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Монголын Тогтвортой Ноолуурын Платформ

Монголын Тогтвортой Ноолуурын Платформ нь ноолуурын салбарын урт хугацааны 
тогтвортой хөгжлийг дэмжих, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох 
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Монголын ноолуурын салбарын тогтвортой хөгжлийг хязгаарлаж буй үндсэн 
шалтгаануудыг арилгах арга хэмжээг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хангах, хянах 
стратегийг баримтлан ажиллана. Хамтын ажиллагаа, харилцан уялдаатай хөрөнгө 
оруулалт, хамтарсан үйл ажиллагаа нь Платформын үйл ажиллагааг амжилтад 
хүргэх хүчин зүйлс юм.

Тогтвортой ноолуурын хамтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж 
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	Төр засгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Монгол улсад “тогтвортой 
ноолуур”-ын бат бөх эрх зүйн орчин, бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгох

	Монгол улсад тогтвортой түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлт, ноолуур үйлдвэрлэлийг 
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Энэхүү гарын авлага нь  ямаа самнах бэлтгэл ажлаас эхлэн ноолуурыг 
чанартай бэлтгэж нийлүүлэх хүртэлх шаардлагатай арга ажиллагаа, 
хэвшүүлэх зөв зохистой дадлын тухай үндсэн 7 бүлэг сэдвийг багтаасан. 

Малын гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох ноолуурыг 
худалдаанд зохистой бэлтгэж түүний үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
мал аж ахуй ба хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлогын баримт бичиг, дүрэм 
журам, эрдэм шинжилгээний бүтээл, сайн малчдын тэргүүн туршлага мөн 
Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, журам, стандарт зэрэг техникийн болон 
судалгааны зохих баримт бичгүүдээс түүвэрлэн эмхтгэлээ.  

Дахин боловсруулсан цаасан дээр хэвлэв.

Малчид, малчин мэргэжлээр суралцагсад, бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага, хоршоодод 
зориулан бэлтгэсэн 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 дурьдсан тохиолдолд зөвшөөрөл авалгүйгээр иш татан ашиглаж болно.

Иш татах мэдээлэл:
Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. (2020). Ямаа самнах, ноолуур бэлтгэх гарын авлага. УБ хот, 
Монгол улс
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АШГИЙГ ХҮСВЭЛ ЧАНАРЫГ МӨРД: 
Зохистой дадлыг хэвшүүлэх ач холбогдол

Монгол ноолууран ширхэгт нь торгомсог хирнээ дулаахан, уян зөөлөн, суналт сайтай, 
байгалийн үндсэн дөрвөн суурь өнгийг шингээсэн ширхэгт юм. Ширхэгт нь нарийн 
нано бүтэцтэй тул галд тэсвэртэй, дулаан, хүйтнийг тусгаарлах, ус чийгийг шингээх, 
агаар шүүх, бөх бат, уян зөөлөн, суналт сайтай бөгөөд байгалийн үндсэн дөрвөн 
суурь өнгийг шингээсэн. Түүнчлэн байгальд задардаг зэрэг үзүүлэлт нь хүний эрүүл 
мэнд, байгальд ээлтэй гэсэн үнэлэмжийг бүрдүүлдэг.

Монгол улсын экспортын нийт орлогын 12%-ийг зөвхөн ноолуур болон ноолууран 
бүтээгдэхүүн бүрдүүлдэг бөгөөд малчид та бүхэн энэхүү орлогыг бүрдүүлэгч 
нэг хэсэг билээ. Монгол орноос дэлхийн түүхий ноолуурын нөөцийн 40-45%-ийг 
бэлтгэдэг тул мал аж ахуй эрхлэгч бүр ноолуурыг чанартай бэлтгэж ахиу буюу өртөг 
шингэсэн үнээр борлуулах боломжтой юм.

Монгол ямаа жилийн 4 улирлын туршид бэлчээрийн ургамлаас өөрийн хэрэгцээт 
тэжээлийг авч, эргээд байгальдаа шингэж экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн бий болгох 
үндэс юм гэдгийг дэлхийн зах зээлд оновчтой таниулах, хэрэгцээ шаардлага урган 
гарч байна.

Шинэ зуун гарснаар хэрэглэгчид аливаа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа түүний 
гарал үүслийг чухалчлах болсон төдийгүй амьтан, ургамал ба нийгэм хүний эрүүл 
мэндэд ээлтэй түүхий эдийг хариуцлагатай бэлтгэн нийлүүлж буйд анхаарал 
хандуулах болсон. Ямаа самнах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах зэрэг бүх үйл 
явцад чанар, стандартыг чандлан баримтлах явдал нь малчны хотноос эхлээд 
хоршоо, үйлдвэрүүд, арилжаа эрхлэгчдийн хамтын үүрэг хариуцлага билээ.

Тиймээс малын гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох ноолуурыг худалдаанд 
зохистой бэлтгэж түүний үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд та бүхний оролцоо чухал юм.

Ямааны ноолуур самнах нь малчид та бүхний хийж заншсан ажил хэдий ч бид 
ноолуурын үнэлэмж, чанарыг дээшлүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь тус нэмэр 
болох үүднээс түүхий эд бэлтгэл ба боловсруулах үйлдвэрийн зүгээс тавигддаг 
шаардлагад тулгуурлан зөв дадлуудыг хэвшүүлэх зорилгоор энэхүү гарын авлагыг 
эмхтгэн толилуулж байна.

Таны хотонд бэлтгэж буй ноолуур нь Монгол улсын эдийн засагт чухал ач 
холбогдолтой нөхөн сэргээгддэг үнэт баялаг юм.

Иймд та ямаагаа самнаад ноолуураа борлуулж ашиг олохын зэрэгцээ түүний арчилгаа 
маллагааны технологи, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, үржил, селекци, дэвшилтэт арга 
туршлага зэргийг бүхэлд нь анхаардаг шинэ зууны хариуцлагатай, тогтвортой мал 
аж ахуй эрхлэгч болох шаардлагатай юм. XXI-р зууны малчин та ноолуур самнахдаа 
хувийн бэлтгэлээ сайтар хангах зөв дадлуудыг хэвшүүлэхэд энэхүү гарын авлага 
тус дэм болно гэж найдаж байна.

Редакцийн зөвлөл
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1. МАЛЧИН ӨРХӨӨС ЭЦСИЙН БЭЛЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХҮРТЭЛХ 
Ноолуурын худалдаа нийлүүлэлтийн хялбаршуулсан дараалал  
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2. МОНГОЛ ЯМААНЫ ОНЦЛОГ, ҮҮЛДЭР, 
ОМОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ 

2.1 Монгол ямааны онцлог   

Монгол ямаа жилийн дөрвөн улирлын турш бэлчээрийн маллагаанд байх 
бөгөөд +40оС температурын зөрүү болон бусад байгалийн хатуу ширүүн 
эрсдлийг даван туулж амьдрах чадвартай буюу тэсвэрт чанар сайтай мал 
юм. 

Монгол орны бэлчээрт 2400 гаруй зүйл ургамал байдгаас 600 гаруй зүйл 
ургамлыг ямаа иддэг ба түүний 200 гаруй зүйл нь эмийн ургамал бөгөөд 
өөрийн хэрэгцээт тэжээлийн хангамжийг нөхөж түүнийг дагалдсан ашиг 
шимийг (ноолуур, мах, сүү) бий болгодог.  

Монгол ямаа олон төрлийн зүстэй ба үүнийг дагалдан олон өнгийн ноолуур 
бий болгодог тул Монгол ноолуурын түүхий эд, бэлтгэлийн  стандартад 
ноолуурыг 4 өнгөөр ангилдаг байна. 

Монгол ямааны ноолуурын дундаж урт 40 мм байх бөгөөд нас хүйс, үүлдэрлэг 
байдлаасаа хамаарч 33-56 мм урттай. 

Өөрөөр хэлбэл Монгол ямаа байгаль дээрээс өөрийн тэжээлийн хангамжийг 
нөхөөд зогсохгүй 600 гаруй зүйл ургамлаас түүхий эд бүтээгдэхүүн болох 
ноолуурыг бий болгодог төдийгүй өнгийн ноолуур өгөх чадвартай, уртлаг 
гэсэн шинжүүдээр дэлхийд үйлдвэрлэгдэж буй ноолуураас давуу талтай.     
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2.2 Баталгаажсан үүлдэр, омгийн ямааны байршил1  

1 Нарантуяа, Б. (2009). Монгол үүлдрийн хэсэг, омгийн ямааны ноолуурын чанарын үзүүлэлт, цахим сан. Докторын зэрэг 
(Ph.D) горилсон бүтээл
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МОНГОЛ ҮҮЛДЭР 

ХХААХҮ-ийн Сайдын 1990 оны A/69 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан. 

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Н.Надмид, П.Санжид, Ц.Өлзийбаяр, Д.Дөнгө, 
Ц.Батнасан, А.Бакей

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний 
хосолмол

Тархалт: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт жигд 
тархсан. 

Ноолуурын гарц: 250-330 гр, голч 15.0-15.5 мкм

ЗАЛААЖИНСТ-ЭДРЭН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2015 оны A/59 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Н.Надмид, Ё.Доржбат, Н.Баярмагнай, 
Ц.Идэрмаа,  Г.Оюунчимэг

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) цагаан ноолуур, мах 
сүүний хосолмол

Тархалт: Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, 
Баян-Өндөр сумдад цөм сүргийг голчлон 
үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 384-556 гр, голч 14.94-16.5 мкм

ЗАВХАН БУУРАЛ ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2015 оны A/24 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

 Л.Лхаасүрэн, Ц.Отгоолой, Л.Чой-Иш

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний 
хосолмол

Тархалт: Завхан аймгийн Дөрвөлжин, 
Алдархаан, Ургамал, Завханмандал зэрэг 
сумдад цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 389-548 гр, голч 14.3-15.5 мкм

2.3 Баталгаажсан үүлдэр   

ЭРЧИМ ХАР ҮҮЛДЭР 

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2017 оны A/176 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Н.Надмид, Б.Наранчулуун, Д.Чулуунбаатар, 
С.Сэр-од, Б.Шарбанди

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний 
хосолмол

Тархалт: Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг, Галт 
сумдад цөм сүргийг үржүүлдэг байна.

Ноолуурын гарц:  235-425 гр, голч 14.43-15.7 мкм  



11ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

ӨЛГИЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны A/60 тоот тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Б.Бал, Д.Өндгөө, М.Төгсжаргал, Б.Нарантуяа, Х.Шалхаан

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний хосолмол

Тархалт: Увс аймгийн Өлгий, Наранбулаг сумдад цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 308-455.4 гр, голч 13.94-16.7 мкм   

БАЯНДЭЛГЭРИЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016 оны A/05 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталтгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Н.Надмид, Д.Шаарийбуу, Ж.Санжмятав, 
Г.Уранчимэг, Д.Мөнгөнчимэг

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний 
хосолмол

Тархалт: Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр, 
Түвшинширээ, Уулбаян, Баруун-Урт сумдад 
цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц:  305-494 гр, голч 14.9-16.2 мкм

АЛТАЙН УЛААН ҮҮЛДЭР

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2016 оны A/87 тоот 
тушаалаар үүлдрээр баталгаажсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Д.Алтангэрэл, З.Тоня, Д.Батаа

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) цагаан  цайвар ноолуур, 
мах сүүний хосолмол

Тархалт: Ховд аймгийн Алтай, Үенч, Говь-Алтай 
аймгийн Дэлгэр сумдад цөм сүргийг голчлон 
үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц:  388-518 гр, голч 14.38-15.83 мкм
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ГОВЬ ГУРВАН САЙХАН ҮҮЛДЭР

1958 онд Дон хавийн ухнаар говийн бүсэд эрлийзжүүлэг явуулан гаргаж авсан. БНМАУ-ын 
Хөдөө Аж Ахуйн Яамны коллегийн 1974 оны 36-р протоколыг үндэслэл болгон баталсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Д.Цэрэнсоном

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

(Кашгор) ноолуурын чиглэл.

Тархалт: Өмнөговь аймгийн Булган, Сэврэй суманд цөм сүргийг үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 450-600 гр, голч 18.0-19.0 мкм 

УУЛЫН БОР ҮҮЛДЭР 

1971 онд Горно Алтайгаас оруулж ирсэн ухнаар эрлийзжүүлэг явуулж 1991 оны ХАА-н Сайдын 
А/23 тоот тушаалаар үүлдрээр батлагдсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

М.Жумагали, Н.Бадила, Х.Өмирзах, М.Аскар

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

(Кашгор) ноолуурын чиглэл.

Тархалт: Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур, Дэлүүн сумдад цөм сүргийг үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 600-700 гр, голч 18.0-19.0 мкм 

2.4 Эрлийзжүүлгийн аргаар бий болгосон үүлдэр      
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БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМОГ

ХХААХҮ-ийн сайдын 2016 оны A/88 тоот тушаалаар омгоор баталсан.

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Н.Надмид, Б.Мандах А.Хүрэлсүх

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Нарийн (кашемир) ноолуур, мах сүүний хосолмол

Тархалт: Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр, Галуут, Эрдэнэцогт cумдад цөм сүргийг голчлон 
үржүүлдэг

Ноолуурын гарц: 334.6-453.2 гр, голч 15.2-15.7мкм  

ГАЛШАРЫН УЛААН ОМОГ 

ХХААХҮ-ийн сайдын 2018 оны A/189 тоот 
тушаалаар омгоор баталсан. 

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан:  

Б.Нарантуяа, Д.Батсүрэн, П.Энхбаатар

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Ноолуур, ноолуур-махны хосолмол

Тархалт: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг, 
Баянмөнх cумдад цөм сүргийг голчлон 
үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 438.5-585.4 гр, голч 15.2-16.2 мкм

ДЭЛГЭРЭХИЙН УЛААН ОМОГ2 

ХХААХҮ-ийн Сайдын 2019 оны A/61 тоот 
тушаалаар омгоор баталсан. 

Тодорхойлолт бичиж баталгаажуулсан: 

Д.Дөнгө, Д.Хандсүрэн, Н.Наранбаяр, 
Д.Түвшинжаргал, Н.Буяннэмэх, Л.Нарантуяа

Ашиг шимийн үндсэн чиглэл:

Ноолуурын чиглэл

Тархалт: Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх 
суманд цөм сүргийг голчлон үржүүлдэг.

Ноолуурын гарц: 342-460 гр, голч 15.6 -16.7 мкм

2.5 Баталгаажсан омог 

2 Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 
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Байгаль дээр байгаа амьтан, ургамал бүрт бие махбод физиологийн үйл 
ажиллагаа, гадаад орчны нөлөөгөөр гуужилт явагддаг ба энэ гуужилт нь 
өсөлтийн, тогтмол, улирлын гэсэн 3 янз байна. Үүний нэг илрэл буюу бидний 
ярьж заншсанаар ямаанд ноолуур хөөрөх үзэгдэл юм3.

Cайн чанарын ноолуур бэлтгэхийн тулд ямааны ноолуур хөөрөх хугацааг 
зөв тодорхойлох нь чухал. Хөөрсөн жижиг туг ноолуур үсэн бүрхүүлийн 
гадаргууд харагдах үед эсвэл хялгасыг гараар ярахад ноолуур үргэлжээрээ 
ноосноос салж байвал ямааг самнана4.

3. ЯМАА САМНАХ БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА  

3.1 Ямаа самнах хугацаа    

Ноолуур хөөрөхөөс өмнө самнавал ноолуур тасрах, бүрэн авагдахгүй байхын 
зэрэгцээ ямааны биед зовиур үүсгэнэ. 

Хугацаа хожимдож самнаснаас ноолуур малын хашаа, хот, бэлчээрт хаягдах 
төдийгүй ямааны биед ноолуур хялгас даахирч, самнах явцад хялгас, хог, 
хагаар бохирдож ноолуурын чанар, зэрэг нь буурна.

3 Ганбат, C. (2006). Гэрийн амьтдын физиологи: Хөдөө аж ахуй, биологийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулав. УБ
4 Надмид, Н. (2007). Ямааны аж ахуй, УБ

БАЯН-ӨЛГИЙ

ХОВД

ЗАВХАН

ХӨВСГӨЛ

АРХАНГАЙ
БУЛГАН

ОРХОН

СЭЛЭНГЭ

ДАРХАН-УУЛ

ТӨВ

ӨВӨРХАНГАЙ

ДУНДГОВЬ

ДОРНОГОВЬ

СҮХБААТАР

ХЭНТИЙ
ДОРНОД

ГОВЬСҮМБЭР

ӨМНӨГОВЬ

ГОВЬ-АЛТАЙ БАЯНХОНГОР

УВС

Төвийн бүсэд:
4-р сарын 1-р долоо хоногоос эхэлж 
5-р сарын 1-р долоо хоногт дуусна

Зүүн бүсэд:
3-р сарын 1-р долоо хоногоос эхэлж 
3-р сарын 4-р долоо хоногт дуусна
Говийн бүсэд:
3-р сарын 4-р долоо хоногоос эхэлж
4-р сарын 2-р долоо хоногт дуусна

Баруун бүсэд:
4-р сарын 2-р долоо хоногоос эхэлж
5-р сарын 2-р долоо хоногт дуусна

Ямаа самнах зохистой цаг хугацаа (бүс нутгаар)    

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:



15ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ГАРЫН АВЛАГА

Ямаа самнах байр    

3.2 Хэрэглэх материал, багаж хэрэгсэл    

Хэрэв хашаа, хороогүй үед ямааг самнах шаардлага гарвал, уул хадны нөмөртэй, энгэр 
ээвэр газар, салхи шуурга, цаг агаарын хүндрэлээс зайлшгүй хамгаалах хэрэгтэй. 

Самнасны дараа цаг агаар муудвал, хашаа саравчаар хангаж, доройтсон малыг нэмнэх 
зэргээр зайлшгүй анхаарал тавих шаардлагатай5.

Ямаа самнахад зориулж цэвэр, хуурай саруулхан пүнз, саравч, илүү гэрийн 
аль боломжтойг бэлтгэнэ. 

5 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ)-ийн Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын заалтаас 
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Ямаа самнахдаа доор нь дэвсгэр дэвсэж ноолуураа аль болох бохирдол 
багатай самнах   

Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийн ангиллаар 
гарсан бууц, шорооны хаягдал

Ямааг дэвсгэргүй газар самнахад ноолуур хийсч үрэгдэхийн зэрэгцээ 
бууц шороогоор бохирдохыг анхаарах.  

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Тохиромжгүй

Тохиромжтой

Дэвсэх материал    
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Уяа,  дээс нь 1.5-2.5 см-ийн диаметртэй эсвэл 2.5-4.0 см-ийн өргөнтэй хавтгай, 
даавуун болон томсон уяа дээс байвал тохиромжтой.

Ямааг самнахдаа аюулгүй ажиллагааны үүднээс хөдөлгөөнийг хязгаарлах 
зорилгоор хөлийг уяна. Тиймээс тохиромжтой уяа, дээсийг заавал 
бэлтгэсэн байна.

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн МАА эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой 
дадлын тохирлын үнэлгээний ажиглалт, зөвлөмж:

Хөл хүлэх уяа нь хэт нарийхан байж болохгүйг анхаарах.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Тохиромжгүй

Тохиромжтой

Уях уяа   
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Ноолуурын сам  
Ямааг самнахдаа стандартын шаардлага хангасан самыг хэрэглэх нь тухайн 
малын биед элдэв гэмтэл учруулдаггүй, самнагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж 
нэмэгдэх зэрэг эерэг нөлөөтэй. 

Ноолуурыг бүрэн авах, хялгас багатай бэлтгэх нь самнаас хамааралтай. 
Ямаа самнахдаа 3 төрлийн сам хэрэглэнэ. 

6 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (TННЭ).(2017). Ухаалаг малчин: Хөтөч 2. УБ

Самны ангилал6

Самны төрөл Даахины сам 
(Хол шүдтэй)

Ноолуурын сам 
(Ойр шүдтэй)

Шүүр сам
(Шигүү шүдтэй

Хэмжээ шүд хоорондын зай 
6-7 мм

шүд хоорондын зай 
4-5 мм

шүд хоорондын зай 
2-3 мм

Самны зориулалт 

Ямааны ноолуурыг 
эхлээд хол шүдтэй 

самаар самнаж 
хялгасны орооцолдоог 
гаргаж, түүн дэх гадны 
бохирдуулагч зүйлсийг 

цэвэрлэнэ

Эхлээд хүзүү, дараа 
нь цээж, дал, биеийн 
хажуу хойд хэсгийг 

үсний ургалтын 
чигийн дагуу 

дээрээс нь доош, 
нуруунаас гэдэс 

хэвлий чиглэлрүү 
ойр шүдтэй самаар 

самнана

Шигүү шүдтэй самаар 
шанаа, дагз, эвэр, чих 

орчмын ноолуурыг 
самнана.

Даахины сам Ноолуурын сам Шүүр сам
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Стандартад заасны дагуу ноолуурын самны шүд хоорондын зайг чүдэнзний 
модоор барагцаалж болно 7. 

• Хол шүдтэй буюу стандартад зааснаар даахины самны шүд хоорондын 
зай нь 3 чүдэнзний мод 

• Ойр шүдтэй буюу стандартад зааснаар ноолуурын  самны шүд хоорондын 
зай нь 2 чүдэнзний мод

• Шигүү шүдтэй буюу стандартад зааснаар шүүр самны шүд хоорондын зай 
нь 1 чүдэнзний мод

Ноолуур савлах уут нь даавуун болон тааран шуудай байвал тохиромжтой. 

Ноолуур савлах уут   

7 Загдсүрэн, Ё., Мандах, Б., Макгуар.К., Файн.А., (2000). Ямаачдын өврийн ном, УБ

Зориулалтын бус уут, шуудайд ноолуурыг хадгалсан тохиолдолд ус чийг 
амархан нэвтэрч ноолуур шарлаж чанараа алдах, бат бөх байдал эрс 
муудах, үйлдвэрт гологдол гарах шалтгаан болдог.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Малчин та ноолуураа худалдаанд зохистой бэлтгэхийн тулд ямааны наc, хүйс, 
зүсээр нь ангилж савлах зориулалтын уут, шуудайгаа тохируулан бэлтгээрэй. 

ТохиромжгүйТохиромжтой
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Бууц, шороо ургамлын хог унагаах 
зориулалтаар

Урт хялгасыг сөрмөх 
зориулалтаар 

Сойз

Хайч

3.3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй   

Хамгаалалтын 
нүдний шил

Биед эвтэйхэн, сууж 
босоход чөлөөтэй, ноолуур 

наалдахааргүй хувцас сонгох 
Малгай Алчуур

Амны хаалт 
Эрүүл мэндийн анхан шатны 

тусламжийн иж бүрдэл 
 шархны лент , бинт, хөвөн, 

спирт, иод
Ажлын бээлий Ханцуйвч 
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Самнах үедээ туруу нь гэмтсэн, эвэр нь муруйж тахийсан эсэхийг шалгаарай.

Самнах үедээ ямааны арьсыг гэмтээж шархдуулсан бол:

• Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис хэрэглэж паразит шимэгчдээс 
сэргийлэх 

• Өт, ялаанаас хамгаалсан эм, бэлдмэл хэрэглээрэй.

Ямаа самналтын үед ямааг нэг бүрчлэн барьдаг тул биед үзлэг хийх боломж 
бүрддэг. Тиймээс ямааны үржлийн эрхтэн, дэлэн хөх, нүд, эрүү шүд зэргийг 
шалгах

Сунасан туруу, гаж ургасан эврийг тайрч авах нь зүйтэй.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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8 http://www.legalinfo.mn/

Хүйтэн нөхцөлд: Гадаа буюу хүйтэн саравч байранд байнга ажиллах 
болон бэлчээрийн мал маллахад дараах ажлын хувцсыг хэрэглэнэ8.

Дулаалгатай өмд, цамц

Ажлын дулаалгатай гутал

Бэлчээрийн мал маллах үед буюу отроор явахад нэмэлт үстэй дээл, 
хүрэм, дах, дэгтий 

Өвлийн үед бууралттай нүдний шил 

Чих нь буудаг малгай

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Цаг агаар муудсан үед алс зайтай газар малд явах, эрэлд явах, хадлан 
тэжээл бэлтгэх, өвөлжөө, намаржаагаа засаж сэлбэх үедээ малчид та бүхэн 
хөдөлмөр, аюулгүйн бэлтгэлээ сайтар хангаж болзошгүй аюулаас урьдчилан 
сэргийлээрэй.
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Чанартай ноолуур бэлтгэх нь аж 
ахуй эрхлэгч таны хөдөлмөрөөс 

шууд хамаарна.

Ноолуур бэлтгэлд нөлөөлөх хүчин 
зүйлээ зөв тооцох

Ямаа самнах бэлтгэлээ базаах

Самнах хугацааг оновчтой төлөвлөх

Ямааг самнахаас 10-12 цагийн өмнө тэжээж услахгүй.

Cамнах ямааны хялгас ноолуурыг хуурай байлгаж баас, өтөг бууц, 
тэжээлийн зүйлсээс цэвэрлэнэ. 

Ямаа хамуу зэрэг арьсны өвчтэй бол самнахгүй тусгаарлана. 

Хэрэв ноолуур чийг ихтэй байвал самнахад бэрхшээлтэй, хадгалахад 
амархан муудна. 

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Самнах аргачлалаа хүн бүр эзэмших

Самнасан ноолуураа нас, зүсийг нь
харгалзаж савлах

 Ямаа самнахад анхаарах зүйл       

Хөдөлмөр хөнгөвчилсөн эрүүл ахуйн хувьд тохиромжтой нөхцөлийг хангаж, 
ямааныхаа тоог харгалзан ажиллах хүчийг хуваарилж, самналтыг хугацаа 
алдалгүй зөв зохион байгуулах нь сайн чанарын арвин ноолуур бэлтгэх, 
орлогоо нэмэгдүүлэх гол нөхцөл болно. 
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Малын арьс, үс бол түүний эрүүл мэндийн байдлыг илтгэхийн зэрэгцээ 
ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг.

Иймээс зориулалтын бус хэтэрхий хурц үзүүртэй самаар самнаж арьсыг нь 
урж гэмтээхээс болгоомжлох хэрэгтэй. 

9  Чойжил, Д. (2014). Ноос судлал, УБ
10 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ).  Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадал (C001) –ын 2019 оны 
тохирлын үнэлгээний тайлангаас 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн МАА эрхлэх, ноолуур бэлтгэх 
зохистой дадлын тохирлын үнэлгээний ажиглалт, зөвлөмж10:

Ямааны хөлийг уях уяа нь хэт нарийхан байж болохгүйг анхаарах
Хөлийг нь хэтэрхий чанга уяхгүй байхад анхаарах 
Дадлага туршлагатай хүмүүсийг ямаа самналтанд оруулах 
Зориулалтын самаар малд зовиургүй зөв самнахад анхаарах 
Үзүүрээс нь эхлэн бага багаар ширэлдээг нь гаргаж самнах 
Малын арьс хөрсийг урж гэмтээхээс сэргийлж самнах 

 

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Cамаа зөв барих арга9:
• Самыг барихдаа баруун гараараа самны бариулаас атгаж эрхий 

хуруугаараа самны шүдний уг дээр дарна. 

• Сам барьсан гарын тохой нь нэлээд доош үзүүр нь самтайгаа хамт дээшээ 
чиглэсэн маягтай байх нь зүйтэй. Ийм байдалтай байвал ноолуурыг сайн 
авч чадна. Солгой бол зүүн гараараа дээрхийн адил самыг барьж баруун 
гараараа хялгасыг дарж явах шаардлагатай. 
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4. ЯМААН СҮРГИЙГ САМНАХАД БЭЛТГЭХ  

4.1  Нас зүсээр нь ялгаж самнах   

3-рт  Борлон шүдлэнг 
Самнана.

Хамгийн сүүлд ухныг 
самнана.  

2-рт Эм ямааг самнана. 
1-рт  Эр болон сувай

ямааг самнана.

Борлон, турж эцсэн болон хээлтэй ямааг ялган үлдээж бүх ямааг 
самнаж  дууссаны дараагаар самнана. 

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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Урт хялгастай ямааны хялгасыг 
самнахаас өмнө ноолуурын үзүүр 

хүргэлгүй хайчилдаг (сөрмөх)

4.2  Ямаа самнах дараалал    

• Ямааны урд 2 хөлийг баруун хойд хөлтэй нь уяна. Эсвэл эвэрнээс нь 
дээшээ уяад хойд 2 хөлийг холбон доош татаж уяж болно.

•  Хол шүдтэй самаар хялгасны орооцолдоог гаргаж, хогт хольцоос 
цэвэрлэнэ.

•  Ямааг барьж бөгсөөр нь суулгаад гэдэс хээлүүр хэсгийн ноолуурыг 
самнаж авна.

•  Хүзүүнээс эхлэн цээжин хэсэг рүү үсний ургалтын дагуу самнана.

•  Дал цээжний хэсгийг үсний ургалтын дагуу, хэвлийн хэсэг рүү чиглүүлж 
самнана.

•  Гуя хаа хэсгийн үсийг дагуулан хойд хөлрүү чиглүүлэн самнана.

•  Эвэр, чих, толгой орчмын ноолуурыг жижиг (шүүр) самаар самнана.
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5. НООЛУУР АНГИЛАН САВЛАХ 

5.1 Ноолуурыг өнгө ба чанараар ангилах   

Ямааны нооолуурыг өнгө, чанараар нь дараах байдлаар ангилна11.

Өнгө Тодорхойлолт

      I өнгө      Цагаан
Ноолуур цагаан 

Хялгас нь цагаан 

      II өнгө Цагаан цайвар
Ноолуур цайвар 

Хялгас нь шаргал, улаан, бор

     III өнгө Цайвар
Ноолуур цайвар 

Хялгас нь хар, цагаан холимог

     IV өнгө Бараан
Ноолуур бараан 

Хялгас нь хар

Зэрэг

Ноолуурын 
ширхэгтийн 

дундаж голч, 
микрон 

Хялгасны 
агууламж, % Тодорхойлолт

Дээд зэрэг 15.5 хүртэл 20 хүртэл 
Нутгийн монгол болон шилмэл 
омгийн борлон, шүдлэн насны 
ямааны ноолуур 

I зэрэг 15.51 - 16.8 20 хүртэл
Нутгийн монгол болон шилмэл 
омгийн нас гүйцсэн ямааны 
ноолуур 

II зэрэг 16.51 - 17.5 20.1-30
Нутгийн монгол болон шилмэл 
омгийн нас гүйцсэн ямааны 
ноолуур 

III зэрэг 17.51 - 19.0 30.1-60
Нутгийн монгол болон шилмэл 
омгийн ухна, сэрхийн болон 
эрлийз ямааны ноолуур 

Тайлбар: 
19.01-23.0 мкм-ийн голчтой ноолуурыг бүдүүн ноолуур (кашгор) гэнэ.

11 MNS 0038:2007 Ноос, Ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл. Ямааны ноолуур. Техникийн шаардлага
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5.2  Өрхийн түвшинд ноолуурыг ангилан уутлах   

I ӨНГӨ: ЦАГААН НООЛУУР

III ӨНГӨ: ЦАЙВАР НООЛУУР         

II ӨНГӨ: ЦАГААН ЦАЙВАР НООЛУУР     

IV ӨНГӨ: БАРААН НООЛУУР        

Эр, cувай 
ямааны 
ноолуур

Борлон, 
шүдлэнгийн 

ноолуур     

Ухны
ноолуур     

Эм ямааны 
ноолуур

Эр, cувай 
ямааны 
ноолуур

Борлон, 
шүдлэнгийн 

ноолуур     

Ухны
ноолуур     

Эм ямааны 
ноолуур

Эр, cувай 
ямааны 
ноолуур

Борлон, 
шүдлэнгийн 

ноолуур     

Ухны
ноолуур     

Эм ямааны 
ноолуур

Эр, cувай 
ямааны 
ноолуур

Борлон, 
шүдлэнгийн 

ноолуур     

Ухны
ноолуур     

Эм ямааны 
ноолуур

Малчин өрх ямааны ноолуурыг уутлаж савлахдаа 
Хялгас нь ноолуурын чанар ба үнийг бууруулдаг тул ноолуураа самнаас 
сугалахын өмнө хялгасыг нь түүж авах нь тохиромжтой. 
Эр болон сувай ямаа, эм ямаа, борлон-шүдлэн, ухны ноолуурыг тус тусад нь 
савлана. 
Даахирсан, ширэлдсэн, бууцаар бохирдсон, будагтай ноолуурыг тусад нь 
савлана.
Ноолуурыг уутанд савлахаас өмнө хог шороог нь сэгсэрч бохирдлоос салгана.  

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:

Малчин та самнасан ноолуураа өнгө, ямааны насаар нь төрөлжүүлэн 
зориулалтын уутанд савлаж үйлдвэрт тушааснаар хүч хөдөлмөр зарцуулсан 
нарийн төвөгтэй ажиллагааг хөнгөвчилж, үйлдвэрлэлд гарч байгаа зардлыг 
багасгаж түүхий эдийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх боломжтой. 
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5.3 Хоршооны түвшинд ноолуур ангилан бэлтгэх

12 Говь ХК-ийн Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрийн технологийн заавар 2007 он

• Савлах уутыг ноолуурын өнгө, төрөл, чанараар нь хаягжуулж дугаарлаж 
бэлтгэх

• Ангилан ялгах байр нь гэрэлтүүлэг сайтай, дулаахан, цэвэрхэн, зай 
талбайтай орчин нөхцөлтэй байх 

• Ноолуур ялгах зориулалтын хэрэгсэл (ширээ, уут, хайч, цэвэрлэгээний 
хэрэгсэл гэх мэт)-ээр хангагдсан байх

• Өнгө, чанарыг нь тогтоосон ноолуурыг уутанд савлах, савласан ноолуурыг 
хураах

• Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл (малгай, маск, ханцуйвч, хормогч, 
ажлын гутал) өмсөх

• Ангилан ялгах үеийн ХАБЭА-н дүрмийг мөрдөж, шимэгч амьтны хор, 
хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдсан нөхцөлд ажиллах12

Хоршооны түвшинд ноолуур ангилан бэлтгэхдээ төмөр тортой тавцан ашиглах.

 

Хоршоод нь ноолуурын өнгө, чанараар ангилан ялгах ажиллагааг 
гүйцэтгэхэд ширээ хамгийн чухал үүрэгтэй.

Төмөр тортой ноолуур ангилан ялгах ширээ нь энгийн хийцтэй хийж 
болно. Тавцангийн завсраар ноолууранд агуулагдах хог шороо хоргол, 
бууц унадаг.

Ширээний доод хөндийд зориулалтын сав байрлуулж, хог шороог 
унагааж цуглуулснаар ялгах орчин цэвэрхэн байх нөхцөл бүрдэнэ.

Ширээний тавцангийн урт 1.5 м өргөн 0.8 м, өндөр 1.2 м овор хэмжээтэй 
байдаг.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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5.4 Боловсруулах үйлдвэрт ноолуур ангилан ялгах

Үйлдвэрийн чанар шалгагч нь малчид, хоршоод, үйлдвэрийн төлөөлөгч, 
арилжаа эрхлэгчээс ноолуурыг агуулахад хүлээн авахдаа Монгол улсын 
ноос, ноолуур, түүхий эд бэлтгэлийн стандартын (Дэлгэрэнгүйг хавсралт 
4-өөс үзнэ үү) шаардлагын дагуу анхан шатны үзлэг хийн хүлээн авч 
шаардлагатай үед лабораторид шинжилгээ хийлгэж баталгаажуулна. 

Үйлдвэрийн ангилан ялгагч нь:

• Ямааны зүс болох үндсэн (цагаан, цагаан цайвар, цайвар, бараан) 4 
өнгө, хялгас агууламж, механик хогт хольц, мяндас утас, будагтай болон 
хатуу баастай ноолуур зэргийг харах, мэдрэх, эрхтний тусламжтайгаар  
байгалийн болон нэмэлт гэрэлтүүлэгтэй ажлын ширээн дээр ангилалт 
хийдэг. 

• Ангилан ялгалт хийсний дараа чанар шалгагчид шалгуулж чанарын 
шаардлага хангасан ноолуурт зохих хаяг шошго хийж агуулахад 
шилжүүлнэ. 

• Агуулахаас дараагийн шат дамжлага руу ( угаах цех, самнах цех) нэр төрөл, 
чанарын дагуу хийгдсэн төлөвлөгөөт хуваарийг үндэслэн шилжүүлнэ.  

• Сүүлийн жилүүдэд ноолуур бэлтгэгчид мяндсан 
(полипропилен-ПП гэж нэрлэдэг) шуудайд ихээр 
савлаж байгаа нь үйлдвэрлэлд ихээхэн хүндрэл 
учруулж байна. 

• Мяндсан ширхэгт нь маш олон нарийн ширхэг болон 
задарч үйлдвэрлэлийн (угаах, самнах, будах, ээрэх, 
сүлжих, нэхэх) бүх шат дамжлагад хүндрэл учруулж 
нэмэлт зардал гаргадаг. 

• Тухайлбал мяндсан ширхэгтийг нэг бүрчлэн түүх, 
хугацаа алдах, бүтээмж буурах, бүтээгдэхүүний чанар 
муудах зэрэг сөрөг нөлөөтэй.
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6.НООЛУУРЫГ ХАЯГЛАХ, ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ  

6.1 Хаяг, шошго, тэмдэглэгээ 

Малчин өрх, малчдын бүлэг, хоршоо, нөхөрлөлүүдээс эхлэн түүхий эдийн 
гарал үүслийг бүртгэж баримтжуулахын тулд хаяг, шошгололт ихээхэн ач 
холбогдолтой. 
Хаяг шошгон дээр малчдын бүлэг, хоршоо, нөхөрлөлийн бүртгэлийн дугаар, 
байршил, ноолуурын өнгө,  ноолуурын жин, төлөөлөгчийн нэр зэргийг 
тэмдэглэсэн байх шаардлагатай.
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6.2 Хадгалалт 

Ноолуурыг агуулахад хананаас 1 метр зайд, газраас 20 см өндөртэй 
зориулалтын тавиур дээр давхарлан өрж хадгална13.

Төрөл чанараар нь ялгаж байрлуулсан ууттай ноолуурын тавиур хооронд 2.0 
м зай (коридор) гаргаснаар зөөх, ачих, буулгахад тохиромжтой болно.

Ноолуур худалдан авах ажлын үеэр шаардлагад нийцсэн агуулахтай байх 
нь борлуулагч болон худалдан авагч аль альных нь хэрэгцээнд нийцэж 
тээвэрлэлтийн зардлыг бууруулах, зардлыг хэмнэх олон талын үр ашигтай.

13 MNS 6375:2013 Биржийн бараа. Ямааны ноолуур. Техникийн шаардлага

Хадгалалтын зөв горимыг баримтлаагүй ноолуур нь (стандартаас 
илүү чийгтэй, халуун орчинд) шарлаж, гэмтэж технологи шинж чанар, 
бөх бат байдал нь эрс муудах аюултай.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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Доктор Б.Нарантуяа 3 сар  
хадгалалтын горим баримтлаагүй 
агуулахад хадгалсан ноолуурын 
чанар хэрхэн өөрчлөгдсөнийг 
судалжээ. 
Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд:
• Нийт 2.5кг ноолуурын 0.2кг буюу 

8% нь ”дээлийн хивэн” эрвээхийн 
ялгадас болж

• 2.3кг буюу 98% нь уртын хувьд 
стандартад нийцэхгүй болжээ. 
Өөрөөр хэлбэл ноолуурыг 100% 
ашиглах боломжгүй болсон байна.

Учир нь дээлийн хивэн эрвээхий 
ноолуурыг хавж идсэнээс, дунджаар 
4.8см урттай ноолуур  2.4см болтлоо 
богиносжээ. 
Ийм учраас ноолуур хадгалах агуулах 
нь хуурай, сэрүүн (-100C хэмтэй, 25% 
орчим чийгтэй) байх хэрэгтэй. 
Мөн “агь”-ийг баглаа хооронд 
хавчуулах болон агуулахын хананд 
өлгөж болно. 

Хэвийн ноолууран ширхэгт

Ноолуурын ширхэгтийг 4000 дахин өсгөж харуулсан зураг 

Гэмтсэн ноолууран ширхэгт

Удаан хугацаанд зориулалтын бус 
агуулахад хадгалсан ноолуур

Хөнөөлт шавьжаас шалтгаалсан 
ноолуурын гэмтлүүд:
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Ноолуурыг хол зайд тээвэрлэхдээ битүү бүхээгтэй машинд эсвэл цас бороо, 
ус чийг, нар салхи, шороо тоосноос хамгаалж нийлэг, болон брезентен 
бүтээлэг, татлага хэрэглэж тээвэрлэнэ. 

14 MNS 5646:2011 Ноос, түүхий эдийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага

6.3 Тээвэрлэлт 

Түүхий эдийн чанарыг муутгах, бохирдуулахгүй байхад анхаарч 
тээвэрлэх 

Тэсэрч дэлбэрэх болон химийн хортой бодис зэрэг ачаатай хольж 
тээвэрлэхийг хориглодог болохыг анхаарах 

Ачиж буулгах явцад ачааны бүрэн бүтэн байдал, чанарыг 
алдагдуулахгүйн тулд стандартын баглаа боодол, шошго зэргийг 
шалгаж тээвэрлэлтэд хүлээж авдгийг анхаарах 

Мал, амьтнаас хүнд халддаг өвчин (халдварт боом, шүлхий, шувууны 
ханиад гэх мэт) эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор түүхий эдийг 
савлах, ачиж буулгах цэг дээр ажиллах хүмүүс, жолооч нар халдвар 
хамгааллын дэглэм баримтлан тусгай бээлий, амны хаалт, хувцас 
хэрэглэхийг анхаарах14.

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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7. НООЛУУР САМНАСНЫ ДАРАА БОЛОН ХАВРЫН УЛИРАЛД 
МАЛЫГ АРЧЛАХ

 
7.1 Ноолуур самнасны дараах малын арчилгаа маллагаа 

Хавар бусад улирлаас салхитай өдрийн тоо, өдөр, шөнийн зөрүү ихтэй, 
гэнэтийн хавсарга шуурга үе үе тохиолдох тул ямаа сэнсрэх тэр дундаа 
самнасан ямаа амархан доройтох талтай. Иймд аль болох шинэ ногоон өвс, 
хужир шүү тавьж өгөх нь зүйтэй.

Ямааг самнасны дараа нэн түрүүнд услах шаардлагатай 

Үүний дараа 5 ба түүнээс дээш тоогоор бөөгнүүлж, эх сүрэг уруу нь  тууж 
нийлүүлнэ. Эх сүрэг холдсон байвал ямааг нөөцөлсөн ойрын бэлчээртээ 
гаргана. 

Цаг агаар таагүй бол хашаандаа тэжээл, ус, хужир тавьж өгнө.

Хавар ямааг өдөрт 1-2 услахаар тооцож худаг усандаа ойр байхаар бэлчээрээ 
сонгох нь чухал. 

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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7.2 Хаврын улиралд ядарч доройтсон ямаа болон төлийг тэжээх  

Монголчууд хаваржааг сонгохдоо аль ч бүс нутагт уулархаг биш наран ээвэр, 
задгайвтар, мөн цас шороон шуурганд ашиглах нөмөртэй, хужир ус элбэгтэй, 
эрт нүдэлж ногоордог ургамлууд болох агь, ерхөг, ботууль, монгол өвс, гоньд, 
бударгана, хээрт дэрс бараадан сонгодог. Хаваржааны бэлчээрийг хол, 
ойрын, нөмөр дулаан гэж зааглан төллөсөн малын, хээлтэй малын, ядарч 
доройтсон малынх гэж нарийн хувиарладаг15. 

Байр, пүнзийг барихдаа нэг ямаанд ногдох талбайг бодолцох шаардлагатай: 

ТӨЛД 
0.8-0.9м²

СУВАЙ ЭМ 
ЯМААНД 1м²

ХЭЭЛТЭЙ 
ЯМААНД 1.5м²

УХНАНД 
2.0м²

ИШИГТЭЙ 
ЯМААНД  2.5м²

Дугуй хэлбэрийн хашааны хананд мал тулж хэвтдэг тул хот хөлдөх нь 
бага, жавар салхи хотонд бага хургадаг, салхины гол хүчийг дугуй хананы 
чиглэлээр хувааж тойруулдаг зэрэг сайн талтай.

15 Чилхаажав, Ё. (1990). Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн гол ажлын лавлах, УБ
16  Надмид, Н. (2019). Ямааны аж ахуй

Ямааг давчуу пүнз, байр, саравчинд малласнаас үс ноос нь шээг, 
бууцаар бохирдоно.

Чийгтэй байранд байгаа малын тэжээл идэх дур багасан ашиг шим, 
ноос, ноолуурын таваарлаг чанарыг доройтуулахаас гадна халдварт 
ба халдваргүй өвчний эсрэг биемах бодийн эсэргүүцэл16 суларна. 

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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ТӨЛД 7 хоногтойгоос навчирхаг өвс өгч, 
наралгааны талбайд цэвэр ус тавьж өгч 
уулгаж сургана. 
14 хоногтойгоос 20-30гр байхаар багсармал 
тэжээлийг сайн дэвтээж давс, хужраар амтлан 
дасгаж улмаар 100гр хүртэл өгч болно. 
Мөн энэ үеэс мангир, таана, хөмөөлийн 
зоодой, агь, бударганын сорс өгч болно. 

СЭНСЭРСЭН ТӨЛД мангир, таана, хөмөлийн 
дарш, зоодой, сорсыг хандлан уулгана.
Мөн сэвсийг бүлээн усанд хандлан уулгавал 
гүзээ сархинаг, хэрхнэгт байх эслэг нь идсэн 
тэжээлийг боловсруулахад чухал үүрэгтэй 
шаахайнцар хэмээх бичил биетнийг дэмжин 
өвсөн тэжээл боловсруулалтыг сайжруулна.

ХЭЭЛТЭЙ ЯМААГ төллөхөөс 30-45 хоногийн 
өмнөөс эхлэн өдөрт 0.5кг өвс, 0.1-0.2кг хүчит 
тэжээл, хөхүүл үед 0.6кг өвс, 0.2кг хүчит 
тэжээл нэмж өгнө.

ЖИЛБЭГҮЙ ТӨЛЛӨСӨН ямааг өдөрт сайн 
чанарын өвс, хүчит багсармал тэжээлийг 
3-4 удаа өгөх ба 2-оос доошгүй удаа давстай 
бүлээн усаар усална. Мөн шар будааг хар цай, 
шөлөнд чанаж өдөрт 2-3 удаа 1 литрийг өгнө.

УХНЫГ хавар хэт доройтохоос сэргийлж 
хээлтүүлгийн улирал дуусмагц нэмэгдэл 
тэжээлд оруулах нь зүйтэй. өдөрт 1-1.5 кг 
ногоон өвс, 0.1-0.2кг хүчит тэжээл, 10-15 гр 
давс хужир өгнө.
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ХАВСРАЛТ
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ХАВСРАЛТ 1. МАЛЫН ДӨРВӨН УЛИРЛЫН 
ХАРИУЛГА- БЭЛЧЭЭР СОНГОЛТ 

Чанартай ноолуур бэлтгэнэ гэдэг нь жилийн дөрвөн  улирлын 
арчилгаа маллагаанаас шалтгаална.

ӨВӨЛ 
11-р сарын 20-ноос 
хаврын сар дуустал 
тарга хүчээ алддаг 

тул өдрийн дулааны 
хэмийг анзаарч 

цас багатай нөмөр 
газрыг бараадуулан 

бэлчээнэ.

ХАВАР 
Хаврын эхэн үед 

салхи багатай 
дэрстэй уул толгодын 

бэл, энгэр ээвэр 
газрыг бараадан 

бэлчээнэ.  

ЗУН   
7-р сард халууны 
элч нэмэгдэх үед 

ялаа шумуул багатай 
уулын хяр толгодын 

ар, сүүдэрлэг газраар 
бэлчээнэ. 

НАМАР  
Намрын улиралд 
бэлчээрийг аль 

болох олон цагаар 
ашиглахыг хичээх 
нь зүйтэй. Өглөө 

хяруу чийг унасан үед  
орой харуй бүрийд 

хотлуулна. 

Өвлийн улиралд ямааны тарга хүчийг тогтоон барих нь чухал. Агь, 
ботууль, ерхөг, хялгана, шаваг, дэрс бүхий нөмөр дулаан бэлчээр 
сонгоно. Өдөрт 1 удаа усална.

Ямааг төллөх үед ойрын соргог бэлчээр ашиглана. Цас эрт ханзарч 
яргуй ургаж, агь нүдэлдэг нөмөр дулаан энгэр бэлд бэлчээх ба өдөрт 
1-2 удаа усална.

9-10-р сард тарга хүч чамбайрч гүйцдэг тул  агь, таана, ботууль, хиаг, 
хялгана, тогторгоно элбэгтэй бэлчээрт хариулна. Өдөрт 1-2 удаа 
усална.

Зуны улиралд хялгана, хазаар өвс, хиаг, тогторгоно бүхий бэлчээр 
сонгоно. Өдөрт 2 удаа усална

ТАНД ЗӨВЛӨХ НЬ:
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ХАВСРАЛТ 2. ЯМААНЫ АЖ АХУЙД ЖИЛИЙН ТУРШ ДАГАЖ 
МӨРДӨХ АЖЛЫН ХУАНЛИ

Энэхүү хуанли нь ямааны аж ахуйд бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэл 
явуулахад мөрдөгдөнө. 
Иймээс та аж ахуйн төлөвлөгөөндөө хуанлийн дагуу  цаг хугацаа, хүн хүч, 
зарцуулах төсөв зэргийг  тооцож тусгаарай.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Сарууд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тарилга, туулга, угаалга

Үржлийн бүртгэл хөтлөх

Хээлтүүлэг

Ишиг бойжуулалт

Ухна ишигний сонголт

Ишиг хөнгөлөлт

Ишиг ялгалт

Ангилалт, заазлалт

Ноолуурын дээж авах

Ямаа самналт

Сааль, сүү ашиглалт

Отор нүүдэл

Ногоонд цатгах

Махан тарга авахуулах

Өөхөн тарга авахуулах

Тарга хүч тогтоох

Хадлан гар тэжээл бэлтгэх

Хужир шүү бэлтгэх

Хашаа хороо засварлах

Хөрзөн ховхлох

Худаг гаргах, засварлах

Нядалгаа хийх

13

14

15

16

17

Ямааны аж ахуйн
Үйлдвэрлэлийн технологи

№
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ХАВСРАЛТ 3. МАЛЫН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ 

БОДЛОГО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан
4.2.22. Ноолуурын салбарыг дэмжиж, самнасан ноолуур болон эцсийн 

бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ

“ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО” 
(2016-2025)

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
2.1.16. Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн  нийлүүлэлтэд 

төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг түүний чанар, аюулгүй байдалтай 
уялдуулах

“МОНГОЛ МАЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2020-2021)
Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан
3.5.1 Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн 

системийг боловсронгуй болгох  
3.5.1.1 Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн 

стандартчлалыг боловсронгуй болгох
3.5.1.5 Мал, малын гаралтай түүхий эдийн бэлтгэл, хадгалалт, 

тээвэрлэлтийн чанар, стандартын сургалтыг бүс нутагт зохион 
байгуулах, түүхий эд бэлтгэлийн мэргэжилтэй боловсон хүчнийг 
бэлтгэх

3.5.1.6. Түүхий эд бэлтгэлийн нөөц, үнийн мэдээллийг төрөл, ангилал, 
чанарын үзүүлэлтээр сум, аймаг бүрээр сар бүр гаргаж 
мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд оруулж, малчид,  бэлтгэн 
нийлүүлэгч болон хэрэглэгчдэд тогтмол мэдээлэх сүлжээ бий 
болгох, энэ ажилд орон нутгийн холбогдох байгууллагыг татан 
оролцуулж, тэдгээрийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх

3.5.2. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанараас 
хамаарсан эдийн засгийн урамшуулал бий болгон хэрэгжүүлэх
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“НООЛУУР” ХӨТӨЛБӨР (2018-2021)
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
2.2.2. Ямааны үүлдэр угсаа болон түүхий эдийн бэлтгэл, ноолуурын чанарыг 

сайжруулах

4.1.8. Ноолуурыг ангилж үйлдвэрт тушаасан малчинд чанараас хамаарсан 
нэг удаагийн урамшуулал олгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх

4.2.2. Ноолуурыг чанараар нь ангилан бэлтгэх, бүртгэлжүүлэх тогтолцоог 
туршиж бий болгох, нэвтрүүлэх арга хэмжээ авах

4.2.3. Малчид, малчдын хоршоодод зориулсан түүхий эд бэлтгэлийн чиглэлээр 
шаталсан сургалтыг аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах

4.3.4. Ноолуурын бэлтгэл, чанар, стандарт, технологийн сургалт, үзэсгэлэн 
худалдаа, технологи дамжуулалт болон бусад үйлчилгээг мэргэжлийн 
холбоогоор гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, үр дүнг жил бүр дүгнэж 
үйлдвэрлэгчид, малчдад мэдээлэх

“МОНГОЛ МАЛЧИН”  ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2020-2024)

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
2.2.2. Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн 

тогтолцоонд чанарын үнэлэмж бий болгох, нэмүү өртгийн сүлжээнд 
малчдын оролцоог идэвхжүүлэх

4.2.1. Сум бүрт мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн 
бэлтгэх, үйлдвэрт нийлүүлэх зорилготой малчдын хувь нийлүүлсэн 
оролцоотой хоршоог дэмжих

4.2.2. Малын гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, хүлээн авах, стандартын дагуу 
ангилан ялгалт болон чанарын хамгаалалт хийж, зориулалтын дагуу 
хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах сүлжээг хоршоодод тулгуурлан бий 
болгож, нэмүү өртгийн сүлжээнд малчид харилцан ашигтай оролцох 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх

4.2.6. Чанараас хамаарсан үнэ, үнэлгээний ач холбогдлыг малчдад таниулах 
ажлыг сум бүрт зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг 
тогтмол өгч, сурталчлах

4.3.5. Малчин өрх үйлдвэрлэж байгаа түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлыг лабораторид баталгаажуулах, баталгааны тэмдэг 
хэрэглэх, бэлтгэн нийлүүлэлт, борлуулалтын тогтолцоонд үе шаттайгаар 
шилжих

4.4.3. Байгальд ээлтэй, хариуцлагатай мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэх, мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулахад 
чиглэсэн төсөл, арга хэмжээг малчдын бүлэгт хэрэгжүүлэх
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ХАВСРАЛТ 4. МОНГОЛ УЛСАД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ НООЛУУР, 
БЭЛТГЭЛИЙН СТАНДАРТ 

MNS 0038: 2007: Ноос, ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл ямааны ноолуур, 
техникийн шаардлага:

Энэ стандарт нь ямааны ноолуур бэлтгэж хүлээн авахад хамаарна. 
Ямааны ноолуурыг дараах байдлаар ангилна. 
Өнгөөр нь:
• Цагаан 
• Цагаан цайвар 
• Цайвар 
• Бараан 

Шалгаж, хүлээн авах:
• Ноолуурын нийт жингийн 10%-д чанарын шалгалтыг хийж хүлээн авна. 

Шаардлагатай бол 100%-ийг хамруулан шалгалт хийнэ. 

• Ноолуурын чанарын талаар гарсан маргааныг хөндлөнгийн 
итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

Ямааны ноолуурын чанарыг тодорхойлохдоо дараах стандартуудыг мөрдөнө. 

1. MNS 2951:2007 Ноос, ноолуур. Шинжилгээнд дээж авах арга

2. MNS 4054:2007 Ноос, ноолуур. Урт тодорхойлох графикийн арга 

3. MNS 1000:2007 Ноос, ноолуур. Бичил дурангаар нарийн тодорхойлох арга

4. MNS 380:2007 Ноос, ноолуур. Чийглэг тодорхойлох арга

5. MNS 1027:2007 Ноос, ноолуур. Хаг, хогт хольц тодорхойлох арга 

6. MNS 2949:2001 Ноосны бүрэлдэхүүн тодорхойлох арга 

7. MNS 3961:2007 Ноос, ноолуур. Урт тодорхойлох, тоолох арга 

Савлах, хадгалах:
• Ноолуурыг өнгө чанараар нь ангилж чийг, тоосноос хамгаалсан уутанд 

савлана.

Техникийн шаардлага:
• Ямааны ноолуурын ширхэгт нь нарийн, жигд, атираа ихтэй, уян зөөлөн 

өт хорхойд идэгдээгүй байна. 
• Ноолуураас ургамлын хог, бусад гаднын хольцыг цэвэрлэсэн байна.
• Хаг, хогт хольцын хэмжээ ноолуурын нийт жингийн 10%-иас ихгүй байна.

Чанараар нь: 
• Дээд зэрэг 
• I зэрэг 
• II зэрэг 
• III зэрэг гэж ангилна. 
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ХАВСРАЛТ 5. НООЛУУРЫН САМНЫ СТАНДАРТ  
MNS 1012:2016 Ноос, ноолуурын сам техникийн шаардлага:
Ноос, ноолуурын самны эх биеийг болон бариулыг хөнгөн цагааны хайлшаар, 
шүдийг “65г” маркийн зэврэлтээс хамгаалсан ган утсаар үйлдвэрлэнэ.
• Самны шүдний хоорондын зай ижил хэмжээтэй байна.
• Cамыг ус чийг, шороо, тоосноос хамгаалан битүү газар хадгална. 

Ямаа самналтын үеэр самыг ихэвчлэн худалдан авах эсвэл өөрсдөө хийж хэрэглэдэг. 
Ингэхдээ самны техникийн үзүүлэлтүүд нь (Cамны үндсэн хэмжээнд) нийцсэн байх хэрэгтэйг 

анхаарна уу. 

 Стандартын самны бүдүүвч зураг  

№ САМНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН ЭД АНГИЙН НЭР 

тэ
м

дэ
гл

эг
ээ ЯМААНЫ САМ 

Ноолуурын 
сам

Даахины 
сам Шүүр сам

1. Самны нийт урт, мм L 250 200 180

2. Самны эх биеийн нийт урт, мм L1 120 120 120

3. Самны бариул 
Урт, мм L2 85 85 85

Голч, мм d 25 25 25

4. Эх биенд самны шүд 
бэхлэх хэсэг 

Өргөн, мм M 95 95 95

Зузаан, мм H 12 12 12

Урт, мм L3 18 18 18

5. Самны шүдний 
ажлын хэсэг 

Урт, мм L4 130 90 70

Матсан хэсгийн радиус R 17 17 17

Тоо Ш 12 12 12

Голч, мм d1 3 3 2.5

Үзүүрийн шулуун хэсгийн 
урт, мм L7 15 15 15

Налуу /өнцөг/ & 10 10 10

Ирлэлтийн хэсгийн урт, мм L8 8 8 8

6. Самны шүд хоорондын зай, мм L6 5 6 4

7. Самны шүдний эх биед суух гүн, мм L5 16 16 16

8. Жин, г P 330 210 170

Самны үндсэн хэмжээ
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№ САМНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН ЭД АНГИЙН НЭР 

тэ
м

дэ
гл

эг
ээ ЯМААНЫ САМ 

Ноолуурын 
сам

Даахины 
сам Шүүр сам

1. Самны нийт урт, мм L 250 200 180

2. Самны эх биеийн нийт урт, мм L1 120 120 120

3. Самны бариул 
Урт, мм L2 85 85 85

Голч, мм d 25 25 25

4. Эх биенд самны шүд 
бэхлэх хэсэг 

Өргөн, мм M 95 95 95

Зузаан, мм H 12 12 12

Урт, мм L3 18 18 18

5. Самны шүдний 
ажлын хэсэг 

Урт, мм L4 130 90 70

Матсан хэсгийн радиус R 17 17 17

Тоо Ш 12 12 12

Голч, мм d1 3 3 2.5

Үзүүрийн шулуун хэсгийн 
урт, мм L7 15 15 15

Налуу /өнцөг/ & 10 10 10

Ирлэлтийн хэсгийн урт, мм L8 8 8 8

6. Самны шүд хоорондын зай, мм L6 5 6 4

7. Самны шүдний эх биед суух гүн, мм L5 16 16 16

8. Жин, г P 330 210 170

ХАВСРАЛТ 6. НООЛУУРЫН ДОТООД БҮТЭЦ 

Ноолуурын дотоод бүтцийн нарийн зохион байгуулалт  буюу үе давхаргууд 
нь дулаан ба хүйтнийг тусгаарлах, ус чийгийг  шингээх, агаар шүүх зэрэг  
ноолууран бүтээгдэхүүнд хэрэглээний шинж чанарын давуу талуудыг бий 
болгодог. 

Ямааны ноолуурын ширхэгт нь хайрслаг, цайварлаг гэсэн  2 давхаргатай.
• Хайрслаг давхрааг Эпикутикул, А давхарга, Экзокутикул, Эндокутикул 

гэсэн 4 үе давхарга
• Цайварлаг давхрааг Ортокортекс, Мезокортекс, Макрофибрил, Матрикс, 

Микрофибрил гэсэн олон үе давхаргууд бүрдүүлдэг. 

Эдгээр үе давхарга бүр ноолуурыг дулаан сайн хадгалдах, хөнгөн зөөлөн, 
уян хатан, бөх бат чанар, эсгийрэх чадвар сайтай  байх нөхцөлийг бүрдүүлэх 
ба түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн хэрэглээний шинж чанар өндөртэй, гоёмсог 
тансаг өндөр үнэтэй байдаг.

Хөлс 
ялгаруулах  

Үрчийхгүй 
байх

Эсгийрэлтэнд 
нөлөөлөх  

Агаар шүүх  

Толбо бохирдлыг 
эсэргүүцэх  

Ус чийгийг эсэргүүцэх  

Цахилгаан 
эсэргүүцэх  

Үрчийлт
эсэргүүцэх  

Уян
Хатан

Галаас
хамгаалах

Ус шингээх Будаг
тогтоох

Дуу 
тусгаарлах

Амьсгалах 

Ноолууранд
гайхамшигтай 

таатай нөхцөл болон 
нугарах чадварыг 

үүсгэх

Бат бөх чанар  
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ХАВСРАЛТ 7. ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЛИЙН 
НООЛУУРЫН СТАНДАРТЫН ТУХАЙ   

Ноолуурын түүхий эдийн баталгаажуулалтыг хамарсан 3 төрлийн зохистой 
дадлын зөвлөмж, дүрэм:

ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ 

• Үйл ажиллагаагаа тасралтгүй 
сайжруулахад чиглэгдсэн 

• Шалгуур үзүүлэлтүүдийн нийцлийг 
тусгасан гурван шагналын түвшин 

Алтан түвшин = бүрэн нийцсэн
ХҮРЭЛ МӨНГӨ АЛТ

C001 
Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур 

бэлтгэх зохистой дадал  

C002 
Бэлчээр ашиглах зохистой 

дадал 

C003 
Тогтвортой арга аргачлалаар 
цэвэр ноолуур боловсруулах 

зохистой дадал  

Малчдын бүлэг, хоршоо, 
нөхөрлөлийн түвшинд 

Ноолуур боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн түвшинд 

(ангилан ялгах, угаах, самнах)

Үр дүн болон 
үр нөлөө

Зохистой 
дадал 

Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

Баталгаажуулалтын 
тогтолцоо 

Ул мөрийг 
мөшгих тогтолцоо 

Зөвшөөрсөн 
мэдэгдэл 

Cургалт, 
мэдээлэл

Зохистой 
дадлыг 
дагаж 

мөрдөх 

Анхны 
үнэлгээ 

Үнэлгээний 
тайлан 

Ахиц 
дэвшлийн 

жилийн 
үнэлгээ 

Баталгаажуулалт 
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2019
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зөвлөмж. УБ.: 2018

18. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага. Малын хишиг: Хонины ноос, Сарлагийн хөөвөр. 
УБ.: 2016

19. Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Мал аж ахуйн стандартын тохирлыг үнэлсэн тайлан. 
УБ.: 2019

20. Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын эвсэл. Ухаалаг малчин: Хөтөч 2 УБ.: 2017
21. Цэдэндорж Д. Төл эмчлэх бэлдмэл. УБ.: 1988
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ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ
 

ЯМАА САМНАХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ

Малчид • Малчин мэргэжлээр суралцагсад • Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын 
байгууллага, хоршоодод зориулав.

ГАРЫН АВЛАГА

Цаасны хэмжээ: 70x100/16
Хэвлэлийн хуудас: 4,06 тнх

“Эм Жи Эл дизайн” ХХК-д 2000 хувь хэвлэв.
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ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЛИЙН 

НООЛУУРЫН СТАНДАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН
C001 Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын хэсгээс 

Монгол улс, Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, 1-р 
хороо, Олимпын гудамж, Гранд оффис 23 тоот

Утас: 976 7011 5559

И-мэйл: admin@sustainablefibre.mn

Вэб: www.sustainablefibre.mn

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Мал маллах орчин 

2.3
Бог малын арчилгаа маллагаанд хэрэглэгддэг бүхий л тоног төхөөрөмж, ажлын 
багаж нь цэвэр, аюулгүй байдлыг зайлшгүй хангах

2.4
Малчид хашаа хороогоо барихдаа банз, шургааг, хөрзөн, чулуу зэрэг байгалийн 
гаралтай материал зайлшгүй ашиглах бөгөөд бог малд хортой ямарваа 
материалаар хашаа саравчийг огт будахгүй байх 

2.5

Малын хороо саравч, зөөврийн хашаа болон хаалт хаалганы бэхэлгээнүүдийг 
зайлшгүй  бат бөх барьж, аюулгүй байдлыг ханган (хурц үзүүр, ирмэггүй) тогтмол 
арчилж засварладаг байх. Мал зугтаахаас сэргийлсэн хангалттай өндөртөй байх 
хэрэгтэй

2.6 Бог малын байр, хашаа хорооны хэвтэр, бууцыг тогтмол хуурай байлгаж, мал тав 
тухтай байхад анхаарах

Бог малаа эрүүл байлгах 
3.2 

Бог малаа урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээнд бүрэн хамруулж, эрүүл 
мэндийг хамгаалах чадвартай байх хэрэгтэй. Малын хэвтэр бууц, хашаа 
хороог цаг тухай бүрд малын эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлт хийдэг байх

3.3 Мал аж ахуй, байгаль орчинтой холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомжуудыг 
баримтлан мал сүргээ зайлшгүй маллах

Бог мал маллах 4.1
Бог малаа тухайн бүс нутагтаа тохирсон ашиг шимтэй үүлдэр, омгийн малыг 
сайжруулагч болгон ашиглаж, үүлдэрлэг байдлыг алдагдуулахгүйгээр зайлшгүй 
өсгөн үржүүлэх

Төл бойжуулах 

5.2
Шаардлагатай үед төл малд ялангуяа нялх үед нь дулаан элгэвч, нэмнээгээр 
хангаж, сүү орлох тэжээлийг яаралтай тусламжийн үед зориулан зайлшгүй 
нөөцөлдөг байх

5.3
Төлийг эхээс төрөнгүүт 30 минутын дотор гал уургийг амлуулах ба ямар ч 
тохиолдолд төрснөөс нь хойш 6 цагийн дотор сүү болон сүү орлох тэжээлээр 
угжих хэрэгтэй

5.4
Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төлийн хэвтрийг хуурай, цэвэр 
байлгаж, байнга цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах хэрэгтэй

Ямаа самнах, ноолуур 
бэлтгэх 

6.1
Ямааны ноолуурыг хяргахгүйгээр жигд иртэй самаар зөөлөн самнана. Урт 
хялгастай ямааг эхлээд, урт хялгасыг сөрмөөд дараа нь сойтогдоод самнах 
хэрэгтэй

6.2

Ямааг самнахдаа туршлагатай хүнээр самнуулна
Малын арьсыг нь урж, гэмтэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй
Самнах үед арьсыг нь гэмтээж шархдуулсан тохиолдолд зайлшгүй эмчилгээ хийх

6.3

Хэрэв хашаа, хороогүй үед ямааг самнах шаардлага гарвал уул хадны нөмөртэй, 
энгэр ээвэр газар, салхи шуурга, цаг агаарын хүндрэлээс зайлшгүй хамгаалах
Самнасны дараа цаг агаар муудвал, хашаа саравчаар хангаж, доройтсон малыг 
нэмнэх зэргээр зайлшгүй анхаарал тавих
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