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Байгалийн нөөц болон уугуул зэрлэг ан амьтнаа хамгаалах 
нь малчин ард түмний хамтын ажиллагааг шаарддаг. 
Бэлчээр ашиглах зохистой дадал нь малчдыг дасан 
зохицох менежментийн сайн туршлагаа харуулахыг 
шаарддаг бөгөөд, үүнийг бэлчээрийн менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар сайтар 
хянадаг. Зорилго нь малчид өөрсдийн нөхцөл байдалд 
тохирсон, идэвхтэй болон дасан зохицсон, нутгийн 
иргэдийн амьжиргааг сайжруулах магадлал өндөртэй, 
бэлчээр ашиглах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явдал юм. 
SFA-ийн Бэлчээр ашиглах зохистой дадал нь бэлчээрийн 
доройтлын эрсдэлийг бууруулж, зэрлэг ан амьтдыг 
хамгаалах зорилгоор бэлчээрийн талбайн менежментийг 
баталгаажуулдаг. Үүнийг хамтын үйл ажиллагааг дэмжих, 
уламжлалт газар нутагтаа буцах замаар хийдэг.

Энэхүү баримт бичиг нь бэлчээрийн тогтвортой менежмент 
болон зэрлэг ан амьтныг хамгаалахаар ажилладаг 
бэлчээрийн менежерүүд, баталгаажилт авахад шаардагдах 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тусгасан. 

ТАНИЛЦУУЛГА
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Баталгаажуулалт :

Хүрэл mүвшин
Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэж, хамгийн бага шалгуур 
үзүүлэлтийг хангасан малчдын байгууллагууд 
Хүрэл батламжлал хүртдэг. 

Мөнгөн түвшин
Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэж, зайлшгүй мөрдөх үндсэн 
үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангаж, сайжруулах 
шалгуур үзүүлэлтийн заримыг нь биелүүлсэн 
малчдын байгууллагууд Мөнгөн батламжлалтай 
болно. Мөнгөн батламжлалтай байгууллагууд 
жил бүр хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдах 
бөгөөд мөнгөн батламжлалаа хадгалахын тулд 
жил бүр дор хаяж нэг шалгуур үзүүлэлтийн 
түвшинг сайжруулах шаардлага тавигддаг.

Алтан түвшин
Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэж, үндсэн болон сайжруулах бүх 
үзүүлэлтийг хангасан малчдын байгууллагууд 
Алтан батламжлалтай болно. Алтан 
батламжлалтай байгууллагууд хоёр жилд 1 удаа 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэдэг. 
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Санамж: Бүх үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд нь баталгаажуулалт хийхээс өмнө ‘Ногоон’ түвшинд хүрсэн байх ёстой.

Баталгаажуулалт олгох шалгуур:

Гэрлэн дохио
“Гэрлэн дохио” системийг малчны байгууллага болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд зохистой дадлын шаардлагыг дагаж 
мөрдөх түвшинг үнэлэхэд ашигладаг бөгөөд сайжирч байгааг харуулахад түлхэц өгөх зорилготой: 

• Ногоон – бүрэн нийцсэн (2 оноо)
• Улбар шар – хэсэгчлэн нийцсэн боловч сайжруулах шаардлагатай (1 оноо)
• Улаан – шалгуурт нийцээгүй (0 оноо)

Шалгуур үзүүлэлтүүд
Зохистой дадал бүр үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд болон сайжруулах боломжтой шалгуур үзүүлэлтүүдээс бүрдэнэ. 

• Үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд – шалгуур үзүүлэлт доторх заалтууд нь “зайлшгүй” гэсэн байна. 
• Сайжруулах боломжтой шалгуур үзүүлэлтүүд - шалгуур үзүүлэлт доторх заалтууд нь “хэрэгтэй» гэсэн байна.

Шаардлагатай хамгийн доод оноо

ХҮРЭЛ
29/58 (51-79%)

МӨНГӨ
46/58 (80-89%)

АЛТ
52/58 (90-100%)

Хүрэл, Мөнгө болон Алт

Хүрэл, Мөнгө эсвэл Алтан 
Тохирлын гэрчилгээ авахын 

тулд үйлдвэрлэгч хамгийн доод 
оноонд хүрсэн байх ёстой: 
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Шалгуур үзүүлэлт 

1. Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллага ба бэлчээр нутгийн талбай

1.1 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын тухай мэдээлэл, түүний эрх зүйн статус, гишүүдийн тухай 
мэдээлэл тодорхой болсон байна

1.2 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын гишүүд болох өрхүүдийн жагсаалттай байна

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

1.4 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллага нь тухайн бэлчээр нутагт нутагладаг болохоо батлах баримт 
нотолгоотой байна

1.5 Бэлчээр зохистой ашиглагч малчны байгууллагын бүх гишүүд Бэлчээр ашиглах зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх 
хүсэл эрмэлзлэлтэй гэсэн нотолгоотой байна
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Шалгуур үзүүлэлт 

2. Бэлчээр ба байгалийн нөөцийн төлөв байдал, үнэлгээ

2.1 Зохистой ашиглах бэлчээр нутагт хийгдэж буй аливаа бэлчээр болон зэрлэг амьтдын нөөц баялагийн судалгаанд 
оролцох, мөн судалгааны тайланг хадгална

2.2 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бүх талбайг төлөөлүүлэн судалгаанд хамруулсан байна

2.3 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бэлчээр болон зэрлэг амьтдын судалгааны үр дүнг баримтжуулж, БАЗ-д 
тусгасан байна 

2.4 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бэлчээрийн бүх нөөц баялгийг1  БАЗ-д тусгаж, зохих тайлбарыг хавсаргана

2.5 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа бэлчээрийн нөөцийн өнөөгийн эдэлбэр, ашиглалтын хэлбэрийг2 
тодорхойлж, тайлбарласан байна

2.6 Зохистой ашиглах нутгийнхаа бэлчээрийн төлөв байдлыг3  үнэлэн, баримтжуулсан байна

2.7 Ургамал, зэрлэг амьтны түлхүүр зүйлийн жагсаалт гаргаж, тэдний амьдрах орчинг тогтоож, БАЗ-д тусгасан байна

2.8 Түүх, өв соёлын ач холбогдол бүхий газрын байршлыг тодорхойлж, БАЗ-д тусгасан байх

1 Бэлчээрийн бүх нөөц – бэлчээрийн төрөл, зэрлэг амьтдын тархалт, хадлан, хужир мараа, уст цэг, булаг шанд, түүх, өв, соёлын дурсгалт газар, ой гэх мэт.
2 Өнөөгийн ашиглалтын хэлбэр- улирлын болон отрын нөөц, хамгаалалтанд авсан газар, ногооны болон тэжээлийн ургамал тариалсан талбай, уул уурхай, аялал жуулчал
3 Бэлчээрийн төлөв байдлыг ургамалжилтын төлөв байдал, сумын газрын даамлын фотомониторингийн мэдээлэл, цаг уурын харуулын бэлчээрийн даацын судалгаа, нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн бэлчээрийн хяналт, шинжилгээний үр дүн зэрэгт тулгуурлан шинжлэх боломжтой.
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Шалгуур үзүүлэлт 

3. Бэлчээр зохистой ашиглах хуваарь, төлөвлөгөөг боловсруулах

3.1 Зохистой ашиглах бэлчээр нутгийнхаа хил заагийн хүрээнд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө (БМТ) 
боловсруулсан байна

3.2 БМТ боловсруулахдаа бэлчээр болон зэрлэг амьтны нөөц баялгийн судалгааны үр дүнг тусгасан байна

3.3 БМТ-нд дэвшүүлсэн  зорилтууд нь малчид хамтран бэлчээр, БО, зэрлэг амьтнаа хамгаалах зохистой дадлын 
зорилгод нийцсэн байна

3.4 БМТ-нд бүх улирлын бэлчээрийн байршлыг тусгасан байна

3.5 БМТ-нд зохистой ашиглах нутгийн бэлчээр бүрийн төлөв байдалд тохирсон арга хэмжээг тусгасан байна

3.6 Доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээхэд чиглэсэн арга хэмжээ нь бэлчээрийн нөөц баялагийн судалгаа хийхээс 
өмнөх үеийн аргачлалаас ялгаатай байна

3.7 БМТ-нд гишүүн бус малчдын бэлчээр ашиглалтыг зохицуулж тусгасан байна

3.8 БМТ-нд зэрлэг амьтны түлхүүр зүйлийг хамгаалах арга хэмжээг тусгах бөгөөд холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм 
журмыг хэрэгжүүлнэ

3.9 БМТ-нд тодорхой бэлчээрийн нөөцийг сэргээх, хамгаалах зорилгоор хашаалах арга хэмжээг тусгахдаа зэрлэг 
амьтдын амьдрах болон нүүдэллэх орчинд нөлөөлөхгүй байхыг чухалчлах

3.10 БМТ-д мал-зэрлэг амьтдын зөрчилдөөнөөс сэргийлэх, зохицуулах арга хэмжээг тусгахдаа  зэрлэг амьтдын 
амьдрах болон нүүдэллэх орчинд сөргөөр нөлөөлөхгүй байхыг чухалчлах

3.11 БМТ-д мэрэгчдийн тоо толгойг хянах арга хэмжээг тусгахдаа мал, зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, аюулгүй 
байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй байхыг чухалчлах
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Шалгуур үзүүлэлт  

4. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналт ба үнэлгээ

4.1 БМТ-ий хэрэгжилтийг хянах Хяналт Үнэлгээний Төлөвлөгөөтэй байна (ХҮТ)

4.2 ХҮТ нь БМТ-ний хэрэгжилтийн үйл явцад хяналт тавих, хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлж, дүгнэхэд чиглэсэн байна

4.3 ХҮТ-нд үйл явцыг хянах, үр нөлөөг үнэлэх хугацаа, аргачлал, хариуцах этгээдийг тодорхой тусгасан байна

4.4 ХҮТ-нд биологийн олон язн байдлын түлхүүр зүйлсийн жагсаалттай байна

4.5 ХҮТ-нд хороогдсон амьтдын тэмдэглэл хөтлөх арга хэмжээг тусгасан байна

4.6 БМТ-ий хэрэгжилтийн үр нөлөөний үнэлгээг жилд дор хаяж нэг удаа хийх



14  |  Хуудас



15  |  Хуудас

Мэдэгдэл
Баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон байгууллага, хувь хүн зориулалтын дагуу үнэн зөв, нягт нямбай хэрэглэгчдэд зориулан хялбаршуулав. 
SFA нь энэхүү баримт бичгийг ашиглахтай холбоотой хохирол, алдагдлын төлөө шууд болон шууд бусаар ямарваа хариуцлага хүлээхгүй болохыг 
мэдэгдэж байна. 

©2020 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. SFA, SFA-ийн стандартын тогтолцоо, SFA-ийн баталгаажуулалтын 
тэмдэг нь Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (SFA)-ийн оюуны өмч болно.
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Зохиогчийн эрх
Энэхүү хэвлэлийг зохиогчийн эрхээр хамгаалсан тул хэвлэлийн мэдээлэл, материалыг хувийн болон арилжааны бус зорилгоор өөрчлөөгүй 
хэлбэрээр гаргаж болно. Бусад бүх эрх хамгаалагдсан. Энэхүү хэвлэлийн мэдээлэл, материалыг 1976 оны зохиогчийн эрхийн хуулиар 
зөвшөөрсний дагуу хувийн судалгаа, судалгаа, шүүмжлэл, тойм судалгааны зорилгоор ашиглаж болно. 

Зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай 1976 оны хуульд заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн аливаа хуулбар нь SFA-ийн мөшгөх тогтолцооны аливаа 
хэсгүүд, ишлэл, диаграмм эсвэл бусад мэдээллийн эх сурвалж гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
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