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Баталсан байдал 
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©2019 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ТННЭ, ТННЭ-ийн 

Стандартын Тогтолцоо, ТННЭ-ийн нэрийн тэмдэг ба ТННЭ-ийн батламжлалын нэрийн тэмдэг нь 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн худалдааны тэмдэг болно.  

 

 

Мэдэгдэл  

Энэхүү баримт бичгийг боловсруулахад сэрэмж анхаарал хандуулан гүйцэтгэсэн хэдий ч энэхүү 

баримт бичгийг ашигласантай холбоотойгоор үүсэх аливаа хохирол, алдагдлын төлөө Тогтвортой 

ноос ноолуурын эвсэл болон уг баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон бусад байгууллагууд нь 

шууд болон шууд бус байдлаар хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг мэдэгдэж байна.  

 

 

Зохиогчийн эрх  

Энэ нийтлэл нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлд байгаа мэдээлэл, материалыг 

хувийн болон арилжааны бус зорилгоор өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр гаргаж болно. Бусад бүх эрх 

хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийн мэдээлэл, материалыг 1976 оны Зохиогчийн эрхийн тухай 

хуулийн дагуу хувийн судалгаа эрдэм шинжилгээний ажил, шүүмжлэл, тойм нийтлэл бичих 

зорилгоор ашиглаж болохыг мэдэгдэж байна. Зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай 1976 оны хуульд 

заасны дагуу ТННЭ-ийн Зохистой дадлуудыг иш татах, ишлэл, диаграмм эсвэл бусад мэдээллийг 

ашиглах тохиолдолд ТННЭ-ийн эх сурвалж гэдгийг зайлшгүй дурьдах шаардлагатай. 

 

  



 

C002 Бэлчээр Ашиглах Зохистой Дадал 

 

 

  Баримт бичгийн No: C002  Page 4 of 8 

  

Агуулга 

ТАНИЛЦУУЛГА .................................................................................................................................................... 5 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ..................................................................................................................... 6 

1. БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ..................................................................................................... 6 

1.1. БЭЛЧЭЭР ЗОХИСТОЙ АШИГЛАГЧ .......................................................................................................................... 6 
1.2. НӨӨЦ БАЯЛГИЙН ҮНЭЛГЭЭ,   СУДАЛГАА ............................................................................................................... 6 
1.3. БЭЛЧЭЭР ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ХУВААРЬ/ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ......................................................................................... 6 
1.4. БЭЛЧЭЭР ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ХУВААРЬ/ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАХ .................................................... 7 

2. БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БА ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙГ ХЯНАХ ............ 8 

2.1.       БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ .............................................................................. 8 
2.2.       ХЯНАЛТ БА ҮНЭЛГЭЭ .................................................................................................................................................... 8 
2.3.       ХҮТ-Г САЙЖРУУЛАХ ...................................................................................................................................................... 8 

 

  



 

C002 Бэлчээр Ашиглах Зохистой Дадал 

 

 

  Баримт бичгийн No: C002  Page 5 of 8 

  

Танилцуулга   

Ноолуур тогтвортой бэлтгэж, боловсруулах ажлыг бүртгэж, нотлох нь нэг байгууллага дангаараа бус 

олон талт оролцоотойгоор явагдах шаардлагатай үйл ажиллагаа юм. Тогтвортой байх гэдэг ойлголт 

нь байгаль орчиндоо ээлтэй байгаад зогсохгүй мал сүргээ ч зөв маллахаас хамаарч байдаг тул 

эдгээр олон үйл ажиллагааг үнэн зөв нотлох баримтыг гаргаж өгөх нь нэн чухал. Сонирхож буй     

хувь хүмүүс, байгууллагууд манай байгууллагын боловсруулсан энэхүү аргачлалыг ашиглах 

боломжтой бөгөөд мал сүргийн зөв маллагаа арчилгааны талаар сайн ойлголттой болж, түүний 

практик хэрэглээг дэмжих боломжтой болох юм.  

Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвсэл (ТННЭ) нь ноолуурын нийлүүлэлт хангамжийн 

сүлжээнд оролцогч бизнесүүд, байгаль орчныг хамгаалах байгууллагууд, төрийн бус байгууллага 

(ТББ), иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ) -аас бүрдсэн олон талт олон улсын хамтын 

ажиллагааны платформ юм. 

“Бэлчээр ашиглах зохистой дадал” хэмээх энэхүү баримт бичиг нь ТННЭ-ийн "Монголын ноолуурын 

үйлдвэрлэлийн тогтвортой стандарт" баримт бичгийн нэг хэсэг юм. Энэхүү стандарт нь ноолуурын 

тогтвортой үйлдвэрлэлийн жишиг үзүүлэлт болох бөгөөд энэ стандарт ноолуурын салбарын олонхи 

үйлдвэрүүдийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн болно.  

ТННЭ нь энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэхдээ “Нутаг” хэмээх үзэл санааг баримталж байна. Монгол 

орны газар нутгийн онцлог, онгон дагшин байдлыг алдагдуулалгүй, өвөг дээдсийн уламжлалт олон 

арга ухааныг эрдэмтдийн ойрын жилүүдийн судалгаан дээр тулгуурлан, мал аж ахуй эрхлэгчдийг 

малаас гарах түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд нийлүүлэх үндсэн нөхцлийг 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно. Нутаг гэдэг нь Монголчуудын хувьд үе дамжин тулгууртай, тогтвортой 

оршин тогтнох байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм-соёлын талбарыг бүхэлд нь хамруулсан цогц 

ойлголт юм. Хөдөө орон нутгийн малчид бүлэг, хоршооны хэлбэрээр хоршин ажиллаж аж ахуйн 

үйл ажиллагаагаа зөв хөтлөн явуулах хариуцлага чадварыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү зохистой дадлын 

тогтолцоо түлхэц болно. Тогтвортой мал аж ахуйг хөтлөн авч явах чадвартай, орон нутгийнхаа 

хөгжлийн тулгуур болсон хариуцлагатай малчдын ирээдүй үеийг бий болгоход ач тустай гэж үзэж 

байна. Зохистой дадлыг хэрэгжүүлснээр мал аж ахуйн эрхлэгчдийн зах зээлд зөв оролцох чадварыг 

хөгжүүлж, улмаар бүс нутгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхэд үр нөлөөтэй юм.  

Энэхүү аргачлал нь бэлчээрийн даац ба нөөцөө алдагдуулахгүйгээр МАА-гаа эрхлэх мэдлэг ба 

дадлыг эзэмшсэн зах зээл, нийгэм, экологийн онцлогийг ойлгож, мэдсэн малчны байгууллагыг 

дэмжихэд чиглэгдсэн. 

Зохистой дадлыг хэрэгжүүлж буй малчид ба малчны хоршоодыг Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэлд 

бүртгэж, ТННЭ-ийн гишүүд болох боловсруулагч, үйлдвэрүүдтэй холбож өгөх болно.  

Тэмдэглэл: 

Зохистой дадлын баримт бичигт "зайлшгүй эсвэл ёстой" гэсэн нь малчдын хоршоодод тавигдах 

тохирлын хамгийн минимум шаардлага. 

Практикийн дүрмийн дагуу малчин өрх эсвэл малчдын хоршоо нь хамгийн сайн дадлыг 

эзэмшихийн тулд ажилладаг байх ёстой гэсэн үгийг ашигладаг. 



 

C002 Бэлчээр Ашиглах Зохистой Дадал 

 

 

  Баримт бичгийн No: C002  Page 6 of 8 

  

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт 

                            Шалгуур үзүүлэлт 

1. Бэлчээр Ашиглалтын Төлөвлөгөө 

1.1. Бэлчээр зохистой 
ашиглагч  

1.1.1 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын 
мэдээлэл, эрх зүйн статус 

1.1.2 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын 
гишүүд,  өрхүүдийн жагсаалт 

1.1.3 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллага нь 
зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа талбай, байрлал 
зүй, хил хязгаарыг бэлчээр ашиглалтын зураглалд (БАЗ) 
тусгасан байх 

1.1.4 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллага нь 
тухайн бэлчээр нутагт нутагладаг болохоо батлах 
баримт нотолгоо бүрдүүлэх 

1.1.5 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын бүх 
гишүүд Бэлчээр ашиглах зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх 
хүсэл эрмэлзлэлтэй гэсэн нотолгоо бүрдүүлэх 

1.2. Нөөц баялгийн үнэлгээ,   
судалгаа 

1.2.1 
Зохистой ашиглах бэлчээр нутагт хийгдэх аливаа 
бэлчээр болон зэрлэг амьтдын нөөц баялгийн 
судалгаанд оролцох, судалгааны тайланг хадгалах 

1.2.2 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бүх талбайг 
төлөөлүүлэн судалгаанд хамруулсан байх 

1.3. Бэлчээр зохистой 
ашиглах хуваарь/ 
төлөвлөгөө 

1.3.1 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа хил заагийн 
хүрээнд бэлчээр зохистой ашиглах хуваарь/төлөвлөгөө 
боловсруулсан байна 

1.3.2 Бэлчээр зохистой ашиглах хуваарь/төлөвлөгөө 
боловсруулахдаа бэлчээр болон зэрлэг амьтны нөөц 
баялгийн судалгааны үр дүнг тусгасан байх 

1.3.3 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бэлчээр болон 
зэрлэг амьтны нөөцийн өнөөгийн эдэлбэр, 
ашиглалтын хэлбэрийг тодорхой тайлбарласан байх  

1.3.4 “Бэлчээр зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөө”-д 
дэвшүүлсэн зорилтууд нь малчид хамтран бэлчээр 
нутгаа сайжруулах, байгаль орчин, зэрлэг амьтнаа 
хамгаалах зорилгод нийцсэн байх 

1.3.5 Доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээхэд чиглэсэн арга 
хэмжээ нь бэлчээрийн нөөц баялгийн судалгаа хийхээс 
өмнөх үеийн аргачлалаас ялгаатай байх 

1.3.6 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
гишүүн бус малчдын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулж 
тусгасан байх 

1.3.7 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
зэрлэг амьтны түлхүүр зүйлийг хамгаалах, арга хэмжээг 
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тусгах бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг 
хэрэгжүүлнэ 

1.3.8 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
бэлчээрийн нөөцийг сэргээх, хамгаалах зорилгоор 
хашаалах мөн мал-зэрлэг амьтдын зөрчилдөөнөөс 
сэргийлэх, зохицуулах арга хэмжээг тусгахдаа зэрлэг 
амьтдын амьдрах болон нүүдэллэх орчинд 
нөлөөлөхгүй байхыг чухалчлах 

1.3.9 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
мэрэгчдийн тоо толгойг хянах арга хэмжээг тусгахдаа 
мал, зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, аюулгүй байдалд 
сөргөөр нөлөөлөхгүй байхыг чухалчлах 

1.3.10 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
ургамал, амьтдын түлхүүр зүйлсийн жагсаалтыг тогтмол 
гаргаж, тэмдэглэл хөтлөх арга хэмжээг тусгасан байх 

1.3.11 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөнд 
хороогдсон зэрлэг амьтдын тэмдэглэл хөтлөх арга 
хэмжээг тусгасан байх 

1.4. Бэлчээр зохистой 
ашиглах 
хуваарь/төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хянах 

1.4.1 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх төлөвлөгөөг боловсруулсан 
байх 

1.4.2  Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх, төлөвлөгөө нь үйл явцад 
хяналт тавих, хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлж, дүгнэхэд 
чиглэсэн байх 

1.4.3  Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх төлөвлөгөөнд үйл явцыг 
хянах, үр нөлөөг үнэлэх хугацаа, аргачлал, хариуцах 
этгээдийг тодорхойлж тусгасан байх 

1.4.4 Бэлчээрийг зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн үр нөлөөний үнэлгээг жилд дор хаяж нэг 
удаа хийх 
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                             Шалгуур үзүүлэлт 

2. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ба хэрэгжүүлэлтийг хянах 

2.1. Бэлчээрийн 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

 

2.1.1 Бэлчээр ашиглах төлөвлөгөөг хэрэгжсэн үү? 

2.1.2 Доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээхэд чиглэсэн арга 
хэмжээ нь бэлчээрийн нөөц баялагийн судалгаа хийхээс 
өмнөх үеийн аргачлалаас ялгаатай байсан уу? 

2.1.3 БМТ-нд гишүүн бус малчдын бэлчээр ашиглалтыг 
зохицуулж тусгасанаа хэрэгжүүлсэн үү? 

2.1.4 БМТ-нд тодорхой бэлчээрийн нөөцийг сэргээх, хамгаалах 
зорилгоор хашаалах арга хэмжээг тусгахдаа Зохистой 
дадалд нийцүүлэн зэрлэг амьтдын амьдрах болон 
нүүдэллэх орчинд нөлөөлөхгүй байхаар төлөвлөсөн үү? 

2.1.5 БМТ-д мэрэгчдийн тоо толгойг хянах арга хэмжээг 
тусгахдаа Зохистой дадалд нийцүүлэг мал, зэрлэг 
амьтдын амьдрах орчин, аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байхаар төлөвлөсөн үү? 

2.1.6 БМТ-д мал-зэрлэг амьтдын зөрчилдөөнөөс сэргийлэх, 
зохицуулах арга хэмжээг тусгахдаа  зэрлэг амьтдын 
амьдрах болон нүүдэллэх орчинд сөргөөр нөлөөлөхгүй 
байхаар төлөвлөсөн үү? 

2.1.7 Хэрэв, аюултай махчин амьтдыг хянах (хороох) арга 
хэмжээ авсан бол Зохистой дадлын заалтад нийцсэн үү? 

 

2.2. Хяналт ба 
үнэлгээ 

2.2.1 
БМТ-ий хэрэгжилтийн үнэлгээний төлөвлөгөө хэрэгжсэн 
үү? 

2.2.2 Түлхүүр зүйлийн жагсаалтыг хадгалж, шинэчилсэн үү? 

2.2.3 Махчин амьтан хороосноо баримтжуулсан уу? 

2.2.4 Үнэлгээний төлөвлөгдсөн ажлуудын хэрэгжилтийг 
баримтжуулсан уу? 

2.2.5 Хяналтын мэдээлэл, үнэлгээний үр дүнг баримтжуулж 
авах боомжтой юу? 

 

2.3. ХҮТ-г 
сайжруулах 

2.3.1 
Үнэлгээгээр гарсан үр дүнгээр БМТ-нд тодотгол хийгдсэн 
байна. 

2.3.2 Бусад холбогдох байгууллагууд БМТ-г засч сайжруулахад 
оролцсон уу? 

2.3.3 ХҮТ-нд тодотгол сайжруулалт хийсэн 


