
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ  
 ТННЭ малчид, фермерүүдэд юу санал болгодог вэ  



 
 

 

Бага хүүтэй зээлээр дамжуулан санхүүгийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх  

 

ТННЭ нь ХААН Банктай хамтран баталгаажсан малчны байгууллага болон тэдний гишүүн 
малчдад зориулсан хөнгөлөлттэй зээл олгон ажиллаж байна. 
 

Малчид болон худалдан авагч, дотоодын боловсруулагчдын хоорондын уялдаа холбоо, 
харилцааг нэмэгдүүлэх 
 

Малчны байгууллага нь ТННЭ-д бүртгүүлж баталгаажилт авснаар cashmere-connect.com 
платформд өөрсдийгөө таниулж, Мөшгөлтийн тогтолцоонд оролцож буй бусад оролцогчдыг 
харах боломжтой болох юм.  
Уг платформ дээр арилжаа эрхлэгч болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн холбоо барих 

мэдээлэл нээлттэй байдаг бөгөөд ингэснээр боловсруулах үйлдвэрүүд бэлэн байгаа түүхий 

эдийн мэдээллийг оруулж бусдад мэдээлэх боломжтой юм. Cashmere-connect.com нь ёс 

зүйн дүрмээрээ дамжуулан худалдан авагч, худалдагч хоорондын итгэлцлийг бэхжүүлдэг.  
 

Түүхий эдийг илүү өндөр үнээр тохиролцож борлуулах боломж   
 

Хэлэлцээр хийхэд ТННЭ-ийн тохирлын гэрчилгээ нь малчны байгууллагад олон давуу талуудыг 
авчирдаг. Энэ нь хэд хэдэн хүчин зүйлүүдийн үр дүн юм: нэгдүгээрт, олон улсын зах зээл дээр 
баталгаажсан түүхий эдийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байна; хоёрдугаарт, ТННЭ-ээр 
баталгаажсан малчны байгууллага нь илүү олон малчин өрхийг татаж, түүхий эд бэлтгэлийн 
хэмжээгээ нэмэгдүүлэх; гуравдугаарт, ТННЭ-ээр баталгаажсан малчны байгууллага нь түүхий 
эдийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх сургалтад хамрагдах боломжтой болох бөгөөд үүний үр дүнд 
ноолуур ангилан ялгах сургалтад хамрагдсан малчны байгууллага нь сургалтад хамрагдаагүй 
малчны байгууллагатай харьцуулбал ноолуураа илүү өндөр үнээр борлуулдаг.   
 

Салбарын өөрчлөлт, эрэлт хэрэгцээний талаарх сүүлийн үеийн мэдлэг, мэдээлэл  

 

ТННЭ нь хурдацтай хөгжиж байгаа байгууллага юм, анх 2015 онд 3 гишүүнтэй үүсгэн 
байгуулагдаж байсан бол одоо 2021 онд 60 гаруй гишүүнтэй болоод байна. Энэ нь ноолуурын 
салбар хариуцлагатай арга барил руу шилжиж, түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүсэл тодорхой 
болж нийлүүлэлтийн сүлжээ хөгжиж байгааг харуулж байгаа юм. 
ТННЭ нь малчны байгууллагад олон улсын зах зээлийг ойлгож, хариу үйлдэл үзүүлэхэд нь 
тусалж, худалдааны харилцаагаа бэхжүүлэх боломжуудыг олгодог юм. 



 

 

ТННЭ-ийн арга хэмжээнд оролцох болон Сургалтад хамрагдах  
 
ТННЭ малчны байгууллагад зориулан олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг бөгөөд зохистой дадлын 
сургалтуудыг мөн тогтмол ордог. 
Жишээлбэл ТННЭ нь жил бүр “Түншлэх өртөө” арга хэмжээг зохион байгуулж бэлтгэн нийлүүлэгч малчны 
байгууллага болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж худалдааны 
хэлэлцээр хийх боломжийг олгодог. Мөн түүнчлэн санхүү, менежментийн чиглэлийн сургалтуудыг малчны 
байгууллагын дарга нарт зориулан зохион байгуулдаг.  

Гишүүдийн ивээн тэтгэлгээр санхүүжүүлсэн нэрэмжит хөтөлбөрт хамрагдах боломж  
 

ТННЭ нь баталгаажсан малчны байгууллагын малчдын амьжиргааг дэмжих зорилготой төрөл бүрийн 
нэрэмжит хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг олгодог. Үүнд:  

 J. Crew-ийн Малчин эмэгтэйчүүдийн чадамжийн хөтөлбөр:  

Уг хөтөлбөрт түүхий эдийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ноолуурын ангилан ялгах сургалтыг 
зохион байгуулсан. 

 Johnstons of Elgin-ийн Шинэ зууны малчин хөтөлбөр,  

Энэхүү хөтөлбөр сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан нэмэлт сургалтын хөтөлбөр бөгөөд тэд хүрээлэн 
буй орчин, түүний ач холбогдол, тогтвортой мал аж ахуйн талаар суралцдаг. 
 

Малчид бэлтгэн нийлүүлэгч малчны байгууллагын талаар илүү олон талын ойлголттой болох 
 

ТННЭ нь малчдын амьжиргааг сайжруулж, мал амьтны тавлаг байдлыг хангаж, тогтвортой байдлыг эрхэмлэж, 
байгаль орчинд ээлтэйгээр ноолуурыг үйлдвэрлэхийг зорьдог.  
Үүний хүрээнд ТННЭ малчдыг бэлтгэн нийлүүлэгчийн үүргээ ухамсарлан түүхий эдийн хариуцлагатай бэлтгэн 
нийлүүлэлт, түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх талаар ойлголттой болж өөрсдийн амьжиргаа, орлогыг 
нэмэгдүүлэхийг дэмждэг юм.   
Энэ нь малчид түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн хэмжээнээс илүү чанарт анхаарлаа хандуулах хандлагыг 
бий болгож буй юм. 

Малчдын зохистой дадалд хамрагдах  
 
ТННЭ-нь арга барилдаа үргэлж суурийг нь зөв тавихыг эрхэмлэдэг бөгөөд үүний нэгээхэн илрэл нь 
зохистой дадлуудыг өдөр тутмын амьдралынхаа нэг хэсэг болгож дагаж мөрдөж буй малчдын үгийг 
сонсох явдал юм.  
 
ТННЭ нь Малчдын зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх явцын талаарх санаа бодлыг нээлттэй хүлээн авдаг 
бөгөөд аль дадал хэрэгжих боломжгүй, аль нь сайжруулах боломжтой талаарх саналыг хуваалцахыг 
үргэлж уриалдаг. Бид малчдаас шаардаж байгаа зүйлдээ бодит байдлаар ханддаг бөгөөд тэдний санаа 
бодол, санал хүсэлт нь энэ үйл явцын гол хэсэг юм.  


