
ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ

БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ МАЛЧДЫН БАЙГУУЛЛАГЫН (БНМБ) ТАНИЛЦУУЛГА МАЯГТ
Гурав дахь хувилбар (2022 оны 03 сарын 23-ны байдлаар)

1. Энэхүү маягтыг БНМБ удирдлага хариуцлагатайгаар бөглөнө.

2. Бөглөсөн маягтыг СЗД, СИТХ-ын дарга, СЗДТГ-ын даргын аль нэгэнд танилцуулан, гарын үсэг, 
тамгаар баталгаажуулна.

3. ТННЭ нь энэхүү мэдээллийг ашиглан БНМБ-ны үйл ажиллагаа ба үзүүлэлтэнд гарч буй өөрчлөлтийг 
харах зорилгоор ашиглах юм.

4. Өгсөн мэдээллийг зөвхөн ТННЭ ашиглах бөгөөд БНМБ-ын зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг бусад 
байгууллагуудад дамжуулахгүй.

Байгууллага, хоршооны нэр:

Аймгийн нэр:

Сумын нэр:

Багийн нэр:
Байгууллагын түүх, удирдлага зохион 

байгууллалтын талаар товч бичих:
Удирдлагын эсвэл хариуцсан хүний овог нэр: 

Холбоо барих утасны дугаар:

Холбоо барих утасны дугаар:

Бусад холбоо барих хүний овог, нэр: 

Байгууллагын регистрийн дугаар:

Байгууллагдсан он:

И-мэйл эсвэл фейсбүүк хаяг:

И-мэйл эсвэл фейсбүүк хаяг:

Байгууллагын төрөл (хоршоо, нөхөрлөл, малчны 
бүлэг, бэлчээр ашиглагчдын хэсэг (БАХ), БУСАД 
(ТББ, ХХК) ):

Дүрэм, үүсгэн байгуулагдсан тэмдэглэл, бусад 
баримт байгаа эсэх:
Дээрх асуултанд товч тайлбар бичих:

Дээрх мэдээллийг ажлын зорилгоор бусдад 
өгөхийг зөвшөөрсөн эсэх 

Дээрх мэдээллийг ажлын зорилгоор бусдад 
өгөхийг зөвшөөрсөн эсэх 

Тийм 

Тийм 

Байгаа Байхгүй

Үгүй

Үгүй

1. БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



Гишүүдийн жагсаалт хавсралтаар авсан эсэх: 

Сүүлийн 2 жилд ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх ямар 
ажлыг, ямар түүхий эдийг бэлтгэж зуучлан яаж 
ажилласан талаар товч бичих:

Гишүүдийн тоо:

Сүүлийн 2 жилд хурал, сургалт, тэмдэглэлт арга 
хэмжээ, бусад үйл ажиллагаа явуулсан бол товч 
бичих (тохирох бүх сонголтыг бичнэ)

Дээрх ажлуудыг хийхэд санхүүжилтийг хэрхэн 
шийдсэн эсэх талаар товч бичих:

Санхүүгийн менежмент, нягтлан бодох бүртгэл, 
удирдлагын хөгжил
 
Боловсрол, эрүүл мэнд, эмэгтэйчүүд хүүхдийн 
эрх
 
Банк, санхүүгийн үйлчилгээ, даатгал
 
Түүхий эдийн чанар, маркетинг, борлуулалтаа 
сайжруулах
 
Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, малын эрүүл 
мэндийн асуудлаар
 
Бэлчээр ба уст цэг хамгаалах, хашаалах, 
мониторинг хийх
 
Малын тэжээл тариалах, тэжээл худалдан 
авах
 
Зэрлэг амьтан хамгаалах, тоолох, ажиглах

Гишүүн өрхийн тоо:

Гишүүдийн нийт малын тоо (ойролцоогоор): 

Гишүүдийн нийт ямааны тоо: 

Гишүүд, гишүүн бус хүмүүст зээл болон ямар нэг 
үйлчилгээ үзүүлдэг бол товч бичих:

Cум, аймгийн удирдлагаас ажлыг тань үнэлсэн 
ямар нэгэн шагнал, сайшаал авсан бол тайлбарыг 
товч бичих:

Дээрх асуултанд товч тайлбар бичих:

Тийм Үгүй

2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ 



Төр хувийн хэвшилтэй хамтарсан ямар ажил, 
ямар байгууллагатай хамтарсан тухай товч бичих

Танай сумын ямааны зүс, үүлдэр, омгийн нэр: 

Эхний самнах хугацаа: 

Cүүлийн самнах хугацаа:

Ямааг зүс, нас, хүйсээр нь ялгаж самнадаг эсэх  

Дээрх асуултанд товч тайлбар: 

Ноолуур бэлтгэж, борлуулалт хийсэн бол сүүлийн 
2 жилд зах зээлийн дундаж үнэ  хэд байсан бэ? 
(төгрөг)

Өмнөх онд ноолуурын зах зээлийн дундаж үнэ хэд 
байсан бэ? (төгрөг)

Өмнөх онд борлуулсан ноолуурын нийт хэмжээ 
(кг)

Үүнээс гишүүдээс борлуулсан ноолуурын хэмжээ 
(кг)

Ноолуур борлуулахаас өмнө борлуулах гэрээ 
хийсэн эсэх 

Дээрх асуултанд тайлбар бичих: 

Дээрх асуултанд тайлбар бичих: 

Дээрх асуултанд тайлбар бичих: 
Бонус, урамшуулал авсан эсэх: 

Ноолуураа ангилан ялгаж борлуулсан эсэх

Чанараар үнэлэн ялгаатай үнээр борлуулсан эсэх 

Хамтарч ажилласан байгууллага, төсөл 
хөтөлбөрийн гаргасан тайлан, үр дүнг хүлээн 
авсан эсэх: 

Ноолуурын ямар өнгө дийлэнх гардаг вэ? 

Дээрх асуултанд товч  тайлбар бичих: 

Цөөнх нь ямар өнгийн ноолуур гардаг вэ? 

Тийм 

Тийм 

Тийм 

Тийм 

Тийм 

Тийм 

он

он

төгрөг

төгрөг

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Хэлж мэдэхгүй 
байна

3. ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ХАМТАРСАН САНААЧИЛГА

4. НООЛУУР САМНАХ, БОРЛУУЛАХ 



5. ИРЭХ ЖИЛИЙН НООЛУУРЫН ТАЛААР 

Ирэх онд ноолуур бэлтгэх нийт хэмжээ 
ойролцоогоор (кг)  

Мэдээлэл өгсөн БНМБ-ын төлөөлөгчийн овог нэр:

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл, УБ хот, СБД, 1-р хороо, Гранд оффис, 2-р давхар, 23 тоот
Утас: 976 70115559
И-мэйл: admin@sustainablefibre.mn
Фейсбүүк хуудас: Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл

Танилцсан
БНМБ удирдах зөвлөлийн бусад 
гишүүдийн овог нэр, тамга:

Огноо Огноо Огноо

Танилцсан
Орон нутгийн удирдлагын овог 
нэр, албан тушаал, тамга:

Хянаж хүлээн авсан
ТННЭ-ийн мэргэжилтний овог 
нэр, албан тушаал, тамга:

Мэдээлэл авсан үнэлгээний мэргэжилтний овог нэр:

Үүнээс гишүүн өрхүүдээс цуглуулах боломжтой 
ноолуурын хэмжээ (кг)

Мэдээлэл өгсөн төлөөлөгчийн овог нэр:


