдээллийг ил тод 
байршуулах

▪	 Онгоцонд  ус үлдээвэл, амархан бохирдож, муудах 
тул ёроолд нь цорго, нүх гаргаж, усыг бүрэн шавхах

▪	 Мал услахын өмнө онгоцыг цэвэрлэн, шинэ усаар 
дүүргэх

▪	 Онгоц, ховоо, хувин сав зэрэг мал усалгааны 
хэрэгслүүдийг тодорхой хугацаанд содын уусмал, 
буцлам халуун усаар угааж хэвших. Ялангуяа 
халдварт өвчин гарсан тохиолдолд ойр ойрхон, 
сайтар угааж халдваргүйжүүлнэ.

МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

“Усны онгоцонд орсон хог шороог харгана, туужуугаар 
шүүрдэж, даавуугаар арчиж цэвэрлээд малаа усалдаг. 
Бохирдсон худгаас мал, тэр дундаа ямаа голоод уудаггүй.” 
(Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын хоршоо)

Дорнод аймаг, 
Цагаан-Овоо 

сумын хоршоо

УСНЫ ОНГОЦЫГ АРЧЛАХ ТАЛААР ДАРААХ 
ЗӨВЛӨМЖИЙГ ӨГЧ БАЙНА. 
▪	 Мал услах талбайн гадна талаар хайрга дэвсвэл 

орчин нь цэвэрхэн болно.
▪	 Худгийн шар усыг шуудуу татан зайлуулах, онгоцны 

хоёр тал, орчны газрыг сайтар дагтаршуулах

Онгоц нь модон, цементэн 
цутгамал байвал тохиромжтой.

Гар худгийг ашиглаагүй тохиолдолд амыг байнга таглах.

4. МАЛЫГ УСААР ХАНГАХ  
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

МАЛЫГ УСААР ХАНГАХ    
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

4. МАЛЫГ УСААР ХАНГАХ  ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ4. МАЛЫГ УСААР ХАНГАХ  ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

Хэнтий аймаг, Баян-Овоо сум, Бор толгойн худаг
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ13 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

▪	 Худаг битүүрэх, урсацыг багасахаас сэргийлж 
лайдаж, нэмж ухах  

▪	 Худгийн хана нурахаас сэргийлж, дотор хашлага 
хийх   

▪	 Үерийн ус, шавар болон бусад хог орж бохирдохоос 
хамгаалж худгийн амсрыг хөрснөөс дээш 50 см 
өндөрлөх 

▪	 Шавар, шавхай хөрсөнд шингэх, худгийн ам,  
онгоцны эргэн тойрны хөрс малын хөлөөр 
эвдрэхээс сэргийлж худгийн амсар, эргэн тойронд 
хатуу хучилт хийх 

2019 оны МАА эрхлэх, зохистой дадлын 
тохирлын үнэлгээ12 хийсэн багийн гишүүдийн 
зөвлөмж:

▪	 Булаг, шандны усны эрүүл ахуйн бүс  
30-50 метр, хамгаалалтын бүс 100 метр 
байх ба хамгаалалтын бүсэд ундаргын дээд 
хэсэгт малын хашаа саравч барих, элдэв 
хог хаях, газар ухах зэргийг хориглон хашаа, 
суваг шуудуу татах

▪	 Өвөл мөл усалж байх үед мөсөн дээр 
хальтирч гэмтээхээс сэргийлж ойр орчмын 
мөсийг цэвэрлэх

▪	 Худгийн онгоцыг цэвэр байлгаж, байнга 
шалгах шаардлагыг худаг ашиглах дүрэмд 
тусгах 

▪	 Мал услах ил задгай уст цэгүүдийн (гол, 
нуур гэх мэт) усны чанар, түүний найрлагыг 
мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулах

12.   Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Мал аж ахуйгаа эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан.

Дугуйны покрышкаар хийсэн болон 
резин төмөр онгоцноос татгалзаарай.

МОНГОЛ НООЛУУРЫН ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 
ДЭЭРХ НЭР ХҮНД, ҮНЭЛГЭЭ, чанар, стандартын 
тэнцэл нь МАЛЧНЫ ХОТНООС эхэлнэ. 

5. ЧАНАРТАЙ НООЛУУР САМНАЖ БЭЛТГЭХ 
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

⌘  Ямаагаа самнах бэлтгэл ажлыг сайн хангаж, 
самнах зохистой цаг хугацааг сонгох

⌘  Ямааны ноолуурыг жигд иртэй самаар 
зөөлөн самнана. Урт хялгастай ямааг эхлээд 
урт хялгасыг сөрмөөд дараа нь сойтогдоод 
самнах

⌘  Ноолуур бэлтгэх ажилд ямаа самнах дадлага 
туршлагатай хүмүүсийг оролцуулах 

⌘  Малын арьс хөрсийг урж гэмтээхээс 
сэргийлэх, малд зовиургүй зөв самнах

⌘  Хашаа, хороогүй үед ямааг самнахдаа уул 
хадны энгэр газрыг сонгож, салхи шуурганаас 
хамгаалах 

⌘  Ноолуур самнасны дараа цаг агаарын эрсдэл 
гарвал хашаа саравчаар хангаж, доройтсон 
малыг нэмнэх, тусгай арчилгаа шаардлагатай 
малдаа анхаарал тавих

13.   Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын заалтаас 

5. ЧАНАРТАЙ НООЛУУР САМНАЖ БЭЛТГЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ4. МАЛЫГ УСААР ХАНГАХ  ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

Баянхонгор аймаг, Залаа жинст - эдрэн 
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Баас, будагтай 
ноолуур 

Хялгастай 
ноолуур 

Угааж самнасан 
ноолуур

▪	 Эхний ээлжинд эр сувай ямаа, дараа нь эм ямаа, 
түүний дараа борлон шүдлэнгүүд, хамгийн сүүлд нь 
ухныг самнах нь тохиромжтой. Энэ нь ноолуурыг 
нас, хүйсээр ялгаж савлахад дөхөм болно.

▪	 Ноолуураа самнасны дараа өнгө, чанараар нь 
ангилж, чийг, тоосноос хамгаалсан уутанд савлана. 

▪	 Хүлэх уяа нь хэт нарийн байж болохгүй. Нарийхан 
мяндсаар чивчиртэл  боовол хөл нь мэдээгүй 
болж босоод гишгэхэд хүндрэлтэй. Онцгойлон  
малчинд ч, малд ч илүү тухтай байхыг анхаарах

НООЛУУР БЭЛТГЭЛИЙН АЖИЛД 
МАЛЧИД ОНЦГОЙ АНХААРАН, 

ЗӨВ ДАДЛЫГ ХЭВШҮҮЛЭН 
АЖИЛЛАСНААР ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЬ 
ХАНГАЛТТАЙ ХҮРТЭХ ЮМ.

Ямаа самнах буюу ноолуур бэлтгэх үед дадлага 
туршлагагүй хүмүүсийг оролцуулснаас малыг хэт 
чанга хүлэх,  ширэлдээг гаргалгүй сөргүүлж самнах, 
хэт түргэн самнах, хурц шүдтэй самаар малын арьсыг 
урж гэмтээх, хүлээстэй нь хэтэрхий удаан хэвтүүлж 
малтай зүй бусаар харьцах зэрэг дутагдал гардаг.

Сайн малчин ямаагаа самнахдаа: 

▪	 Бууц шороотой холилдуулахгүй байхад 
анхаардаг. 

▪	 Жигд иртэй самаар ямааны арьсыг эсгэх, 
урахаас сэргийлж самнадаг.

▪	 Цагаан өнгийн ямаа самнадаг тусгай сам, бор 
өнгийн ямаа самнадаг тусгай самтай байдаг. 

2019 оны МАА эрхлэх, зохистой 
дадлын тохирлын үнэлгээ14  хийсэн 
багийн гишүүдийн зөвлөмж:

▪	 Хоршооны удирдлага болон гишүүд  
хамтран “Мал маллагаа, арчилгааны 
заавар” боловсруулан мөрдөх 

▪	 Ямаа самнах дараалал болон ямааг 
техникийн шаардлага хангасан MNS 
1012:2015 стандартын самаар самнахыг 
зааварт тусгах 

▪	 Самнахдаа шарх үүссэн тохиолдолд 
малын эмчээс заавар авч, шаардлагатай 
эм тариаг бэлдсэн байх 

▪	 Ямаа самнах заавартаа самнах 
тохиромжтой орчинг бүрдүүлэх 

14.  Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Мал аж ахуйгаа эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын тайлан.

МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

“Ямаагаа самнахдаа арьсыг 
гэмтээхгүйг хичээдэг. Хулдаас, гялгар 
уут дэвсэж ноолуураа шороо, өтөг 
бууцтай холилдохоос сэргийлдэг. 
Чанарын асуудал гардаг тул 
болгоомжтой самнадаг.”
(Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын хоршоо)

Самны шүд нь хэтэрхий хурц 
үзүүртэй байж болохгүй.  

Малын арьсыг урж гэмтээн 
шархлуулж байгаа эсэхийг 

заавал шалгаарай. 

▪	 Малчны байгууллага, хоршоо, нөхөрлөл нь баг сумын удирдлага, 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалт мэдээлэл авч, зах 
зээлийн стандарт шаардлагын талаар үнэн зөв ойлголттой байж 
түүхий эд, ноос ноолуураа бэлтгэн нийлүүлэх. 

ЧАНАРТАЙ НООЛУУР САМНАЖ БЭЛТГЭХ 
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

5. ЧАНАРТАЙ НООЛУУР САМНАЖ БЭЛТГЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ5. ЧАНАРТАЙ НООЛУУР САМНАЖ БЭЛТГЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

Баянхонгор аймаг, Шинэ жинст сумын хоршоо
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ15 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

Малчин 
Ганбаярын 

хээрээс олж 
тэжээсэн 

цагаан 
зээрийн 
янзага 

15. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ)-ийн Бэлчээрийн нөөц ба зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг хамгаалах тухай зохистой дадлын заалтаас 

6.  ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ 
ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 
ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

⌘  Бэлчээр нутагтаа таарах зэрлэг амьтны 
жагсаалтыг гаргаж тоо толгойг хамгаалах 
зорилгоор нүүж буудалладаг, ундаалж 
мараалдаг гол нутгийг тогтоох 

⌘  Бэлчээрийн нөөцийг сэргээж, хамгаалах 
зорилгоор хашаалахдаа зэрлэг амьтдын нүүдэл 
хийдэг, амьдардаг орчинд сөргөөр нөлөөлөхгүй 
байхад анхаарах

⌘  Мал сүрэгт араатан амьтан гэнэтийн халдлага 
учруулах үед зайлшгүй устгах шаардлага  
гарвал тухайн амьтныг зовиургүйгээр хөнөөж, 
холбогдох байгууллагад мэдээлэх (Огноо, ямар 
амьтан, шалтгаан зэргийг дурдах)

⌘  Мал сүргээ зэрлэг амьтны ямар нэгэн 
халдлагаас хамгаалах арга хэмжээ авах мэдлэг 
бэлтгэлтэй байх

⌘  Тухайлбал, төл малыг том малтай хамт  
хариулах, аюулд өртөх магадлалтай тохиолдолд 
хашаа хороо бэлтгэх, механик саад хаалт 
ашиглах, малын сэг зэмийг аль болох хурдан 
холдуулах

⌘  Хөлийн хавх ба урхи тавих, химийн арга 
хэрэглэхийг хориглоно. 

⌘  Ургамал, амьтдын түлхүүр зүйлийн жагсаалтыг 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гаргаж,  
тогтмол тэмдэглэл хөтлөх

Малчид мал ба зэрлэг амьтад зөрчилдөж 
болох цаг хугацаа, газар нутгийг мэддэг ч 

албан ёсны баримт бичиг, бэлчээрийн 
төлөвлөгөөндөө тусгадаггүй юм байна.

ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН  
АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ 

6. ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ6. ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ

Хэнтий аймаг, Норовлин сум 

Ховд аймаг, Мөст сум 

▪	 Танай бэлчээр нутагт ямар зэрлэг амьтад элбэг 
тохиолддог, нутгийн аргаар хэрхэн яаж хамгаалдаг 
туршлагаа бүртгээрэй.

▪	 Мал ба зэрлэг амьтдын давхацдаг бэлчээр, уст цэг, 
онцлог, байршлын тухай сумынхаа байгаль орчны 
байцаагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагч нараас 
асууж тодруулаарай.

▪	 Үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад 
амьтан үргэж дайжих, үхэж хорогдож байгаад 
ажиглалт хийж, бүртгээрэй.

▪	 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын 
захиргаа, сав газрын захиргаа, байгаль хамгаалах 
ОУ ба ТББ‑уудтай хамтран ажиллаарай.

▪	 Байгаль цаг агаарын хүнд үед ховордсон, нэн 
ховордсон амьтдад нэмэлт тэжээл, давс хужир, ус 
мөс тавьж авран хамгаалаарай.

▪	 Нутгийн иргэд голын эрэг орчмын жигүүртэн  
загас шавжийг өсгөн үржүүлэхэд чиглэсэн сайн  
дурын ажлыг зохион байгуулаарай.
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МАЛЧДЫН ЯРИАНААС:

“Би нутагтаа идэвхтэн байгаль хамгаалагч 2019 оны 5-р сард 
тэмдэг үнэмлэхээ гардан авсан. Манай малчид надаас эргэн 
тойрны ан амьтныг асуудаг.  

Баянхонгор аймгийн 
Шинэжинст сумын 

малчин Б. Рэнцэндаш

Шувуудыг хамгаалах сайн туршлага

▪	 Цармын бүргэдийн ан хийх бэсрэг наадмыг 
зохион байгуулах болсон.  Энэ нь гадаадаас ирэх 
жуулчдын тоог нэмэгдүүлж, малчдад уламжлал 
соёлоо хамгаалах нэг чухал үйл явдал болж байна.

▪	 Монголд төдийгүй дэлхийд ховордож буй цэн 
тогоруу мал төллөх үеэр нүүдэллэн ирдэг, тэр 
хавийн хоточ ноход өндөг дэгдээхийг нь идэж 
амташсан байдаг тул малчид нохойгоо уяж  
хоривол сайн16.

	 Зарим нутагт тогорууны баяр зохион байгуулдаг нь 
амьтан хамгаалах суртал ухуулга болдог.

Зургийг сэтгүүлч Нурболат

Хэнтий аймаг, Биндэр сум, Цэн тогорууны хөшөө

2019 оны бэлчээр ашиглах зохистой дадлын 
тохирлын үнэлгээ17 хийсэн багийн гишүүдийн 
зөвлөмж:

▪	 Мал ба зэрлэг амьтад зөрчилдөж болзошгүй цаг 
хугацаа газар нутгийг тодорхойлж, авах арга 
хэмжээг төлөвлөгөөнд тусгах

▪	 Малчид зэрлэг амьтдын нүүдэлтэй ашиглах 
бэлчээр нутгаа зөрүүлэх, махчин амьтдыг 
дайжуулах арга хэрэглэх, мануухай босгох, 
малын хотонд гэрэл тавих, чимээ гаргах 
хэрэгслийг ашиглах зэрэг энгийн аргыг хэрэглэх

▪	 Сайн дурын байгаль хамгаалагчдын болон 
нөхөрлөлүүдийн тарвага, буга хамгаалан 
өсгөж байгаа ажлуудыг олон нийтэд мэдээлэх, 
урамшуулан бүртгэх

▪	 Шувуудын дайран өнгөрдөг, нүүдлийн, үржлийн 
ач холбогдолтой газар нутгийг тодорхойлох

▪	 Хөхтөн амьтдын гол бэлчээр нутаг, үржлийн ач 
холбогдолтой, услан ундаалах газар нутгийг 
хамгаалах

16. Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia (2017). Mongolia Crane Newsletter, 3-6. Ulaanbaatar
17. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан.

Уулын янгир ямаанууд надад 
дасчихсан, огт  үргэдэггүй. 
Хэдэн ирвэсээ ийш тийш 
явсныг ч андахгүй. Би огт 
ан гөрөө хийдэггүй, амьтан 
ургамалдаа хайртай.”

6. ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ6. ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН АМЬДРАХ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ
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ДАРААХ ЗӨВ ДАДЛУУДЫГ18 ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ХЭВШИНЭ ҮҮ.

Монгол Улсад 2000 гаруй хоршоо 
бүртгэлтэй байгаа нь мал маллагаа, 
отор нүүдэл, тарилга туулга, түүхий 
эд бэлтгэл борлуулалтыг хамтран 
нийлж хийх, бэлчээр хамгаалах, 
түүхий эдийг цуглуулж үйлдвэрт 
тушаах зэрэг зохион байгуулалтын 
ач тусыг ойлгож нэгдэж байгаагийн 
бодит илрэл юм.

⌘  Малчдын хоршоо, эсвэл өөр ямар нэгэн зохион 
байгуулалттай аливаа нэгжид эвлэлдэн 
нэгдэж, хамтын шийдвэрийн зарчмаар журмаа 
хэлэлцэж, зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг 
идэвхтэй гишүүн байх 

⌘  Хоршооны хурал уулзалтад тогтмол оролцож, 
хоршооны ажиллагааны талаар болон 
тухайн үеийн тулгамдсан асуудлаа хамтран  
шийдвэрлэх, хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллах 

⌘  Хоршооны гишүүн болсноор аливаа мэдлэг, ур 
чадвараа хөгжүүлэх сургалтад мэдээллийн арга 
хэмжээнд тогтмол хамрагдах

⌘  Малчдын байгууллага буюу хоршоо нь хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй бэлчээр ашиглалт болон 
малын эрүүл мэнд, арчилгаа маллагааны 
талаарх бүх хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөх

7.  МАЛЧДЫН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА ҮР ӨГӨӨЖ

18. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). Зохистой дадлын үндсэн бүлгээс 

МАЛЧДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 
АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

Өнөө цагт үйлдвэрүүд чанартай түүхий эд их 
хэмжээгээр тогтмол худалдан авах сонирхолтой 
болсон.

Энэ эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг хангасан 
тохиолдолд таны ашигтай ажиллах боломж нээгдэнэ.

▪	 Хоршоо бүлэг нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад 
орж, түүхий эд бүтээгдэхүүнээ хамтран бэлтгэж 
чадвал нэг өрхөд ногдох зардлыг бууруулах, мөн 
борлуулалтын хэмжээг ихэсгэх, улмаар орон 
нутгийн зах зээлийн ханшнаас өндөр үнээр түүхий 
эдээ борлуулах боломж бүрддэг. 

ХОРШООНЫ ДАРГА ЯРЬЖ БАЙНА:

“Дан ганц малчинтай харилцахаас илүү бүлэг хоршоо болж 
нэгдсэн малчидтай харилцах нь нөлөөллийн хувьд ялгаатай 
байдаг учир малчид бид хамтран ажиллах нь илүү үр 
ашигтай юм.”

Ховд аймгийн 
Мөст сумын 

Баянтөл хоршоо, 
Т. Алтансүх

▪	 Ашигтай ажиллахын тулд түүхий эдийг 
тогтвортойгоор, чанартай бэлтгэн нийлүүлэх тал 
дээр малчид хэдийнэ хамтарч, хоршин ажилладаг 
болжээ. 

7. МАЛЧДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ҮР ӨГӨӨЖ7. МАЛЧДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ҮР ӨГӨӨЖ

"Ханбогд Кашимер" ХХК ноолуур ангилан ялгах үйлдвэр
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БАНК ТУХАЙН ХҮНД ЗЭЭЛ ӨГӨХ ЭСЭХЭЭ ШИЙДЭХДЭЭ ТОДОРХОЙ ЗАРЧМУУДЫГ 
БАРИМТАЛДАГ БӨГӨӨД ТА ДАРААХ ТАВАН АСУУЛТЫГ ӨӨРӨӨСӨӨ АСУУГААРАЙ. 

Хөгжил бол хамтын бүтээл юм. Хөдөөгийн хөгжилд 
малчин дангаараа зүтгээд хүчин мөхөстөх талтай.  
Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг малчдын хотноос 
дэлхийн брэнд хүртэлх бүхий л үе шатанд оролцогч 
талууд бүгд сэтгэл зүрх нэгдэж хамтран ажиллах 
шаардлагатай юм.  

Малчид орон нутгийн засаг захиргаа, банк санхүү, 
сургалт үйлдвэрийн байгууллагуудтай нягт хамтран 
ажиллаж, хичээл зүтгэл гаргаснаар зах зээлийг 
хотондоо авчирч чадна.

Өнөө үед малчдын хорших чадварыг хурдасгах 
нэгэн шинэлэг арга шинээр бий болсон нь нэгдсэн 
стандарт боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм. 

2019 оны зохистой дадлын тохирлын үнэлгээ19 

хийсэн багийн гишүүдийн зөвлөмж:

▪	 Хоршоог хуулийн шаардлагын дагуу зохион 
байгуулах, хяналтын зөвлөл, удирдах зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 

▪	 Үйл ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд 
гишүүдийн хандив татвар, түүхий эд борлуулсан 
орлогоос хуримтлал бий болгон санхүүгийн 
чадамжийг сайжруулах

▪	 Монголын хоршооллын сургалт, мэдээллийн 
төв болон сумын хоршоолол хариуцсан 
мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах

▪	 Гишүүдийн үүрэг оролцоо,  идэвхийг нэмэгдүүлэх, 
ажил үүргээ зөв хуваарилах

▪	 Бичиг баримтын бүрдэл, бүртгэл хөтлөлтийг 
сайжруулах, үйл ажиллагааг ил тод болгож 
жигдрүүлэх 

19. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний тайлан.

Банк нь санхүүгийн хэрэгцээ, мөнгөний 
дутагдалд орох үед танд зээл олгодог, таны 
өдөр тутам үйлчлүүлдэг санхүүгийн байгууллага 
юм. Танд зээл олгосноор, таны мал аж ахуйн 
бизнесээс хүртэх өгөөж тэлж, үр ашиг нэмэгдэж 
байх нь зээлээ юунд зарцуулж байгаатай шууд 
холбоотой. 

⌘  Та зээлээ юунд зарцуулах гэж байгаа вэ?  
Ингэж зарцуулах нь зайлшгүй хэрэгцээтэй юу? 

⌘  Энэ нь таны мал аж ахуйн бизнесийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх үү?

⌘  Та банкны суурь шаардлагыг хангах уу? 

⌘  Та банкнаас шаардах бүрдүүлэх материал, 
тавигдах шаардлагуудыг бэлтгэж чадах уу?

⌘  Авсан зээлээ төлж чадахуйц орлоготой юу?  
Та өөрийн мал аж ахуйн орлогоо дансаараа 
авдаг уу? 

⌘  Та банкны дансаа хэр давтамжтай ашигладаг 
вэ?

⌘  Урьд нь зээл авч байснаа хэрхэн төлсөн бэ? 
Та зээлээ хугацаа хэтрүүлэн төлж байгаагүй 
биз дээ?

⌘  Танд зээлд тавих барьцаа хөрөнгө хэр байгаа 
вэ? 

⌘  Та өөрийн мал, бусад хөрөнгөө улсын 
байгууллагуудад бүртгүүлсэн үү, эсвэл өөрийн 
нэр дээр байдаг уу?

Ховд аймаг, Мөст сум, Хаан Банкны хэлтэс

8. БАНКНААС ЗЭЭЛ АВАХАД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДАДЛУУД

8. БАНКНААС ЗЭЭЛ АВАХАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДАДЛУУД7. МАЛЧДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ҮР ӨГӨӨЖ
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Зээлийн төрөл Энгийн малчны зээл Хөнгөлөлттэй нөхцөл 
бүхий малчны зээл

Өртгийн сүлжээний  
хэрэглээний зээл ‑Малчинд‑

Зээлийн хэмжээ 10 сая хүртэлх төгрөг 10 сая хүртэлх төгрөг 20 сая хүртэлх төгрөг

Зээлийн хүү*  
(жилийн)

21.6% 18.0% 15.6%

Зээлийн хугацаа 24 сар 24 хүртэлх сар 24 хүртэлх сар

Зээлийн 
өргөдлийн 
хураамж

1000₮ 1000₮ 1000₮

Зээл олгох 
үйлчилгээний 
шимтгэл

Олгосон зээлийн 1% 
буюу 1.5 сая хүртэлх 

төгрөг

Олгосон зээлийн 1% буюу 
1.5 сая хүртэлх төгрөг

Олгосон зээлийн 1% буюу  
1.5 сая хүртэлх төгрөг

Тайлбар
Зээлийн дүнгээс багагүй 

дүнгээр малаа МИД-д 
даатгуулсан байх

Банктай хамтран ажиллах гэрээ 
хийсэн хоршооны бүртгэлтэй 

малчин байх

МАЛЧИН ТА ЯМАР ЗЭЭЛ АВАХ, ХЭРХЭН ЗАРЦУУЛАХ, ТЭГСНЭЭР МАЛ АЖ 
АХУЙН ОРЛОГОО ХЭРХЭН НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР МАНАЙ ХАРИЛЦААНЫ 

МЕНЕЖЕРҮҮДТЭЙ ЗӨВЛӨЛДӨН, УХААЛАГ ШИЙДВЭР ГАРГААРАЙ.

Банкнаас зээл авахын тулд хамгийн түрүүнд 
тавигдах шаардлагуудыг мэдэж аваарай. 

▪	 Банкны салбар, тооцооны төв байрлах орон 
нутагт оршин суудаг, оршин суух бүртгэлтэй байх

▪	 Мал аж ахуйн зохих туршлага хуримтлуулсан 
байх

▪	 Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй 
эсвэл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж 
зээлийг буцаан төлөх бололцоотой байх

▪	 Малаа заавал даатгуулсан байхыг шаардахгүй 
боловч малаа даатгуулсан малчдад зээл олгохыг 
чухалчилна

▪	 Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар 
батлуулсан хуулбар

▪	 Орлого баталгаажуулах баримт бичиг
▪	 Барьцаанд тавих хөрөнгийн жагсаалт, бичиг 

баримтууд
▪	 Зээл хүсэгчийн нэр дээр тоологдсон жилийн 

эцсийн мал тооллогын дүн буюу малын тоо 
толгойн дэлгэрэнгүй лавлагаа

▪	 Бусад

Та зээлээ юунд зарцуулах гэж байгаа вэ? Хүүхдийн 
сургалтын төлбөр, өдөр тутмын хэрэгцээ эсвэл 
малынхаа үүлдэр угсааг сайжруулах, хашаа хороогоо 
сэлбэх гэхчилэн хэрвээ танд мөнгөн хөрөнгө байвал 
хөрөнгө оруулах зүйлс мэдээж их бий. 

Гэвч хэрэгцээнүүдээ эрэмбэлэн, хамгийн 
шаардлагатай, цаашид ашиг, орлого бий болгох 
зарцуулалт нь аль вэ гэдгийг бодож үзсэнээр зээлийг 
зөв зарцуулах шийдвэр гаргадаг.

Та шаардлагуудыг хангаж байвал дараах 
материалуудыг бүрдүүлэн, өөрт хамгийн ойр байрлах 
салбар нэгжийн харилцааны менежертэй уулзаарай.

Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг та 
ойролцоох ХААН 
Банкны эрхлэгч, 
харилцааны 
менежерээс аваарай.

Өртгийн 
сүлжээний 
түүхий эд 
бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд 
зориулсан 

хөнгөлөлттэй 
зээл

БАНКНААС ТАНД ӨГЧ БУЙ АШИГТАЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

8. БАНКНААС ЗЭЭЛ АВАХАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДАДЛУУД8. БАНКНААС ЗЭЭЛ АВАХАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДАДЛУУД



3534

1. Анна Лавен, Карен Акомо Оүма. (2016).  
Манай хоршоо: Хөдөө аж ахуйн хоршоог удирдах нь  
Модуль 4. Хоршооны маркетинг. Улаанбаатар

2. Азийн хөгжлийн банк. (2014). Монгол улсын бэлчээрийн 
тогтвортой байдал: Уур амьсгалын болон хүрээлэн буй орчны 
өөрчлөлтөнд дасан зохицох талаар. Мандалионг хот, Филлиппин

3. Д. Булгамаа, С. Сүмжидмаа, Брандон Бестелмейер, У. Будбаатар. 
(2018). Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан: 
Хоёр дахь үнэлгээ, ШХА-ны Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төсөл: 
Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбоо. Улаанбаатар

4. Д. Гүндэгмаа, И. Ханымхан, Ч. Нилбаатар, Д. Даваадорж,  
Н. Монголмаа. (2013a). 21-р зууны малчин: Модуль 8.  
Ганц мод гал болдоггүй. Улаанбаатар

5. Д. Гүндэгмаа, И. Ханымхан, Ч. Нилбаатар, Д. Даваадорж,  
Н. Монголмаа. (2013b). 21 зууны малчин: Модуль 6.  
Мал сүрэг мэнд үү?  Улаанбаатар

6. Д. Гүндэгмаа, И. Ханымхан, Ч. Нилбаатар, Д. Даваадорж,  
Н. Монголмаа. (2013). 21 зууны малчин: Модуль 5.  
Хангай дэлхийн хишиг. Улаанбаатар

7. Д. Ичинхорлоо, Г. Даваадорж. (2016). Органик хөдөө  
аж ахуйн гарын авлага. Улаанбаатар

8. Н. Баярмаа, Б. Нарантуяа. (2015). Галшарын улаан ямааны 
ноолуурын чанарын зарим үзүүлэлт. Хөдөө аж ахуйн  
шинжлэх ухаан, 22(3), 10-13.

9. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгуулллага (2018). Өвөл, хаврыг 
өнтэй давахад малчдад өгөх зөвлөмж. Улаанбаатар

10. С. Цэрэндаш, Ц. Алтанзул, Ц. Ариунболд. (2007). Тэжээлийн зарим 
ургамлын өнгөт цомог. Улаанбаатар

11. Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Ногоон алт. (2015). Монгол орны 
бэлчээрийн түлхүүр зүйл ургамлын зурагт лавлах. Улаанбаатар

12. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны 
Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын тайлан. Улаанбаатар

13. Тогтвортой ноос ноолуулын олон улсын эвсэл (ТННЭ). 2019 оны 
Мал аж ахуйгаа эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын тайлан. 
Улаанбаатар

14. Ц. Алтанзул, Б. Нарантуяа. (2017).  
Ухаалаг малчин хөтөч-2. Улаанбаатар

15. Х. Чойбалсан. (1953). Илтгэл ба өгүүллүүд. Улаанбаатар

16. Х. Сампилдэндэв. (1985). Малчин ардын зан үйлийн уламжлал. 
Улаанбаатар, Монгол

17. Я. Балгансүрэн, Д. Гүндэгмаа. (2016). Орон нутгийн бизнесийн 
хөгжил: Малчин залуучуудад зориулсан гарын авлага. 
Улаанбаатар

18. Я. Жаргал, Ц. Алтанзул. (2018). Залуу малчин сонгон суралцах 
хичээлийн гарын авлага. Улаанбаатар

19.  Wildlife Science and Conservation Center of Mongolia (2017). Mongolia 
Crane Newsletter, 3-6. Ulaanbaatar

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Бэлчээр нь соргог, мал нь эрүүл, ашиг шим нь 
тогтвортой байх нь орчин цагийн хариуцлагатай 
сайн малчдын шалгуур юм. Тиймээс малчдын хувьд 
цаг үеэ дагаад зах зээлийн харилцаанд хөдөлмөр, 
ур чадвараараа зөв өрсөлдөх шаардлага өдөр бүр 
тулгарч байгааг малчид байнга ярьдаг билээ. 

Өөрийн мал аж ахуйгаа үр ашигтайгаар, мөн 
байгаль орчиндоо ээлтэйгээр эрхлэн ноолуур ба бусад 
бүтээгдэхүүнээ бэлтгэн нийлүүлэхэд нь малчдад 
энэхүү гарын авлага нэн тустай гэж найдаж байна. 
Танд ашигтай зөвлөмж, мөн хэвшүүлэх зөв зохистой 
арга ажиллагааны талаар малчны сайн туршлагыг 
оруулсан бөгөөд, олон улсын хэмжээнд баримтлах 
зохистой дадлын стандартын зарим шаардлагыг 
хүргэж байна. 

Зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх гол тулгуур ойлголт 
нь айл өрх бүр мал маллагаа, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүнээ нэг жишиг стандартад тохируулан 
өрхийн үйлдвэрлэлээ явуулах явдал юм.  Үүний тулд 
зөв хамтарч, хорших явдал нэн чухал юм. Манай орны 
эрс тэрс цаг агаартай мөн зах зээлийн алслагдмал 

ДҮГНЭЛТ

нөхцөлд дан ганцаараа мал маллах нь эрсдэлийг 
илүү нэмэгдүүлдэг. Тиймээс хариуцлагатай малчны 
зохистой дадал ном нь малчдын МАА-н боловсролыг 
хөгжүүлж, бусад туршлагатай малчдаас суралцаж, 
шинэлэг арга туршлагыг нэвтрүүлэх орчин цагийн 
малчдын өврийн дэвтэр болгон хүргүүлж байгаа 
билээ. 

Энэхүү гарын авлагатай холбоотой засан 
сайжруулах санал бодол байвал манай хамт олонд 
хандана гэж найдаж байна. 

Энэхүү гарын авлагын эхийг үзэж санал, 
зөвлөмж, өгсөн доктор Ц. Алтанзул, МАА-н эрдэм  
шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга, доктор Б. Нарантуяа, эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Г. Сувдаа, С. Гэрэлмаа,                     
Д. Пүрэвдолгор, судлаач Д. Пагмажав, Б. Эрдэнэчимэг, 
Д. Лхагважав, ХААН Банкны Жижиг дунд бизнесийн 
газрын төслийн мэргэжилтэн У. Түвшинжаргал, Олон 
нийттэй харилцах газрын мэргэжилтэн Г. Оюунгэрэл 
нар болон эрхэм олон зөвлөх малчиддаа гүн 
талархлыг илэрхийлье. 

БЭЛЧЭЭР НЬ СОРГОГ - МАЛ НЬ ЭРҮҮЛ - АШИГ ШИМ НЬ ТОГТВОРТОЙ БАЙХ НЬ 
ХАРИЦЛАГАТАЙ САЙН МАЛЧНЫ ШАЛГУУР ЮМ.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛДҮГНЭЛТ
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МАЛ АЖ АХУЙГАА ТОГТВОРТОЙ ЭРХЛЭХ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ МАЛЧДЫГ 
ЧАДАВХЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн тухай 

“Мал аж ахуйгаа тогтвортой эрхлэх, хариуцлагатай малчдыг чадавхжуулах 
хөтөлбөр” нь Монгол Улсын 10 аймгийн 25 сумд хэрэгжих бөгөөд ХААН Банкны 
сумдын ажилтнуудын дэмжлэгтэйгээр МАА-гаа байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой 
арга замаар эрхлэх зохистой дадлын тухай ойлголт мэдлэг, заавар зөвлөгөөг 
малчдад оновчтой түгээж, тогтвортой өртгийн сүлжээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилго бүхий хөтөлбөр юм. 

Хүлээгдэж буй үр дүн

⌘	 Малчдын түүхий эдийн чанарт суурилсан МАА-н боловсролыг нэмэгдүүлэх 

⌘	Өртгийн сүлжээний зээлийг малчдад үр ашигтай зарцуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

⌘	МАА-н зохистой дадлыг хэвшүүлэх зорилгоор мэдээлэл түгээх 
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