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1. УДИРТГАЛ 

1.1. Баримт бичгийн дугаар 

Энэхүү баримт бичиг нь Оюу Толгой (ОТ) Төслийн Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги болно. 

Менежментийн Төлөвлөгөөний баримт бичгийн дугаар: RD-10-PLN-0005-M  

1.2. Зорилго 

Энэхүү стратеги нь дараах зорилготой. Үүнд:  

 стратегийн цар хүрээг тодорхойлж, бусад холбогдох менежментийн төлөвлөгөөтэй 

уялдуулах; 

 стратегийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох;  

 стратегийн удирдлага, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох; 

 стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн санал санаачлагыг томъёолох; 

 санал болгож буй мониторингийн төлөвлөгөөг тодорхойлох; мөн 

 холбогдох нэмэлт баримт бичиг, мэдээллийн хавсралтыг гаргах 

1.3. Хамрах хүрээ 

Энэхүү стратегийн баримт бичигт тусгагдсан шаардлагыг Оюу Толгой төслийн бүхий л үйл 

ажиллагаанд дагаж мөрдөх  ба гэрээлэгч байгууллагууд нэгэн адил хамаарна.  (тохирох мөн 

энэхүү стратегид тусгаснаар) Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн асуудал эрхэлсэн 

захирал энэхүү бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах ба Бүс нутгийн 

хөгжил, нийгмийн асуудал хариуцсан хэлтэс Менежментийн Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

хариуцна. Уг баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх шаардлагатай эсэхийг 

тодруулах үүднээс 2 жил тутамд хянан үзнэ. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөнд 

оруулах өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор баримт бичгийг тухай бүрд шинэчлэн, засварлана.  

1.4. Дагаж мөрдөх хугацаа 

Энэхүү менежментийн стратегийг  2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  

1.5. Бүрэн эрх, удирдлага 

Энэхүү менежментийн стратегийг Оюу Толгой ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2013 оны 9-р 

сарын 1-ний өдөр батлав.  

2013 онд энэхүү стратегийг улам бүр  боловсронгуй болгох авах  ба менежментийн төлөвлөгөөг 

боловсруулна. Боловсруулсан менежментийн төлөвлөгөөг жил тутам хянан үзнэ.  

Оюу Толгой ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн асуудал эрхэлсэн захирал энэхүү стратегийг 

хэрэгжилтийг хариуцана. Менежментийн стратегид өөрчлөлт оруулах аливаа хүсэлтийг уг 

албан тушаалтанд гаргах ба үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах тухай журмын дагуу тухайн 

хүсэлтийг  нягтлан үзэж, зөвшөөрөх эсэх тухай шийдвэр гаргана.  
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2. ЦАР ХҮРЭЭ БА АГУУЛГА 

2.1. Өнөөгийн төлөв байдал 

Монгол орны газар нутгийн 80 хувийг бэлчээрийн газар эзэлдэг ба нийт хүн амын гуравны нэг 

буюу нэг сая хүн мал аж ахуй эрхлэн амьдардаг.  

2.1.1. Тайлбар 

Монгол улсын  “Газрын тухай хууль”-д зааснаар “бэлчээр” гэж мал, амьтан бэлчээх 

зориулалттай байгалийн болон таримал ургамлын нөмрөг бүхий хөдөө аж ахуйн газарт 

хамааруулах газар болно. Бэлчээр, бэлчээр дэх уст цэг, худаг, хужир мараа бүхий газрыг 

төрийн зохих шатны байгууллагын хяналт, зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглана.
1
 

Тухайн бэлчээр газар нь олон зүйлийн ургамал, ан амьтан, шувуудын нутагшин амьдрах орчин 

болохын хувьд биологийн төрөл зүйлстэй харилцан шүтэлцээтэй гэж болно.  

Энэхүү бодлогын баримт бичиг нь мал, амьтны бэлчээр ашиглалтад түлхүү анхаарал 

хандуулсан хэдий ч мал аж ахуй, биологийн төрөл зүйл, усны менежментийн хүрээнд 

бэлчээрийг ашиглах тухай Оюу Толгой ХХК-ийн арга барилд оновчтой уялдуулж өгөх үүднээс 

тодорхой арга замуудыг төлөвлөн ажиллах нь зүйтэй.  

2.1.2.  Өнөөгийн төлөв  

Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо монгол орны нийт бэлчээрийн 70 орчим хувь 

доройтсон гэсэн тооцоо, судалгаа гаргасан байна. Бэлчээрийн доройтолд дараах хүчин зүйл 

нөлөөлж байна. Үүнд: 

 Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд 

шилжсэнээр малын тоо толгой ихээр өссөн. 

 Бэлчээрийн газрыг төрийн хяналт дор нэгдсэн зохион байгуулалттай ашигладаг байсан 

явдлыг халснаар хэн бүхэн өөрийн дур зоргоор бэлчээрийг өмчлөх явдал гарч эхэлсэн. 

 Эрс тэрс уур амьсгал, цаг агаарын гамшигт үзэгдлүүд мөн нөлөөлсөн. 

2010 оны 12-р сард улс даяар нийт 43 сая тоо толгой мал тоологдсон. 2009-2010 оны  хооронд 

тохиосон зуднаар 8.2 сая толгой мал хорогдсон ч малын тоо толгой аажмаар өсөж  байна.
2
 

Бэлчээр  нь малчдын амьжиргаа, эдийн засаг, уламжлалт ёс заншлын салшгүй нэгэн хэсэг юм. 

Бэлчээрийн чанар, малчдын амьжиргаанд нөлөөлөх олон хүчин зүйлс байдаг ч Оюу Толгой 

төслийн бүтээн байгуулалт бэлчээрт улам ачаалалыг нэмэгдүүлж байна.  

2.1.3.  Стратегийн зорилт, цар хүрээ 

Энэхүү Бэлчээрийн Менежментийн Стратегид компанийн зүгээс бэлчээрийг зүй зохистой 

ашиглах, хэрхэн мал аж ахуй зэрлэг ан амьтан байгаль орчныг хэрхэн хамгаалах талаархи  

стратегийг тусгасан болно. 

Энэхүү стратегийн  хүрээнд уурхай орчмын Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сумд 

орно. Стратегийн баримт бичгийн хүрээнд төслийн шууд нөлөөлөл буюу  нүүлгэн шилжүүлэлт, 

                                                           
1
 “Газрын тухай”  Монгол Улсын Хууль, 2003 он, 3 зүйл, 3.1.6.   

2
 “Монголын малчдын амьжиргааны судалгаа”, МБМХ, 2010 он, 7-р сар  
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нөхөн олговорийн хөтөлбөрт хамрагдсан малчид болон эдгээр дөрвөн сумын хэмжээнд шууд 

бус нөлөөлөлд өртсөн бусад малчид хамрагдана.  Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги нь 

уурхайн хэрэгцээнд зориулан ашигласан бэлчээрийг нөхөн  Ханбогд сумын малчдад  нөхөн 

олговор олгох “Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний чухал бүрдэл хэсэг юм.  

2.1.4.  Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд орших бэлчээр, малчид 

Оюу Толгой төсөл нь бэлчээрийн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьж үздэг. Төслийн нөлөөлөлд 

өртсөн 4 сумын нутагт  1712 малчин өрх байна. Бэлчээрийн чанар, талбайн хэмжээ нь амьтан,  

ургамлын төрөл зүйлийн идээшин, нутагших орчинд мөн чухал нөлөөтэй.   

 

Зураг 1: Төслийн нөлөөллийн бүсэд хамрагдах сум  

2.1.5.  Бэлчээр, малчдын амьжиргаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлс  

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь мал сүргийн тоо толгой, ашиг шимтэй 

шууд хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл, малын тоо толгой өсөх нь бэлчээрийн даацаас 

шалтгаалдаг ба бэлчээрийн гарц сайн бол   мал сүрэг онд мэнд орох, ашиг шим нэмэгдэхэд 

чухал нөлөө үзүүлдэг. Бэлчээрийн хүрэлцээ, чанар малчин өрхийн орлогын эх үүсвэрийг 

тодорхойлох бодит хүчин зүйл болдог. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ, зах зээлээс 

алслагдсан байдал, тээврийн зардал зэрэг нь малчдын орлогод мөн нөлөөлнө.  

Шилжилт хөдөлгөөн, малын тоо толгой, ам бүлийн тоо, амьжиргааны түвшингийн хувьд 

ялгаатай байдал малчин өрхийн дунд нэлээд ажиглагдаж байна.  Ихэнх малчид амьжиргаагаа 

залгуулах хэмжээний малтай байна. Нөлөөллийн бүсэд нутаглаж байгаа малчин өрхийн дөнгөж 

5 % нь 500-аас дээш толгой малтай байгаа бөгөөд тэдний хувьд дотоодын болон экспортын зах 

зээлд нэвтрэх бүрэн боломжтой ч мах, махан бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуйн шаардлага 
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хангадаггүй, мах бэлтгэлийн идэвхтэй хугацаа жилд 3-4 сар үргэлжилдэг, мөн хэрэглэгчийн зах 

зээлээс алслагдсан байдал нь энэ боломжийг хязгаарлагдаж байна.  

Нөлөөлөлд өртсөн 4 сумын бэлчээрийн чанар муудаж, доройтсон байна. Малын тоо 

бэлчээрийн даацаас 3 дахин хэтэрсэн байгаа нь малын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Малын эм, бэлдмэлийн хүртээмж хомс, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар муу 

зэрэг нь мөн мал сүргийн эрүүл мэндэд нөлөөлж байна. Малын өвчлөл түгээмэл байна. 2009-

2010 онд тохиосон зуднаар олон тооны мал хорогдсон бөгөөд Өмнөговь аймагт 63000 орчим 

толгой малын хорогдол гарчээ. (Тус аймгийн нийт малын 15 хувь)
3
.  

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн эдгээр хүчин зүйлээс гадна сүүлийн жилүүдэд ОТ төслийн 

бүтээн байгуулалт, уул уурхайн бусад үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөлөл нь бэлчээр, 

малчдын амьдралд хүндээр тусч байна. Эдгээр нөлөөллийг тоймлон дурдвал:  

 малчдыг уурхайн   талбайгаас нүүлгэн суурьшуулах, уурхайн  талбайн орчмын 10 км-ын 

радиус дахь Хориотой бүсээс малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэх; 

 нисэх буудал барьсанаар зуны бэлчээр ашиглах боломж хязгаарлагдах эсхүл тухайн 

талбайд орон боломжгүй болох; 

 авто зам, дамжуулах хоолой зэрэг төслийн дэд бүтцийн байгууламжийг барьж 

байгуулахтай холбогдон бэлчээрийн хуваагдал үүсэх (ОТ - Гашуун Сухайтын зам, усан 

хангамжийн хоолой гэх мэт (барилгын ажил зурвас газар)) ; 

 мал аж ахуйн үйл ажиллагаанд учрах саад тотгор; 

 худаг  усүй болох, усны хүртээмж, чанарт үзүүлэх нөлөөлөл (худаг ашиглах боломж 

хязгаарлагдах гэх мэт); 

 тоосжилт,  Ханбогд суманд  хүн амын төвлөрөл нэмэгдсэн зэргээс  нь үүдэн бэлчээрийн  

хэмжээ багасч, чанар доройтсоноор  бэлчээрийн маргаан, өрсөлдөөнийг буй болгож,  

даац хэтрэхэд хүргэж байна.  

Малчид нь Оюу Толгойн орон нутаг дахь гол оролцогч тал юм. Сүүлийн жилүүдэд үүсэн гарсан 

байгаль орчин, нийгмийн олон төрлийн хүчин зүйлээс үүдэн малчдад учрах нөлөөлөл улам бүр 

нэмэгдэж байна. ОТ уурхайн үйл ажиллагаа нь мал аж ахуй эрхэлж  амьдардаг малчдын 

амьдралд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж буй нь тодорхой юм. 

2.2. Нүүлгэн шилжүүлэлт 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны хугацаанд ОТ нь гэрээгээр хүлээсэн үүрэг болон 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд  нүүлгэн шилжүүлэлт хийх, мөн төслийн 

нөлөөлөлд эдийн засгийн хувьд өртсөн өрхүүдийн амьжиргааг сайжруулах зорилгоор нөхөн 

олговор (эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт) олгож эхэлсэн. Биет нүүлгэн шилжүүлэлт гэж 

уурхайн буюу төслийн шууд хэрэгцээнд зориулсан талбайгаас нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц 

бөгөөд эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт гэж уурхайн дэд бүтэц барьж байгуулахтай 

холбоотойгоор учруулсан нөлөөллийг оронд  олгож буй нөхөн олговор  юм.  

Төслийн хэтийн үйл ажиллагааг явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2004-2005 оны хооронд 

нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. “Малчин Өрхийн Амьжиргааг Дэмжих” 
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хөтөлбөрийн хүрээнд 10 өрхийг нүүлгэн шилжүүлж, тэдэнтэй харилцан зөвшилцсөний үндсэн 

дээр Дэлхийн Банкны тухайн үеийн “Үйл Ажиллагааны Бодлого”-ын холбогдох заалтын хүрээнд 

нөхөн олговрын багцыг олгосон. Нөхөн олговрын багц нь тээврийн болон өвөлжөө, хашаа барих 

зардал, мал худалдаж авч өгөх, сургалтын зардал, ажлын байраар хангах, мөн гэр бүлийн 

гишүүдэд зориулсан нэмэлт сургалт зэргээс бүрдэж байв. 

ОТ төслийн барилгын үе шатны үед цөөнгүй тооны малчид ялангуяа төслийн талбайгаас 

нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхүүд нүүлгэн суурьшуулах хөтөлбөрт хамрагдсан малчид 

бэлчээрийн газаргүй болсоноос малын ашиг шимд сөргөөр нөлөөлж, улмаар мал маллан 

амьдрах боломжгүй болсон гэх гомдол гаргасан болно. Уг санал гомдлын хүрээнд ОТ ХХК нь 

төслийн талбайгаас нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын бэлчээрт ОТ төслийн үзүүлэх нөлөөллийн 

тухай бие даасан
4
 үнэлгээг  хийлгэсэн болно. (2.3.1-ээс үзнэ үү.) 

2.3. Оюу Толгойн хяналт-шинжилгээ 

“Оюу Толгой” ХХК нь 2004 оноос эхлэн 10 малчин өрхийг (14 гэр бүл) хамруулсан нүүлгэн 

шилжүүлэх хөтөлбөрийн үр дүнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд нүүлгэн суурьшуулсан өрх тус бүрийг хамруулсан  

судалгааг жил бүр явуулж байгаа ба малын тоо, орлогын эх үүсвэр, орлогын хэмжээг 

тодорхойлоход судалгааны  зорилго оршино. 

Судалгаанаас үзэхэд:  

 орлого буураагүй  хэвэндээ байгаа эсвэл нэмэгдсэн; 

 орлогын өөр эх үүсвэрүүд бий болсон ( ажилд орох эсхүл бизнес эрхлэх); мөн 

 малын тоо буурсан болон өөр орлогын эх үүсвэртэй болсон (ялангуяа ажлын байр) 

хоёрын хооронд хамаарал байх талтай.  

2.3.1.  Бэлчээрт үзүүлэх нөлөөлөл – Бодлого судалгааны төв 

“Оюу Толгой” ХХК бие даасан байгууллага болох БСТ-тэй гэрээлж 2012 онд шилжүүлэн нүүлгэх 

хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн бэлчээрийн чанар болон, мөн малчин өрхийн амьжиргаанд 

гарсан өөрчлөлтийг  тогтоох зорилгоор судалгаа явуулсан. Малчдын зүгээс нүүлгэн 

суурьшуулах хөтөлбөртэй холбоотойгоор бэлчээрийн даац хэтэрсэн, улмаар энэ нь 

амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байна гэсэн гомдол гаргасан тул энэхүү судалгааг явуулсан.  

БСТ нь бэлчээрийн чанар (бэлчээрийн талбайн хэмжээ, гарц)-т гарч буй өөрчлөлтийг тогтоох 

арга зүйг боловсруулсан. БСТ бэлчээр ашиглалтын газрын зураглал, бэлчээрийн ургамлын 

гарцын тухай өмнөх судалгаануудын үр дүнд тулгуурлан нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрийн 

өмнөх ба дараа гарсан ялгааг харьцуулан судалсан. (БСТ нь тухайн газар хээрийн судалгаа 

хийгээгүй болно.) 

Судалгаанаас үзэхэд нөлөөлөлд өртсөн малчдын ашиглаж буй бэлчээр нь нүүлгэн шилжүүлэлт 

хийхээс өмнөх үетэй харьцуулахад ихээр муудаж,  доройтсон байсан. Ингэсэнээр  зарим 

өрхийн малын тоо буурахад нөлөөлсөн байж болох ч өөр ажил эрхлэх болсон, орлогын нэмэлт 
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 Үнэлгээг “Бодлого Судалгааны Төв” (БСТ), ОНХТХ-ийн хэлтэс хамтран хийсэн болно. www.cpr.mn  
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эх үүсвэртэй болсон зэрэг өөр бусад хүчин зүйлүүд малын тоо буурахад мөн нөлөөлсөн байж 

болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

Үнэлгээний тайланд тусгагдсан мэдээллийг нарийвчлан авч үзвэл: 

 Малчин өрхүүд уурхайн нөлөөллийн бүсээс 10 км холдон нүүсэн байна. Малчид сэлгэн буух 

шинэ газраа өөрсдөө товлосон бөгөөд төслийн талбайн бэлчээрийн ус, ургамлын гарцыг 

харгалзан зүүн хэсэгт түлхүү суурьшсан. 

 Малчин өрхийн орлогын дийлэнх хувийг мал аж ахуй бүрдүүлдэг. 2003 онд 4 малчин өрхийн 

амьжиргаагаа залгуулдаг ганц үүсвэр нь мал байсан бол бусад 5 өрхийн орлогын дийлэнх 

хувь нь (50%+) мал аж ахуйгаас орж ирдэг. Судалгаагаар зөвхөн 4 өрх малаас гадна өөр 

орлогын үүсвэртэй байсан.  

 Ихэнхи айл өрхийн (нэгээс бусад гэр бүл) хувьд бэлчээрийн ачаалал нэмэгдсэн. Дундаж 

өөрчлөлтийн хувь 2,3-121% хэлбэлзэлтэй байсан. 

 2003 онтой харьцуулахад 2011 онд 8 айлын хувьд малын тоо буурсан үзүүлэлттэй байгаа ч 

дан ганц нөлөөлөлд өртсөн малчдын хувьд бус улсын хэмжээнд малын хорогдолын хувь нь 

нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Малчин өрхүүд мал аж ахуйгаас бусад салбарт ажиллах 

боломжтой болсон. (уул уурхай, барилга)  

Тиймээс эдгээр малчин өрхийн мал тоо цөөрсөн нь ОТ төслийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн 

бэлчээр доройтолттой холбоотой гэж дүгнэх нь учир дутагдалтай. 

БСТ нь судалгааны үр дүнг үндэслэн “Оюу Толгой” ХХК-д дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

 Бэлчээрийн доройтлын мониторингийг тогтмол явуулах арга зүйг боловсруулж, зохион 

байгуулах. Тухайн төрлийн үнэлгээний тайланг боловсруулах тухай санал  болгож буй арга 

зүйг ашиглаж болох ч үзүүлэлтүүд, мэдээллийн санг сайжруулж, оновчтой болгох 

шаардлагатай. Энэхүү арга зүйг малчдад зориулсан нөхөн олговрын багцыг боловсруулах, 

зөвшилцөх, мөн бэлчээрийн менежментийн стратегийг тогтмол хянан шинжлэх суурь 

болгож болно. 

 Малчдын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, мөн нүүлгэн суурьшуулах тухай олон улсын 

стандартыг хангах зорилгоор  Оюу Толгой нь бэлчээрийн менежмент, малчдын амьжиргааг 

сайжруулахад чиглэсэн цогц дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. Санал болгож буй дэмжлэг 

туслалцаанд (1) бэлчээрийн менежмент, (2) бэлчээрийн усан хангамж, (3) мал маллагааны 

арга, малын эрүүл мэнд, (5) нөхөрлөл, хоршоо байгуулах санал санаачлага, зах зээлд 

нэвтрэх боломж зэргийг багтаана. Энэхүү дэмжлэг туслалцаа нь БОННҮ-ний менежментийн 

төлөвлөгөөтэй уялдана.  

 Санал болгож буй дэмжлэгийн тухай асуудлаарх зөвлөлдөх уулзалтыг шинжээч, Ханбогд 

сумын малчид, сум орон нутгийн удирдлагын оролцуулан хийнэ. Шилжин суурьшсан айл 

өрхийг тусламжид нэн тэргүүнд хамруулан авч үзнэ.  

Энэхүү судалгааны үр дүн, зөвлөмжтэй уялдуулан  тус стратегийг боловсруулсан болно. 

Стратеги нь нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөртэй уялдан гарах нөлөөллийг бууруулах, амьжиргааг 

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. 
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Судалгааны дүнгийн ялгаатай байдал 

Дээр тоймлон дурьдсанаас үзэхэд Оюу Толгойн жил тутмын хяналт-шинжилгээ, мөн малчдын 

амьжиргааг сайжруулах, нүүлгэн шилжүүлэлтээс үүдэх нөлөөллийг судлах зорилгоор явуулсан 

БСТ  судалгааны дүнгүүд зарим талаар ялгаатай байна.  

Ялгаатай байдал үүсэх үндсэн шалтгаануудыг дурьдвал :  

 Мэдээллийн сан: БСТ судалгаа нь сумын статистикийн газраас гаргасан мэдээ, 

баримтад тулгуурласан бол Оюу Толгойн мониторингийн хөтөлбөр нь жил  тутмын 

өрхийн судалгааг үндэслэсэн болно.  

 Арга зүй: БСТ-ийн судалгаа дан ганц бэлчээрийн доройтлыг нөлөөллийн индикатор 

болгон авч үзсэн бол Оюу Толгойн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр малын тоо, орлогын 

эх үүсвэрүүдийг хянаж дүгнэсэн.  

Судалгааны үр дүнгийн эдгээр ялгаатай байдалд тулгуурлан бэлчээрт үзүүлэх нөлөөлөл, 

амьжиргаанд гарч буй өөрчлөлтийн тухай бүхий л нарийн төвөгтэй асуудлуудыг тусгах явдлыг 

хангах үүднээс хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт дараах 2 хүчин зүйлийг тусгахыг санал болгож 

байна. 

 Бэлчээрийн доройтол, мөн малчин өрх, байгаль орчинд үзүүлэх холбогдох бусад 

нөлөөллүүд; 

 Нийт орлогод гарсан өөрчлөлт, орлогын эх үүсвэр, сэтгэл ханамж 

2.4. Менежментийн бусад төлөвлөгөөнүүдтэй уялдах байдал  

Энэхүү Стратеги нь Оюу Толгой төсөлд зориулан боловсруулсан Үйл Ажиллагааны 

Менежментийн нэгдсэн Төлөвлөгөөтэй уялдах ба Байгаль Орчин, Нийгмийн Үйл Ажиллагааны  

Менежментийн Төлөвлөгөө (БОНҮАМТ)-ний (баримт бичгийн дугаар: OT-10-PLN-003) 

бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Стратеги нь Байгаль Орчин ба Нийгмийн Үйл Ажиллагааны 

Төлөвлөгөөний хүрээнд биелүүлэх  үүрэг  юм.  

Энэхүү Стратеги нь байгаль орчин, амьжиргаатай холбоотой асуудлыг хамрах тул байгаль 

орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөнүүдтэй харилцан уялдана. Стратеги нь дараах 

Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд, холбогдох бусад бодлогын баримт бичгүүдтэй харилцан 

уялдана.  Үүнд: 

 Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөө 

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

 Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө 

 Бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн стратеги 

 Талуудын оролцоог хангах менежментийн төлөвлгөө 

 Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр 

3. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ  

Өмнөх бүлэгт Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нөлөөллийн бүсэд  амьдарч буй малчид, 

тэдний  амьдралын хэв маяг, тэдэнд учирч буй тулгамдсан асуудлуудыг товчлон хүргэсэн.  
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Оюу Толгой компани нь нөлөөллийн бүс дэх 4 сумын малчдыг төслийн гол оролцогч тал гэж 

үздэг. Төслийн үйл ажиллагаа бэлчээрт тодорхой хэмжээний нөлөөлөл үзүүлж, улмаар 

малчдын амжиргаанд нөлөөлж энэ нь малчид болон   компаний харилцаанд шууд нөлөөлөх юм.   

Тиймээс энэхүү  стратегийн зорилго нь:  

“Оюу Толгойн Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  

стратеги нь Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн малчдад тулгарч 

буй амьжиргааны асуудлуудыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ингэснээр орон нутгийн 

иргэдээс компани Өмнийн говийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулах дэмжлэг авах, 

тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэх юм. Энэхүү стратеги нь орон 

нутгийн малчидтай  харилцан хамтын ажиллагааг дэмжих ба бэлчээрийн менежмент, 

биологийн төрөл зүйлийн чиглэлээр мэргэшсэн шинжээчидтэй хамтран ажиллана. 

Ингэснээр ургамал амьтны төрөл зүйл болон малчдын тухайд гарах аливаа зөрчилтэй 

асуудлыг зохистой аргаар шийдвэрлэх юм.” 

3.1. Стратегийн зорилтууд  

Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, төрийн болон 

орон нутгийн гол оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлаж орон нутагт 

бэлчээрийг тогтвортой ашиглах арга ажиллагааг нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр оруулах;  

 Төрийн болон орон нутгийн бодлого журмыг дэмжих, зохистой бэлчээрийн 

менежментийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх;  

 Уурхайн нөлөөллийн бүсийн уст цэг, худгийг сэргээн засварлах замаар бэлчээрийн усны 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 

 Малчдад мал маллагааны арга, малын эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; 

 Орлого, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малчдын хамтын ажиллагааны 

санал санаачилгыг дэмжих; мөн 

 Бэлчээр, мал аж ахуй, нүүдлийн соёлыг хадгалан хамгаалах   

4. СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГА 

4.1. Хураангуй  

Малчдын амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн газрын менежмент, холбогдох бусад санал 

санаачлага нь   оролцогч талуудын, ашиг сонирхолыг хамарсан олон талт үйл ажиллагаа юм. 

Тиймээс энэхүү стратеги амжилттай хэрэгжих, дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэх нь тухайн 

оролцогч талууд өөрсдийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлан хамтын ажиллагаа, 

түншлэлийг буй болгохтой шууд холбоотой юм.  

Энэхүү стратеги нь өдгөө мөрдөгдөж буй үндэстний болон олон улсын бодлого, хөтөлбөрүүдтэй 

уялдаж ажиллах ба малчид, орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад хөндлөнгийн 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно.  

Энэ зорилгоор Оюу Толгой нь ОТ, малчид (БАХ-гээр дамжуулан), сумын удирдлага, оролцогч 

бусад талуудад зөвлөмж дэмжлэг үзүүлж, газрын менежмент амьжиргааны хөтөлбөрийг 
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боловсруулах зорилготой Удирдах Зөвлөл байгуулан ажиллаж байна. УЗ нь гол оролцогч 

талуудын хоорондох уялдаа холбоог буй болгож, нээлттэй ил тод байдлыг хангана.   

Оюу Толгой нь бэлчээрийн менежмент, биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчныг хамгаалах 

болон усны нөөцийн асуудлууд нь өөр хоорондоо харилцан хамааралтай гэдгийг хүлээн 

зөвшөөрдөг. Энэхүү стратегийг  боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд Оюу Толгой компаний Байгаль 

Орчин Хэлтсээс болон тус компанид биологийн төрөл зүйлийн менежментийн тухай асуудлаар 

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг талууд нягт хамтран ажиллаж байна. Тиймээс тус стратеги нь Оюу 

Толгой компаний биологийн төрөл зүйлийн тухайд авч хэрэгжүүлэх урт хугацааны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт үнэтэй хувь нэмэр болох юм.  

Энэ хэсэгт уг стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах оролцогч гол талууд, 

тэдгээрийн гүйцэтгэх үүргийг тусгав.  

4.2. Оюу Толгой ХХК-ийн үүрэг, оролцоо 

Оюу Толгой ХХК нь бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж буй 

туршлагатай олон байгууллага, хөгжлийн агентлаг, ТББ, орон нутагт түшиглэсэн байгууллагууд  

байгааг хүлээн зөвшөөрдөг.
5
 

 

Тиймээс тус компани Оюу Толгойн бүтээн байгуулалтын явцад үүсэн гарах аливаа нөлөөллийг 

бууруулах зорилгоор тухайн салбарт туршлага бүхий гуравдагч этгээдийн тусламжтай 

хэрэгжүүлэх бэлчээрийн менежмент, амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн санал санаачлагыг 

шууд эсхүл хамтран санхүүжүүлнэ. Энэ зорилгоор тус компани нь дараах ажлын орон тоог буй 

болгож байна. Үүнд:  

 Менежер - Орон нутгийн харилцаа ба соёлын өв (батлагдсан, сонгон шалгаруулалт 

явуулна.) 

 Менежер - Бүсийн болон орон нутгийн хөгжил 

 Ахлах мэргэжилтэн - Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил 

 Хөтөлбөрийн мэргэжилтэн - Бэлчээрийн менежмент  

 Хөтөлбөрийн мэргэжилтэн – Хамтын оролцоотой байгал орчны мониторин 

Түүнчилэн Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс, биологийн төрөл зүйлийг хадгалаг 

хамгаалах чиглэлээр голлох үүрэгтэй оролцоно.  

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Биолгийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын менежмнтийн төлөвлөгөө” 

(Дугаар: OT-10-E9-PLN-1001)-өөс үзнэ үү. БХНХХ, БОХ-ээс хамтарсан хурал тогтмол зохион 

байгуулах ба энэхүү “Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  

стратеги ”-ийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад энэ чигэлээр хамтран ажиллагч оролцогч 

талуудыг татан оролцуулж ажиллана. Энэхүү стратеги нь Рио Тинтогийн “Биологийн төрөл 

зүйлийн олон янз байдлын стратеги”-д тусгагдсан Оюу Толгойн биологийн төрөл зүйлийн олон 

янз байдлын тухайд баримтлах урт хугацааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнахад 

ашиглана.  

                                                           
5
 Монгол улс 1999 оноос эхлэн нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бэлчээрийн менежментийг нэвтрүүлэх, зохион байгуулах 

төслийн түшиц орон болж, хандивлагч орнууд, ТББ-уудын санхүүжилттэй 12 төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 2000 гаруй 
“малчны бүлэг”, “бэлчээр ашиглагчдын хэсэг” байгуулагдсан. (“Монголын малчдын амьжиргааны судалгаа” Монголын 
Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо, 2010 оны 6-р сар) 
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4.3. Экосистемийн Үйлчилгээний Ажлын Хэсэг  

Экосистемийн Үйлчилгээний Ажлын Хэсэг (Ажлын хэсэг) нь Оюу Толгой ХХК-ийн дотоод 

хяналтын ажлын хэсэг бөгөөд БХНХ, байгаль орчны чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй олон тооны 

төсөл хөтөлбөр, үйл ажиллагаагаа уялдуулах зорилгоор уулзалт, хэлэлцүүлэг тогтмол зохион 

байгуулна.  

Ажлын хэсгийн үүрэг, үйл ажиллагаа: Ажлын хэсэг нь БХНХ болон байгаль орчны хэлтэсийн 

хэрэгжүүлж буй байгаль экологи, бэлчээртэй холбоотой хөтөлбөр үйл ажиллагааг хянаж 

хэрэгжилтэнд оролцоно. Ажлын хэсгийн ажлын чиглэлийг тусгай ажлын удирдамжаар 

тодорхойлно. Жишээ нь: Ажлын хэсэг нь: 

 “Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  стратеги ”, “Биологийн 

олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” болон 

“Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө” хоорондын уялдаа холбоог хангаж хэрэгжүүлэх; 

 “Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  стратеги”-ийн бүрдэл 

хэсгүүд, ялангуяа малчин өрхийн амьжиргааг сайжруулах зорилтууд нь “Биологийн олон янз 

байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги” болон “Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө”-д тусгагдсан зорилтуудтай зөрчилдөхгүй байх нөхцлийг хангах; 

 “Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  стратеги”, “Биологийн 

олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги”, болон “Биологийн төрөл зүйлийг 

хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” нь төлөвлөсний дагуу хэрэгжиж буй эсэхэд хяналт 

тавих, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс үйл ажиллагааг дүгнэн хэлэлцэх; 

 Талуудын оролцоог төлөвлөх, нийтлэг ашиг сонирхолын асуудлыг шаардлагатай үед 

шийдвэрлэх; мөн 

 Байгаль орчин, нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухайд хөндлөнгийн 

шинжээчдийн гаргасан зөвлөмжийг хэлэлцэх; 

Ажлын хэсэг нь 2 долоо хоног тутам уулзах ба хурлын протокол хөтөлж хэлэлцсэн асуудал, 

гарсан шийдвэр, цаашид авах арга хэмжээ тусгана. Хурлын протоколын хувийг биологийн 

төрөл зүйлийг хадгалан хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллаж буй оролцогч талуудад 

хүргүүлнэ.  

4.4. Удирдах Зөвлөл 

Оюу Толгой ХХК нь 11 гишүүн бүхий Удирдах Зөвлөлөөр дамжуулан энэхүү стратегийг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх мөн оролцогч талуудыг дэмжих үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ. 

Энэхүү стратегийг хэрэгжүүлэх явцад, мөн мэргэжлийн туршлага бүхий мэргэжилтэнг 

ажиллуулах шаардлага гарсан тохиолдолд зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүнийг нэмэгдүүлэх эсхүл 

өөрчилж болно. Зөвлөлийн гишүүдийг дор дурьсан шаардлагыг үндэслэн сонгосон болно.  

 Зөвлөлийн бүх гишүүд сүүлийн 10-15 жилд бэлчээрийн менежмент болон малчдын 

бүлэглэл байгуулах чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр дээр ажиллаж байсан туршлагатай. 

 Монголын Мянганы Сорилын Сангийн Хот Орчмын Бэлчээрийн төслийн хүрээнд 

бэлчээрийг малчдын бүлэгт гэрээгээр ашиглуулах ажлыг туршин, хэрэгжүүлж байсан.  

 Орон нутгийн нөхцөл байдлыг сайн мэддэг, малчидтай ажиллаж байсан туршлагатай. 

 Судалгаа хийж, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, хяналт тавих, зөвлөмж гаргах 

туршлагатай.  
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Зөвлөл нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:  

 Сумын засаг захиргаанд ажлын дүнг тайлагнах, төрийн захиргааны байгууллага болон 

сум орон нутгийн удирдлага, малчид, Оюу Толгой бусад оролцогч талуудын хооронд үр 

дүнтэй харилцаа хамтын ажиллагаа, олон талт түншлэлийг хангах дэмжих  

 Бэлчээр ашиглалтын чиглэлээр сумын удирдлага малчид болон төрийн бус 

байгууллагуудад мэргэжлийн байгууллагаар дамжуулан зөвлөгөө өгөх, дэмжих 

 Бэлчээр ашиглалт, менежментийн арга зүйг боловсруулхад дэмжлэг үзүүлэх 

 Сумын удирдлага болон малчдын хооронд байгууллах бэлчээр ашиглалтын гэрээг 

боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх  

Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь Оюу Толгойгоос хараат бус ба биологийн олон төрөл 

зүйл болон усны нөөцийн шинжээчдийг багтаасан байна.  

4.5. Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг 

Энэхүү стратегийн үндэс суурь буюу гол оролцогч тал нь Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг (БАХ) юм. 

“Оюу Толгой” ХХК, “Алтан нутаг” ТББ, Ханбогд сум дахь Монголын Бэлчээрийн Менежментийн 

Холбоо (МБМХ)-ны санаачлагаар БАХ-г үүсгэн байгуулсан бөгөөд Оюу Толгой компанийн  

санхүүжилт, МБМХ-ны дэмжлэгийн хүрээнд “Алтан нутаг” ТББ нь Ханбогд сумын малчин 

өрхүүдтэй хамтран дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

 БАХ-г байгуулах;  

 БАХ-д үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх; 

 БАХ-г газар ашиглалтын газрын зураг, төлөвлөгөөг боловсруулахад туслах; мөн 

 Сонирхогч бусад талуудыг тодорхойлох  

БАХ-ийг байгуулах санаачлага нь нэг бэлчээр нутагт мал сүргээ хариулдаг малчдыг нэгдсэн 

зохион байгуулалтад, бэлчээрийн тогтвортой менежментийг явуулж, иргэдийн амьжиргааг 

дээшлүүлэх сонирхол бүхий холбогдох бусад байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэгтгэсэн. 2011-

2012 онд Ханбогд суманд бэлчээр ашиглагчдын 14  хэсгийг байгуулсан ба 2013 онд Манлай, 

Баян-Овоо, Даланзадгад сумдад уг ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна.  

Энэхүү стратегийг хэрэгжүүлэхэд  малчидад мэдээлэл түгээхэд дор дурдсан 2 аргыг хэрэглэнэ.  

 БАХ - Хэсэг тус бүр мэдээ, мэдээлэл түгээж, танилцуулах үүрэг бүхий ахлагчтай  байна. 

БАХ-ийн ахлагч нар хэсэг тус бүрт мэдээлэл түгээх ба, улмаар хэсгүүд нэгдэж хоршоог 

байгуулах боломжтой юм.  

 Баг- Сумын бүх иргэдэд нээлттэй багийн хурлаар дамжуулан мэдээлэл хүргэх 

боломжтой. Оюу Толгой нь энэхүү хурлын үеэр танилцуулга, мэдээлэл хүргэж байна.  

4.6. Сумын удирдлага 

Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай болон Даланзадгад сумдын удирдлага нь Өмнөговь аймгийн 

бэлчээрийн менежментэд гол үүрэгтэй. Сумдын удирдлага нь бэлчээрийн менежменттэй 

холбоотой дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.  

 Мал аж ахуй, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах тухай төрөөс баримтлах 

бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
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 Бэлчээр гэрээгээр ашиглуулах тухай гэрээг байгуулах  

 Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бэлчээр ашиглалтын гэрээний 

дагуу баталсан бэлчээрийн менежментийг тусган оруулах  

 Оролцогч бусад талуудын хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөртэй нийцүүлэх  

Оюу Толгой нь сумдын удирдлагатай шууд эсвэл удирдах зөвлөл зэрэг гуравдагч этгээдээр 

дамжуулан хамтран ажиллана.  

5. БЭЛЧЭЭРИЙН  МЕНЕЖМЕНТ БА МАЛЧДЫН АМЬЖИРГААНД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   

5.1. Хураангуй  

“Оюу Толгой” ХХК-ийн бэлчээрийн менежментийн стратеги зорилтууд нь үндсэн 4 чиглэлийн  

хүрээнд хэрэгжинэ. Малчид болон  бусад гол оролцогч талуудтай хийсэн уулзалт яриа, 

хэлэлцүүлэг, мөн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөллийг судласан  Бодлого Судалгааны Төвөөс гаргасан 

тайлангийн дүн, мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийг тус тус үндэслэн энэхүү 4 дэд хэсгийг 

тодорхойлсон  болно.   

Малчдын амьжиргаа болон  бэлчээр, мал аж ахуйд   нөлөөлж буй гол  сөрөг хүчин зүйлсийг 

хэрхэн шийдвэрлэх арга арга замыг тодорхой болгох зорилгоор эдгээр 4 хэсэгт хуваан авч 

үзсэн болно. Энэхүү стратеги нь ОТ төслөөс үүдэлтэй нөлөөллийг бууруулах, Өмнийн говийн 

бүсийн эдийн засгийг сайжруулах компанийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.  Бүрэлдэхүүн 

хэсэг тус бүрийн хүрээнд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан ба менежментийн 

нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах эсхүл одоогийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжилтийг 

үргэлжлүүлэх шаардлагатай эсэхээс хамааран авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тусгасан 

болно. 

 

Зураг 2: Бэлчээрийн менежментийн хамрах хүрээ  

 

Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө тус бүр дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 үндэслэл; 

 зорилт; 

 хэрэгжилтийн загвар; 

 Оюу Толгойн үүрэг, оролцоо; 

 гол оролцогч талууд  

 авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

  

Бэлчээрийн менежмент, малчдын 
амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх 

стратеги 

Бэлчээрийн 
менежмент 

Бэлчээрийн усан 
хангамж 

Мал маллагааны 
арга, малын эрүүл 

мэнд 

Хамтын ажиллагаа 
болон бизнес 



OЮУ ТОЛГОЙ ХХК  

Бэлчээрийн менежмент ба малчдын амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх  стратеги 
Хүчин төгөлдөр болох огноо: 

2013.09.01 
Баримт бичгийн дугаар: 

RD-10-PLN-0005-М 
Хувилбар: 

1.1 

 

Хуудас 16, нийт 36 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-10-03 

5.2. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийг дэмжих 

Хураангуй  

Үндэслэл Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөллийн бүсэд хамрагдах  4 сумын бэлчээрийн нөхцөл, чанарт  өөрчлөлт орсон, 

ачаалал ихэдсэн байдал байгааг судалгаа харуулж байна. Энэ нь байгаль орчны доройтолд хүргэж, малын чанар, бэлчээрийн 

зохистой даацад сөргөөр нөлөөлж байна.  

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь мал сүргийн тоо, толгой, ашиг шимтэй шууд хамааралтай. Өөрөөр 

хэлбэл, малын тоо толгой өсөх нь бэлчээрийн боломжит багтаамжаас шалтгаалдаг ба бэлчээрийн гарц сайн байх нь мал сүрэг 

онд мэнд орох, ашиг шим нэмэгдэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. 

Бэлчээрийн даац хэтрэхэд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлсөн. Үүнд: 1990 оноос хойш Өмнөговь аймагт малын тоо толгой ихээр 

нэмэгдэж, малчид ямааг түлхүү өсгөн үржүүлэн болсон, мөн шинэхэн малчдын хувьд мал маллагааны уламжлат арга ухаан 

дутаж байсан зэрэг олон шалтгааныг дурьдаж болно. Малчидтай уулзаж ярилцах үед тэд малчид, ялангуяа өрхийн залуу 

гишүүд Оюу Толгой болон уул уурхайн бусад компаниудад ажиллах боломжтой болж, ингэснээр мал маллагааны ямарваа 

нэгэн туршлагагүй хүмүүсээр малаа маллуулах  болсон тухай ярьж байсан. Оюу Толгой төслийн хэрэгцээнд зориулж 

бэлчээрийн газрыг чөлөөлөх , малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх болсон зэрэг нь бэлчээр нутаг шахагдах, бэлчээрийн даац 

нэмэгдэхэд хүргэсэн. Бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлж, бэлчээрийг зохион нэгдсэн байгуулалттай, 

төлөвлөгөөтэй ашиглах  замаар мал аж ахуйг дэмжих, боломж бий. Бэлчээрийн зохистой даацын тухай мэдлэг олгох, малчид 

болон бусад холбогдох талуудад бэлчээрийн менежментийн талаар сургалт зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага гарч байна. 

Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын Амьжиргааг Дэмжих Стратеги нь Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөнд 

тусгадсан нөхөн олговрын үндсэн хөтөлбөр бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанд зориулан газрыг чөлөөлсөнөөс  бэлчээрийн 

газаргүй болсон Ханбогд сумын малчдад нөхөн олговор олгох зорилготой. 

Зорилт: Оюу Толгойн үйлдвэрлэлээс бэлчээр нутагт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, орон нутагт бэлчээрийн тогтвортой менежментийг 

төлөвшүүлэхэд  дэмжлэг үзүүлэх   

Хэрэгжилтийн 

загвар: 

Удирдах зөвлөл, малчид,  бэлчээр ашиглагчдын хэсэг (БАХ), бусад гол оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж, бэлчээрийн 

тогтвортой менежментийг буй болгох зорилгоор менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна.  

Оюу Толгойн 
үүрэг 

Шинжээчдийн зөвлөлийг бүрдүүлэх, бэлчээрийг сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөөний хүрээг тодорхойлох болон 
санхүүжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх 
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Оюу Толгойн биологийн төрөл зүйл болон хамгаалах үйл ажиллагаатай уялдуулах, ОТ урт хугацааны биологийн төрөл зүйлийн 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах 

 

 

Гол оролцогч 
талууд 

Сумын засаг дарга 

Сумын ИТХ-ийн дарга 

Шинжээчдийн Зөвлөл 

Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг 

“Алтан Нутаг” ТББ 
Судалгааны байгууллагууд 

Малчин өрх 

Газрын даамал-Сумын удирдлага 

ОТ-БХНХХ, БОХ 

ОТ-Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах чиглэлээр хамтран 

ажиллагч байгууллагууд 

Үйл ажиллагаа 

№ Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцагч этгээд 

1.1 Шинжээчдийн зөвлөл байгуулах (УЗ) Хэрэгжүүлж дууссан.  БХНХХ 

1.2 БАХ-ээр дамжуулан малчдыг сургах, бэлчээрийн менежментийн 

төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор зөвлөлийн үйл ажиллагааны цар 

хүрээг тодорхойлох 

Хэрэгжүүлж дууссан. БХНХХ 

1.3 Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад зөвлөмж өгөх 

ажлын хүрээнд Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын БАХ, газрын даамал, 

болон холбогдох бусад оролцогч талуудтай уулзалт хийх 

Хэрэгжүүлж дууссан.  Удирдах Зөвлөл 

1.4 Бэлчээр ашиглалтын  өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, малчид бэлчээрийг 

гэрээгээр ашиглах сонирхолтой эсэх, мөн одоогийн Бэлчээр Ашиглалтын 

Нэгж Талбарын тухай тодруулах зорилго бүхий нарийлсан судалгаа 

явуулах 

Хэрэгжүүлж дууссан. Удирдах  Зөвлөл 

1.5 Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний II үе шатны сургалт, судалгааны 

тайланг гаргаж, бэлчээрийн тогтвортой менежментийг төлөвшүүлэх 

зөвлөмж өгөх 

Хэрэгжүүлж дууссан. Удирдах Зөвлөл 

1.7 Сум орон нутгийн удирдлага, БАХ, Оюу Толгойн Биологийн төрөл зүйлийн 

болон Байгаль орчны хэлтэстэй хамтран БМТ-ний үйл ажиллагааны 

нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах  

2013 оны 2-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

ОТ/Экосистемийн 

Үйлчилгээний Ажлын 

Хэсэг 

Сумын удирдлага 

1.8 Бэлчээрийг улирлаар сэлгэн ашиглах, хоршоолол эсхүл орон нутагт 

түшиглэсэн бэлчээрийн менежментийг буй болгох, мал сүргийн бүтэц, 

2013 оны 3-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

Удирдах Зөвлөл 
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үржлийн чанарыг сайжруулах (Бүрэлдэхүүн хэсэг 1 ба 3-т хамаарах) үйл 

ажиллагааны дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн 

байгууллагыг тодорхойлох, мөн сумын засаг даргын тамгын газар болон 

бусад оролцогч талуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр сумын Бэлчээр 

Ашиглалтын Гэрээний загварыг боловсруулах 

1.9 Малчид, БАХ-үүдтэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэх, мөн  бэлчээрийн 

менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор БАХ-ийн гишүүд, 

зэргэлдээ орших бусад БАХ-үүдийн дунд бэлчээрийн зохистой даацын 

тухай сургалт зохион байгуулах;  БАХ-тэй туршилтын журмаар байгуулах 

гэрээний нөхцлүүдийг тодорхойлох үүднээс сум орон нутгийн удирдлага, 

иргэдтэй уулзалт хэлэлцүүлэг хийж, хамтран ажиллах 

2013 оны 3-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

Удирдах Зөвлөл 

 

1.10 Мал сүрэг, бэлчээрийн зөв менежментийг төлөвшүүлж бэлчээрийн 

доройтлоос сэргийлэхэд чиглэсэн бэлчээрийн зохистой даацын тухай 

сургалтыг малчид, оролцогч талуудын дунд зохион байгуулах 

2013 оны 3-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

Удирдах Зөвлөл 

 

1.11 Нөлөөллийн бүсийг тогтоож, бэлчээрийн хөрсний төрөл, ургамлын зүйлийн 

бүрэлдэхүүнийг шинжлэх ажлыг эхлүүлэх, БАХ тус бүрийн бэлчээрийн 

нөхөн сэргэлтэд хяналт тавьж, улмаар сумын бэлчээр ашиглалтын газрын 

зургийг гаргах  

2013 оны 3-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

Экосистемийн 

Үйлчилгээний Ажлын 

Хэсэг/БАХ 

1.12 4-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд БАХ-үүдийн үйл ажиллагааг цаашид 

дэмжих, сумын удирдлага болон үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж буй 

БАХ/хоршоодын хооронд байгуулах бэлчээр ашиглалтын гэрээг 

хэрэгжүүлж, турших(Бүрэлдэхүүн хэсэг 4-т хамаарах) 

2013 оны 4-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

Удирдах Зөвлөл 

 

1.13 Бэлчээрийн Менежментийн Стратегийн хэрэгжилт, явцын уялдаа холбоог 

хангах, Биологийн Төрөл Зүйлийг Хадгалах Стратеги болон Биологийн 

Төрөл Зүйлийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөний хоорондын харилцан 

хамаарлыг хангах үүрэгтэй Оюу Толгойн Экосистемийн Үйлчилгээний 

Ажлын Хэсэг байгуулах  

2013 оны 3-р улирал  

Хэрэгжиж байгаа 

БХНХХ/БОХ 
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5.3. Бэлчээрийн Усан Хангамжыг Сайжруулах  

Хураангуй  

Үндэслэл 
1990 онд Монгол улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засгийн системд шилжсэнээр мал хувьд 

очиж, мал аж ахуйн салбарт голлох үүрэгтэй нэгдлүүд задран үгүй болсон. Нэгдлийн үед төрийн хяналтад байсан 

бэлчээрийг чөлөөтэй болгосноор малчид хүссэн газраа малаа бэлчээж, шилжин суурьших болсон. МУ-ын Үндсэн хуульд 

зааснаар бэлчээрийн газар одоо ч төрийн өмч хэвээр. Үүнтэй холбоотойгоор бэлчээрийн усан хангамжийн асуудал хэний 

хүлээх үүрэг хариуцлага болох нь маргаантай байсаар байна. Сум орон нутгийн боломж хомс тул уст цэгийг сэргээн 

засварлах ажил орхигдож байна.  

Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд авч хэрэгжүүлэх  арга хэмжээ нь тус 4 сумын усны хэрэглээнд гарах хязгаарлалтыг 

тодорхойлох, одоо байгаа уст цэгийг засварлах, усны нөөцийн төлөв, ундарга, цэвэршилтийн байдлыг хянах зорилготой. 

Судалгааны дүнд хийсэн лабораторийн шинжилгээг заавал хавсаргах ба оролцогч талуудад судалгааны дүн,  мал 

маллагааны тохирох арга ажиллагааны хэрэглээг таниулж, сурталчилна. Худаг сэргээн засварлахад тухайн худгийн 

эзэмшигч, орон нутгийн удирдлагаас албан ёсны зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай. 

Зорилт: Уурхайн нөлөөллийн бүсэд орших  сумдын бэлчээрийн усан хангамжыг сайжруулах 

Хэрэгжилтийн загвар: Оюу Толгой уст цэг сэргээн засварлах журмын дагуу орон нутгийн удирдлага, мэргэжлийн байгуулагатай хамтран 

хэрэгжүүлнэ.  

Оюу Толгойн үүрэг Малчдын уст цэгүүдийн тухай мэдээллийг сайжруулж, худаг сэргээн засварлах санхүүжилтийг гаргах 

Гол оролцогч талууд Сумын удирдлага 

Шинжээчдийн Зөвлөл 

Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсэг 

“Алтан Нутаг” ТББ 

ОТ-БОХ 

ОТ-ХААХ 

Гэрээт байгууллагууд 

 

Үйл ажиллагаа 

№ Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцагч этгээд 

2.1 Ханбогд сумын нутаг дахь уст цэг, малчдын худгийн тухай судалгаа 

явуулах  

Хэрэгжүүлж дууссан. БХНХХ ба гэрээт 

байгууллагууд 

2.2 Сэргээн засварлах шаардлагатай уст цэгийг тогтоох Хэрэгжүүлж дууссан. БАХ/Удирдах Зөвлөл 

2.3 Бэлчээрийн зохистой даац, мал сүргийн тоо толгойд хийсэн дүгнэлтэд 

тулгуурлан уст цэгийг сэргээн засварлах  

Хэрэгжиж эхэлж байгаа-

хэрэгжилтийн шатанд 

Удирдах Зөвлөл 
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2.4 Шалгарсан малчид/хоршооны гишүүдтэй гэрээ байгуулж үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх, тухайн бүсэд байгаа малчдын худгийг сэргээн засварлах, худаг 

бүрийн усны түвшинг хянаж эхлэх 

2013 оны 3-р улирал 

Хэрэгжилтийн шатанд  

Удирдах Зөвлөл  

БОХ 

БХНХХ, гэрээт байгууллагууд 

Сумын удирдлага 

2.5 Малчид, хоршоологчдын дунд жил тутмын үр дүнгийн хурал зохион 

байгуулах 

2013 оны 4-р улирал 

 

Удирдах Зөвлөл  

 

5.4. Мал маллагааны арга, малын эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх  

Хураангуй  

Үндэслэл Мал аж ахуйн салбарын хувьд бүхэлдээ буюу мал, малын тэжээл, бэлчээрийн менежмент, малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй 

байдал, маркетинг зэрэг салбарын бүх хэсэгт орчин үеийн чиг хандлага, дэвшлийг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Мал 

эмнэлэгийн үйлчилгээ хангалтгүй: Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний өртөг өндөр. Малчин өрхүүд хэт хол зайтай, таруу 

байршилтай . Малчдын залуу халаа цөөрсөн. Нэгж малын өөрийн өртөг доогуур, Улаанбаатар хотоос нийлүүлдэг эм, 

бэлдмэлийн хүрэлцээ, хүртээмж хангалтгүй. Орон нутаг дахь хувийн мал эмнэлэгийн газрууд малын өвчлөл гарах хэд хэдэн 

шалтгааныг тогтоосон. Үүнд: малын хашаа хороо муу, ариун цэврийн нөхцөл тааруу, тэжээлийн хомсдол, тохирох эм тариа 

дутагдалтай, замын ажлаас үүдэн тоосжилт ихэссэн гэх мэт.  4-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд шалгарсан хэсэг/хоршоологчдын 

үйл ажиллагааг мал эмнэлэгийн чанартай үйлчилгээ, өндөр ашиг шим бүхий мал ахуйтай холбосон  үр ашигтай хамтын 

ажиллагааны мал маллагааны арга ажиллагааг нэвтрүүлж, улмаар бусад малчдад амьжиргааны тогтвортой орлогыг 

нэмэгдүүлэх үлгэр жишээ болгох зорилготой.  

Малчид, малын эмч нарын дунд сургалт зохион байгуулах шаардлагатай. Сургалтын цуврал модулиудыг боловсруулах мөн 

шалгарсан хэсэг/хоршоологчид шилмэл үүлдрийн мал үржүүлэхэд  дэмжлэг үзүүлнэ.  

Улсын мал эмнэлэгийн газруудтай хамтран ажиллах шаардлагатай.   

Зорилт: Мал маллагааны арга, малын эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх  

Хэрэгжилтийн 

загвар: 

Монгол улсын хувьд шинжлэх ухааны өнөөгийн дэвшилтэт арга технологийг тухайн харьяалагдах салбарт нэвтрүүлж, сургалт 

зохиох цөөн тооны мэргэшсэн сургагчтай бөгөөд дотоодын сургагчдыг аккредитацийн өөр өөр түвшинд хүргэн сургах зорилгоор 
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гаднын орнуудын туршлагад тулгуурласан нэгдмэл хөтөлбөрийг энэхүү санал санаачлагыг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.  

Оюу Толгойн 
үүрэг 

Гуравдагч талын шинжээч байгууллагуудыг тогтоож, үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлох, санхүүжилтээр хангахад дэмжлэг 

үзүүлэх 

Гол оролцогч 
талууд 

БАХ 

Шалгарсан малчдын хэсэг (туршилтын хөтөлбөрт) 

Шинжээчдийн Зөвлөл 

Мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүд 

Сумын албаны хүмүүс 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч улсын болон хувийн 

хэвшлийн байгууллагууд 

ХААХ 

Судалгааны байгууллагууд 

 

Үйл ажиллагаа 

№ Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцагч этгээд 

3.1  Орон нутгын малын эмч нарт зориулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулах, гэрээ байгуулах 

2013 оны 4-р улирал  Шинжээчдийн Зөвлөл 

3.2 Оролцогч гол талууд, шинээр сонгогдсон зөвлөхүүд, 4-р бүрэлдэхүүн 

хэсгийн хүрээнд гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа хамтын ажиллагааны 

багтай хамтран туршилтын төслийг боловсруулах; шалгарсан малчдын 

хэсэгт туршилтын төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэнээр 4-р бүрэлдэхүүн 

хэсэг амжилттай хэрэгжих нөхцөл бүрдэх үед тус бүс нутгийн 

амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй хоршоог загвар болгон сонгох.  

Загвар төсөл нь “Монгол Мал Үндэсний Хөтөлбөр”,  болон сум тус 

бүрийн хөдөө аж ахуйн хэлтсийн төлөвлөгөөний хүрээнд тус суманд 

хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөртэй уялдана. Эдгээр үйл ажиллагааны 

хүрээнд малчид, малын эмч нарыг сургаж, сургалт хариуцсан ажилтанг 

илгээх ба тухайн шалгарсан хоршоо/бүлэгт шилмэл үүлдрийн мал 

үржүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.  

2014 оны 1-р улирал Шинжээчдийн Зөвлөл 
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5.5. Малчдын хамтран ажиллах санаачлага болон бизнест дэмжлэг үзүүлэх 

Хураангуй  

Үндэслэл Өмнөх хэсгүүдэд тодорхойлсноор энэхүү бүрэлдэхүүн хэсэг нь малчдын мал аж ахуйгаас орох орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал 

үүрэгтэй. Ингэснээр нэг малаас авах ашиг шимийн гарц нэмэгдэж, мал сүргийн нягтшил буурснаар бэлчээрийн төлөв байдал 

сайжирна. Малчид өөрийн биер зах зээлд нэвтрэх боломж хомс байгаа нь мал аж ахуйн салбарт тулгарч буй томоохон саад 

тотгор болж байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн үйл ажиллагаа, бусад холбогдох үйлчилгээнүүд ихээр хөгжиж байгаа ч мал 

аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг борлуулах боломж нөхцөл бүрдэхгүй байна. Мал нядалгааны уламжлалт арга техник, сүү цагаан 

идээг бэлтгэх технологи нь Оюу Толгой болон бусад компаниудын зүгээс тавьдаг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэхгүй байгаа нь 

үүний нэг шалтгаан юм.  

Энэхүү санал санаачлага нь малчдын хоршоог үүсгэн байгуулах, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг сайжруулах, мал 

тээвэрлэх боломжийг нэмэгдүүлэх замаар зах зээлд бүтээгдэхүүн борлуулах боломжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарна.  

МУ-ын Засгийн Газар 2014 оноос эхэлж зөвхөн бүртгэлтэй хөдөө аж ахуйн хоршоодын бүтээгдэхүүнд  улсын төсвөөс татаас 

олгох бодлогыг баримталж байна. Илүү ашигтай зах зээлд нэвтрэх боломж, нөхцлийг хангаснаар малчдын орлого нэмэгдэж, 

ингэснээр малчид үр ашигтай хамтын ажиллагааны үр дүнд мал сүрэгт дахин хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгоход 

бодлогын зорилго оршино. 

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчид, хоршоологчдын бизнесийн үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэх нөхцлийг хангахын тулд 

маркетингийн мэдлэгтэй, тухайн хоршооны маркетингийн үйл ажиллагааг хариуцаж, үндсэн ажилтнаар ажиллах хүнтэй 

хамтран уг мэдлэг чадварыг олгох нь зүйтэй.  

Зорилт: Малчдын хамтын ажиллагааг дэмжих замаар орлого, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

Бүтээгдэхүүн борлуулах томоохон зах зээлд нэвтрэх нөхцлийг хангах зорилгоор бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх 

Хэрэгжилтийн 

загвар: 

Хоршоог үүсгэн байгуулах ашиг тус, сонирхлыг судлах шинжээчдийн судалгаа, шинжээч эсхүл гуравдагч талын дэмжлэгтэйгээр 

эрүүл ахуйг хангахад чиглэсэн боломжийг буй болгох  

Оюу Толгойн 
үүрэг 

Гуравдагч талын шинжээч байгууллагуудыг тодорхойлох, тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж санхүүжүүлэх 

Гол оролцогч 
талууд 

БАХ 

Сонгогдсон малчдын бүлэг (туршилтын хөтөлбөрт хамрагдах ) 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд  

Хөдөө аж ахуйн хэлтэс  

Хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүд  

Сумын удирдлага  

Шинжээчдийн зөвлөл  

Судалгааны байгууллагууд  

Сумын албаны хүмүүс  
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Үйл ажиллагаа 

№ Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа Хариуцагч этгээд 

4.1 Удирдах Зөвлөл нь зорилт, хэрэгжилтийн загварыг хянан дүгнэж, 

зөвлөмж өгөх ба холбогдох үйл ажиллагааг тодорхойлно.  

 

2013 оны 4-р улирал 

 

Удирдах Зөвлөл 

 

4.2 Хоршоог хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн багыг шалгаруулж гэрээ 

байгуулах  

 

Хэрэгжүүлж дууссан. Удирдах Зөвлөл 

 

4.3 Уурхайн нөлөөллийн бүсэд хоршоо хөгжлийн талаарх үнэлгээ хийж, 

үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах  

 

Хэрэгжүүлж дууссан. Удирдах Зөвлөл 

 

4.4 Хоршоог хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй 

“Хоршоог Хөгжүүлэх Нийгмийн Хэмжээний Хөтөлбөр”, “Монгол Мал 

Үндэсний Хөтөлбөр” зэрэг үндэсний хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд 

Хүнс Хөдөө Аж Ахуй Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам, орон нутгийн оролцогч 

талуудтай хамтын ажиллагааг эхлүүлэх  

Сумын засаг дарга, зөвлөх багийн хооронд харилцан ойлголцлын 

санамж бичигт гарын үсэг зурах, энэхүү үйл явцад ХХААХҮЯ-ыг  

оролцуулах  

 

 

Хэрэгжүүлж дууссан. 

Удирдах Зөвлөл 

БХНХХ 

Зөвлөх баг 

 

4.5 Сум орон нутгийн удирдлага, малчдын дунд орон нутгийн уулзалт 

ярилцлага, сургалт зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэх, тухайн орон 

нутагт хоршоог байгуулах тухай хурал зөвлөгөөнийг зохион байгуулах  

 

Хэрэгжилтийн шатанд Шинжээчдийн Зөвлөл 

 

4.6 Үр ашигтай хоршоог байгуулах тухайд малчдын саналыг авах, 

хоршооны ахлагч гишүүдийн дунд байнгын сургалт зохион байгуулах  

 

2013 оны 4-р улирал 

Хэрэгжилтийн шатанд 

Удирдах Зөвлөл 

 

4.7 Малчны хоршоогоор дамжуулан зах зээлд нэвтрэх үйл ажиллагааг 

дэмжих; Орон Нутгийн Бизнес Эдийн Засгийн Хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 

хүрээнд тэмээний ноосны дуудлага худалдаа зохион байгуулж, анхны 

практик туршлагыг орчин үеийн хоршооны үйл ажиллагааны арга 

2013 оны 3-р улирал 

Хэрэгжилтийн шатанд 

Удирдах Зөвлөл 

Зөвлөх баг 
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хэрэгсэл зарчимтай уялдуулан шинээр үүсгэн байгуулагдсан малчдын 

бүлэг/хоршоодод нэвтрүүлэх; хоршоодын амжилтыг үнэлж дүгнэх, 

тодорхой хүчин зүйлүүдэд тулгуурлан тэдний оролцоо зохион 

байгуулалтыг дүгнэх; Зорилтот бүсэд малчны хоршоог сонгох анхан 

шатны сонгон шалгаруулалтыг явуулах 

 

4.8 Шалгарсан хоршоодын цаашдын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 

сургалт зохион байгуулах;  амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

хоршооны ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлах; мал аж ахуй, 

малын эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг үнэлэх 

системийг хөгжүүлэх; шалгарсан практикын тухай сургалт зохион 

байгуулах;   

зорилтот сумдад шилдэг хоршоог шалгаруулж тэдний үйл ажиллагааг 

олон нийтэд сурталчилан танилцуулах 

2013 оны 3-р улирал 

Хэрэгжилтийн шатанд 

Шинжээчдийн Зөвлөл 

Сумын удирдлага 
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6. ХЭРЭГЖИЛТ, ХЯНАЛТ-ҮНЭЛГЭЭ  

6.1. Хэрэгжилт 

Энэхүү стратеги нь 5-р хэсэгт тусгагдсан Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд 

хэрэгжинэ.  

6.2. Менежментийн төлөвлөгөөг хянах, засвар оруулах   

5-р хэсэгт тусгагдсан арга хэмжээг 2014 оны 2-р улиралд хэрэгжүүлснээр менежментийн 

нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулна.  

Боловсруулсан менежментийн төлөвлөгөөг 2 жил тутамд хянах ба нөхцөл байдал өөрчлөгдөх 

эсхүл Оюу Толгойн үйл ажиллагааны шаардлагыг тусгах зорилгоор шаардлагатай нөхцөлд 

засвар оруулж болно.  

Менежментийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг энэхүү Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

хянах бүрэн эрх бүхий Орон нутаг, Нийгмийн Харилцаа, Бүсийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн дэд 

захирал хариуцана. Ажлын үйл явцад өөрчлөлт оруулахаар бол Менежментийн Төлөвлөгөөг 

(шаардлагын хүрээнд) гэсэн үндэслэлээр шинэчилж болно. Менежментийн төлөвлөгөөний 

ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг жил бүр шинэчилнэ.  

6.3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

Менежментийн нарийвчилсан төлөвлөгөөнүүд, дээр дурьдагдсан санал санаачлагын хүрээнд 

(Хавсралт В-г үзнэ үү.) мониторинг, үнэлгээ хийх арга зүйг боловсруулсан болно. Уг төлөвлөгөө 

нь зорилтот богино, дунд, урт хугацааны хүрээнд гарах үр дүн, жил тутмын хяналт-

шинжилгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг багтаасан болно.  

6.4. Аудит, тайлагнах 

6.4.1.  Дотоод хяналт шалгалт 

Гүйцэтгэлийн Үнэлгээий Шалгуур 16 болон аудитийн хийх үйл ажиллагааны дагуу жил тутмын 

дотоод аудитийн хөтөлбөрийн үндсэн дээр энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд  хяналт тавина. 

ЭМАА-ны менежментийн системийн (БОННБҮ, менежментийн төлөвлөгөөнүүд мөн багтана.) 

хүрээнд тавигдах шаардлагуудыг мөрдлөг болгож буй эсэхийг дүгнэх зорилгоор хийж 

гүйцэтгэнэ.  

6.4.2.  Хөндлөнгийн аудит 

Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Рио Тинтогийн ЭМАА, Бизнесийн Үйл Ажиллагааны 

Гүйцэтгэлийн Хяналтын хөтөлбөрийн хүрээнд болон, төслийн зээлдэгч нарын зүгээс тавьсан 

шаардлагын дагуу тодорхой хугацаанд хянаж шалгана.  
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7. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 

Файлын нэр RD-10-PLN-0005-M- Бэлчээрийн Менежмент ба Малчдын амьжиргаанд дэмжлэг 

үзүүлэх  стратеги 

Тодорхойлолт Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

Эхийг зохиогч Орон нутгийн харилцааны баг   

Үүсгэсэн огноо 2013.09.01 

Баталсан албан 
тушаалтан 

Ш.Байгальмаа, Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны хэлтсийн ерөнхий менежер 

Баталсан огноо 2013.09.01 

Өөрчлөлтийг 
бүртгэх дугаар 

# 

 

Эрсдлийн 

зэрэглэл 

Үнэлгээ хийсэн 

огноо 

Үнэлгээ хийсэн албан 

тушаалтан 

Хянах 

хугацаа 

Дараагийн хянах огноо 

Дунд 2013.09.01 Ш.Байгальмаа, БХНХХЕМ 2 жил 2015.09.01 

 

Хувилбар 

Хянан 

засварласан 

огноо 

Зохиогч Баталсан Хянан засварласан тэмдэглэл 

1.0 2013.09.01 Орон нутгийн 
харилцааны баг   

Ш.Байгальмаа Баталсан. 

1.1 2014.10.03 Н.Баярсайхан Б.Долгор Баримт бичгийн дугаарлалтыг 

засч, баримт бичгийг хянав.  
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ХАВСРАЛТ А: БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ 

УДИРТГАЛ  

Мал аж ахуй нь үндэсний эдийн засгийн өвөрмөц онцлог бүхий уламжлалт салбар бөгөөд 

Монгол улсын ажиллах хүч, экспортын орлогыг бүрдүүлэхэд томоохон үүрэгтэй. Нүүдлийн мал 

аж ахуй эрхлэн амьдардаг малчдын амжиргааны үндэс суурь нь өргөн уудам тал газар бэлчээр 

нутаг нь байсаар ирсэн. Хөдөө аж ахуйн салбар нь тус улсын нийт ажиллах хүчний 34%, ДНБ-

ний 19.7 % (11.02 тэрбум)-ийг хангадаг ба үүний 86.9% нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлээс орж ирдэг.  2010 оны 12 сард явуулсан улсын мал тооллогоор 43288513 толгой 

мал тоологдсон бөгөөд 2009-2010 оны хооронд тохиосон зуднаар 47000000 толгой малаас 

8200000 нь хорогдсон байна.  

Зах зээлээс алслагдсан байдал, бүтээгдэхүүнийг мөнгө болгох чадамж хомс зэрэг нь хөдөө аж 

ахуйн салбарын үйлдвэрлэгчид тулгамдсан асуудал болоод байна. Хэдийгээр дотоодын 

хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд шаардлагатай эрэлтээс илүүдсэн мал сүрэгтэй ч, мах 

махан бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, цэвэр ахуйн стандарт муу, мал нядалгааны үе нь богино 

буюу жилд 3-4 сар үргэлжилдэг зэрэг нь экспортын чадамжийг бууруулж байна. Мал эмнэлэгийн 

үйлчилгээний хүртээмж, чанар тааруугаас  малын өвчлөлд тавих хянах сул, мөн малчид орлого 

багатай тул тохирох эмийг авч чадахгүй байна. Урьд нь малаа бэлчээрлэх бэлчээрийн газар 

ихтэй, өвс ногоо, ургамал ус арвин байдаг байсан. Гэсэн хэдий ч шинээр гарч ирж буй олон 

салбарууд малчдын амьжиргааны хэв маягт сөргөөр нөлөөлж байгаагаас үүдэн энэ бүхэн 

өөрчлөгдөж байна.  

УУРХАЙН ОРЧИМ ДАХЬ МАЛЧИН АЙЛ ӨРХ 

Уурхайн нөлөөллийн бүсэд орших 4 суманд 1712 гаруй малчин өрх нутаглан амьдарч байгаа 

бөгөөд тэдний амжиргаа нь мал сүргээс бүрэн хамааралтай. Аймгийн статистикийн газраас 

гаргасан мэдээгээр малчин өрхийн 70% (1198) нь амьжиргаагаа залгуулах төдий буюу 200 

хүртэлх малтай. 685 өрх (40%) нь амьжиргааны доод түвшингээс доогуур буюу 100 түүнээс 

доош тоо толгой малтай байна. Нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа малчин өрхийн 5.3% буюу 

91 малчин өрх 500 түүнээс дээш толгой малтай байна.  Энэ бүлгийн малчид л зах зээлд 

хангалттай хэмжээний малын бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломжтой бөгөөд амьжиргаагаа 

залгуулах төдий малтай иргэдтэй харьцуулахад илүү дэвшилтэт оролцоог шаардаж байна. 

 2011 оны хувьд Өмнөговь аймгийн малчид өвлийг өнтэй давсан ч олон жил дараалан 

үргэлжилсэн зуд, хахир өвлийн улмаас олон мянган мал хорогдсон нь олон зуун малчны 

амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлсөн. 2009-2010 оны өвлийг онцгойлон авч үзвэл зохино. 2010 оны 

1-р сарын байдлаар Өмнөговь аймгийн малчид зуданд 62994 тоо толгой мал алдсан гэж 

Өмнөговь аймгийн статистикийн газраас гаргасан мэдээнд дурьджээ. Энэ нь өнгөрсөн 12-р сар 

болон өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт мал сүргийн 15% нь хорогдсон гэсэн үг юм. (Хамгийн 

сүүлд явуулсан малын тооллогоор эдгээр 4 суманд нийт 407116 мал тоологджээ.) Хаврын 

улирлын үед ч малын хорогдол үргэлжилсээр байсан. Энэ нь олон малчин өрх орлогын гол эх 

үүсвэрээ алдсаныг харуулах бөгөөд мөн малчид мал маллагааны арга ажиллагааны ур чадвар, 

байгалийн эрсдлийн тухай мэдлэг хомс гэдгийг харуулж байна. Мөн Оюу Толгой (бусад шинэ 

уурхай)-н бүтээн байгуулалтаас үүдэлтэй макро эдийн засгийн нөлөөллөөс үүдэх дарамт 

цаашид ч нэмэгдэх болно. Уурхайн эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ нь валютын ханшны 

өсөлт, цалин хөлс нэмэгдэх зэрэг нь мал аж ахуй зэрэг уламжлалт салбарт томоохон сөрөг 

нөлөөг үзүүлэхийг харуулж байна. Голланд өвчин эсхүл Григорийн нөлөөлөл гэж нэрлэгдэх 

эдгээр сөрөг нөлөөлөл нь ашигт малтмалын томоохон орд газрыг нээж ашиглаж байгаа эсхүл 
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эдгээр ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний үнэ нь зах зээлд өсөж байгаатай холбоотойгоор 

экспортын салбар нь хурдацтай хөгжиж байгаа улс бүхэнд тохиолддог. Энэхүү нөлөөлөл нь 

хөгжиж байгаа,  хөгжингүй улс орнуудад аль алинд нь ажиглагддаг ч дан ганц салбар экспортын 

орлогын дийлэнх хувийг бүрдүүлж буй хөгжиж байгаа орнуудад нилээд түгээмэл.  

Үндэслэл: 

 Хөдөө аж ахуйн салбар нь Монгол улсын эдийн засагт голлох үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд 

ажиллах хүчний 40% нь уг салбараас шууд хамааралтай. Оюу Толгойн уурхайн  

нөлөөллийн бүсэд орших Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумын хувьд мал аж ахуйн 

салбар нь эдийн засгийн бүтээгдэхүүний 94%, 96%, 94%-ийг тус тус үйлдвэрлэдэг гол 

салбар юм. (шинэ гарсан ННҮ тайлан)  

 Гэсэн хэдий ч уул уурхайн салбарын огцом хөгжил нь хөдөө аж ахуй ялангуяа мал аж 

ахуйн салбар сөргөөр нөлөөлж, өрсөлдөх чадвар нь ихээр буурч байна. (Голланд 

өвчний нөлөөлөл)  

 Оюу Толгойн уурхайн гаднах Оюу Толгой төслийн дэд бүтцийн хөгжил нь Гүний Хоолойн 

усны шугам, шинэ нисэх буудал, Оюу Толгой- Гашуун Сухайтын зам, Хятадаас орж ирэх 

өндөр хүчдлийн шугам мөн Оюу Толгой уурхайн талбай орчмын бэлчээрт сөрөг нөлөө 

үзүүлж байна.  

  Барилгын бүтээн байгуулалтын ажил ихээр өрнөж байгаатай холбоотойгоор 

бэлчээрийн газар доройтолд орж байна. Уул уурхайн сөрөг нөлөөллөөс гадна цөлжилт, 

хуурайшилт зэрэг нь хөрсний доройтлыг буй болгож бэлчээрийн газрыг сүйтгэж байна.  

Эдгээр нөлөөлөл нь мал аж ахуйн салбар ялангуяа малчид, тэдний амьжиргаанд сөрөг 

нөлөөлөл учруулж байна. Ихэнх нь амьжиргааны доод түвшингээс доогуур амьдралтай байна. 

Мал аж ахуйн салбар нь малчин өрхийн үйл ажиллагаан дээр суурилдаг. Харамсалтай нь 

малчид өөр ажил эрхлэх болсон, малын ашиг шим буурсан, зах зээлийн өрсөлдөөн, цаг 

агаартай холбоотой эрсдлийг давж гарах малчдын чадвар улам бүр муудаж байгаа зэрэг сөрөг 

хүчин зүйлүүд ихээр үүсэж байна.   Оюу Толгойн өөрийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уг  

хөтөлбөрийг дэмжиж, хэрэгжүүлж  болох ч нөгөө талаар уурхайн хэрэгцээнд зориулан малын 

гаралтай бүтээгдэхүүнийг авах эрэлт их байгаа ба тус бүс нутгаас нийлүүлэгдэж болох юм.  

Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөрийн зорилтууд  

Энэхүү хөтөлбөр нь уурхайн хил залгаа орших сумуудын малчдын амьжиргаанд хувь нэмэр 

оруулах, тэдний ашиг орлогы нэмэгдүүлэх, цаг үетэй хөл нийлүүлэн алхах чадварыг буй 

болгоход чиглэсэн төлөвлөгөөг буй болгож ингэснээр ОТ төслийн үр дүнд тэдэнд үзүүлж буй 

биет ашгийг хүртэх юм.  

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд  дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэн бэлчээрийн газарт нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах, 

төрийн болон орон нутгийн гол оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагаанд 

тулгуурлаж орон нутагт бэлчээрийг тогтвортой ашиглах арга ажиллагааг нэвтрүүлэхэд 

хувь нэмэр оруулах;  

 Төрийн болон орон нутгийн бодлого журмыг дэмжих, газар, бэлчээрийн менежментийн 

тухайд зөвлөж, туслах;  

 Уурхайн нөлөөллийн бүсэд орших гол горхи, худгийг сэргээн засварлах замаар 

бэлчээрийн усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх; 
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 Малчдад мал маллагааны арга, малын эрүүл мэндийг сайжруулахад тусалж, 

амьжиргааг дээшлүүлэх; 

 Орлого, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малчдын хамтын ажиллагааны 

санал санаачлагыг дэмжих; мөн 

 Бэлчээр, мал аж ахуй, нүүдлийн соёлыг хадгалан хамгаалах   

ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД: 

Дээр дурьдсан өргөн цар хүрээтэй зорилтуудын хүрээнд, Схем 1-т (хавсаргасан болно.) 

үзүүлсэн 4 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг багтааж байна.  

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Бэлчээрийн зохистой, үр дүнтэй менежментийн төлөвлөгөөг 

нэвтрүүлэх (БАХ): Бэлчээрийн даац хэтэрч, талхлагдсан нь илт бэлчээрт идээших мал 

сүргийн нягтшил бага, мөн малчид, малын эмч, шийдвэр гаргагчид мал аж ахуй, малын эрүүл 

мэндийн тухай орчин үеийн шинжлэх ухаанд гарч буй ололт, амжилт, мэдлэг хомс зэрэг зүйл 

илэрхий ажиглагдаж байсан. Бэлчээр Ашиглагчдын Хэсгийг (БАХ) үүсгэн байгуулах санал 

санаачлага нь нэг нутагт газар мал сүргээ бэлчээж, амьжиргаагаа сайжруулах бизнес эрхлэх 

тухай бодож явдаг малчдын жижиг хэсгүүдийг нэгтгэсэн. Өнгөрсөн онд нийт 14 БАХ 

байгуулагдсан бөгөөд эдгээр БАХ-үүд нь уурхайн нөлөөллийн бүс дэхь бэлчээрийн газрыг зөв, 

зохистой ашиглаад зогсохгүй бусад малчдад үлгэр жишээ болох, БАХ-ийн үндсэн зарчмын 

тухай сургалт зохион байгуулах бүрэн боломжтой юм.  

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд санал болгож буй арга хэмжээ:  

 Бэлчээрийн даацыг хэрхэн тооцох, бэлчээрийн үржил шимийг тодорхойлох, 

бэлчээрийн ургамлын зүйлийн тоог тогтоох (м/кв) тухай сургалтыг орон нутгийн 

иргэд, шийдвэр гаргагчдын дунд зохион байгуулах,  

 Тухайн сум, орон нутгийн малчдын өөрийгөө удирдах БАХ-үүдийн үйл ажиллагааг 

бэхжүүлж, сумын бэлчээрийн газрын зургийг гаргах; 

 Бэлчээрийн зориулалтаар ашиглахгүй нөхцөлд ургамлын гарц хэр гарахыг судлах 

зорилгоор туршилтын талбайг буй болгох: 

o туршилтын талбай дахь ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоож, орон 

нутгийн нэршлийг тогтоож, зурагжуулах; 

o хөрсний төрөл, үржил шим өөр хэсгийг зурагжуулах; 

o өнгөрсөн хугацаанд сум, багийн мал сүргийн хэмжээнд гарсан өөрчлөлтийг 

тодруулах;  

o тухайн бүс нутгийн уурхайн нөлөөлөлд өртсөн газрын хэмжээг тогтоох; 

o мал сүрэгт нөлөөлж болзошгүй хэмжээнд байх шимт бодисын хэмжээг тогтоох 

үүднээс хөрсөнд агуулагдах эрдэс бодисын хэмжээг тодорхойлох; мөн 

o бэлчээртэй холбоотой харилцааг зохицуулах хууль, эрх зүйн баримт бичгийг 

судлах; 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Бэлчээрийн усны хангамжийг сайжруулах:  МУ-ын Үндсэн хуульд 

зааснаар бэлчээрийн газар төрийн эзэмшилд байна. Үүнтэй холбоотойгоор бэлчээрийн усан 

хангамжийн асуудал хэний хүлээх үүрэг хариуцлага болох нь маргаантай байсаар байна. 

Малчдын худгийг сэргээн засварлах ажилд хөрөнгө, санхүү их шаардагддаг, улсын зүгээс улсын 
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төсөвт тусгагдсан төсвийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд цөөн тооны худгийг сэргээн засварладаг. 

Бид 20 малчин өрхийн гар худгийг сэргээгээд байгаа бөгөөд өнгөрсөн онд бэлчээрийн усны 

нөөцийг сайжруулах санаачлагын хүрээнд  газрыг нь чөлөөлсөн эсхүл уурхайн дэд бүтцийн 

бүтээн байгуулалтын шууд нөлөөлөлд өртсөн малчдад зориулан 3 ширхэг гүний худгийг 

өрөмдөн гаргасан.  

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд санал болгож буй арга хэмжээ:  

 уст цэг, мөн уурхайн нөлөөллийн бүсэд байгаа малчдын худагны тухай судалгаа 

явуулах; 

 бүс нутгийн хэмжээн дэх худаг, булагний усны цэвэршилтийг шинжлэх; 

 хур тунадасны хэмжээг тодорхойлох; 

 бэлчээрийн зохистой даац, мал сүргийн тоо толгойны тухай судалгааны дүнд 

тулгуурлан одоо байгаа уст цэг/цөөрмийг сэргээх; мөн 

 уурхайн нөлөөллийн бүсийн усны түвшинг хянах 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Мал маллагааны менежмент, малын эрүүл мэндийг сайжруулах: 

Мал аж ахуйн салбарын хувьд бүхэлдээ буюу мал, малын тэжээл, бэлчээрийн менежмент, 

малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, маркетинг зэрэг салбарын бүх хэсэгт орчин үеийн 

чиг хандлага, дэвшлийг нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Монгол улсын хувьд шинжлэх 

ухааны өнөөгийн дэвшилтэт арга технологийг тухайн харьяалагдах салбарт нэвтрүүлж, сургалт 

зохиох цөөн тооны мэргэшсэн сургагчтай бөгөөд дотоодын сургагчдыг аккредитацийн өөр өөр 

түвшинд хүргэн сургах зорилгоор гаднын орнуудын туршлагад тулгуурласан нэгдмэл 

хөтөлбөрийг боловсруулах шаардлагатай. Алслагдсан энэ аймгийн хувьд мал эмнэлэгийн 

үйлчилгээний өртөг өндөр байдаг. Тус аймагт малын өвчлөл цөөнгүй гардаг, малчин өрхүүд хэт 

хол зайтай, нэгж малын өөрийн өртөг доогуур, малын эм тарилга их шаардлагатай байдаг ч 

Улаанбаатар хотоос нийлүүлдэг тул хомсдолд орох нь бий. Орон нуаг дахь хувийн мал 

эмнэлэгийн газрууд малын өвчлөл гарах хэд хэдэн шалтгааныг тогтоосон. Үүнд: малын хашаа 

хороо муу, ариун цэврийн нөхцөл тааруу, тэжээлийн хомсдол, тохирох эм тариа дутагдалтай, 

замын ажлаас үүдэн тоосжилт ихэссэн гэх мэт.  

Мал эмнэлэгийн зарим нэг багаж, хэрэгсэл шаардлагатай байгаа ч одоогийн нөхцөлд тухайн 

дэвшилтэт багаж, хэрэгслийг ашиглаж чадах боловсон хүчин мөн дутагдалтай байна. Хөргөгч, 

зориулалтын хөргүүр бүхий вакцин хадгалах савнаас гадна бусад шаардлагатай хэрэгслийг 

тусламжийн хүрээнд олгосноор малын эмч нар санхүүгийн хувьд тогтвортой болох юм.  

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд санал болгож буй арга хэмжээ:  

 мал аж ахуйтай холбоотой сургалт, семинарыг малчдын дунд зохион байгуулах-

малын тэжээл, бэлчээр ашиглалт, хашаа, өвөлжөө, малын өвчлөл гэх мэт  

 Орон нутгийн хувийн хэвшлийн газруудын тусламжтай мал эмнэлэгийн 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах-сургалт, эм, тариа, вакциний хангамжийг 

нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх 

 Мэдлэг олгох сургалт, семинар зохион байгуулах: 

o Вакциний хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар малын өвчлөлийг хянах, орон 

нутгийн эрх бүхий холбогдох газар, нэгжтэй хамтран ажиллах 

o Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх замаар ямарваа нэгэн 

эрсдэл, зуднаас сэргийлэх, мөн малын нэмэлт тэжээлээр хангах гэх мэт  
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Бүрэлдэхүүн хэсэг 4: Малчдын хамтран ажилах санаачлагыг дэмжих,  зах зээлд нэвтрэх 

боломжийг судлах 

Бүтээгдэхүүн борлуулах зах зээлээс хэт алслагдсан байдал нь мал аж ахуйн салбарын хөгжилд 

тушаа болж буй нэг гол хүчин зүйл бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор малчдын малаас олох орлого 

нь улам бүр буурч байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхай, барилга, дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалтын их ажил өрнөж, уурхайн хотхонууд буй болж байгаа ч хэн бүхний хүлээж байсан 

шиг зах зээлийн таатай орчин бүрдэхгүй байна. Мал нядалгааны уламжлалт арга техник, сүү 

цагаан идээг бэлтгэх технологи нь Оюу Толгой ХХК, гаднын бусад уул уурхайн компаниудын 

зүгээс тавьдаг ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахгүй байгаа нь үүний нэг шалтгаан 

юм. Энэ нь томоохон нийлүүлэлтийн сувагтай боллоо гэж итгэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах хүсэл 

эрмэлзэл дүүрэн байсан нутгийн иргэдийн хувьд цохилт болсоноос гадна тэдний худалдан авах 

чадвар нь ихээр буурсан. 1-3 бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тусгасан зорилт, арга хэмжээнүүд нь мал 

аж ахуйн салбарын дотоодын зах зээл, боловсруулах үйлдвэрүүд, боломжтой нөхцөлд уул 

уурхайн компаниудад борлуулах, нийлүүлэх зах зээлийн боломжийг нэмэгдүүлж, сайжруулахад 

чиглэсэн. Үүнд: Даланзадгад суманд мал нядалгааны цогцолбор байгуулах, Улаанбаатар зэрэг 

томоохон хотуудын мал нядалгааны газруудад мал тээвэрлэн хүргэх зэрэг хувилбарууд багтаж 

байна.  

Ингэснээр малчдын гар дээр бэлэн мөнгө очиж, улмаар мал эмнэлэгийн чанартай үйлчилгээг 

авах, малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийг хүсэх зэргээр эргээд мал сүрэгтээ анхаарал тавих 

боломжтой болно.  

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд санал болгож буй арга хэмжээ:  

 Малчдын хамтын ажиллагаанд чиглэсэн санал санаачлагыг дэмжих; 

 Нөхөрлөл, хоршоог байгуулах тухай сургалт зохион байгуулах; 

 Малчид малаа бэлэн мөнгө болгох боломжтой зах зээлтэй холбоход чиглэсэн үйл 

ажиллагааг дэмжих; 

 Даланзадгад суманд мал нядалгааны газар байгуулахад техникийн дэмжлэг үзүүлэх; 

 Малчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, хэрэглэгчдийг татах зорилгоор хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн, яармаг зохион байгуулах; 

 Үнийн зохих шатлал бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүүний үнэлгээний тогтолцоог 

нэвтрүүлэх; 

 Тэмээний гаралтай бүтээгдэхүүн үйлвэрлэх үйлдвэр хөгжүүлэх; 

ГАРАХ ГОЛ ҮР ДҮН 

Малчдын идэвхтэй оролцоо, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан Ханбогд суманд бэлчээрийн 

зохистой менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлнэ.  

 Малчдын өөрийгөө удирдах байгууллагын (БАХ) суурь тавигдаж, үйл ажиллагаа 

явуулах; 

 БАХ тус бүрт зориулсан бэлчээрийн газар ашиглах төлөвлөгөөг боловсруулж, сумын 

газрын зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах; 

 Бэлчээрийн усны нөөцийг сайжруулах арга хэмжээний үр дүнд малчдын ашиглах 

бэлчээрийн талбай нэмэгдэх; 
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ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-10-03 

 Бэлчээрийн ургамлан нөмрөг,  хөрс, усны хяналт-шинжилгээний үр дүнд бодит 

мэдээлэл гарах; 

 Тухайн сум, орон нутагт мал эмнэлэгийн чанартай үйлчилгээ үзүүлэх хувийн хэвшлүүд 

байгуулагдах; 

 Мал маллагааны арга ажиллагаа сайжирснаар мал сүргийн чанар сайжрах; 

 Малчдын амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжих; 

 Уурхайн нөлөөллийн бүсэд малчдын хамтын ажиллагаа, хоршооллын үйл ажиллагааны 

үлгэр жишээ болох хоршоо, нөхөрлөл буй болох 
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Хуудас 33, нийт 36 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-10-03 

ХАВСРАЛТ Б:  ОРОЛЦООНД ТҮШИГЛЭСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ 

ОТБОХШХ-ийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох Оролцоонд Түшиглэсэн Усны Хяналт- 

Шинжилгээ (ОТУХШ)-г анх 9 малчинтай хамтран 2011 оны дунд үеэс эхлүүлж байсан бөгөөд 

өдгөө уг хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын тоо 26 хүрсэн байна.  Оюу Толгой, Гүний Хоолойн 

орчим болон ОТ-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн барилгын ажлын зурвас газрын дагуу нутаглах 

эдгээр малчид ОТ-с хангаж өгсөн түвшин хэмжигчийг ашиглан өөрсдийн худагны усны түвшинг 

хэмждэг. Нутгийн иргэдийн оролцоонд түшиглэсэн мониторингийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны 

хүрээг өргөжүүлж, 2012 оны 3-р сараас ан амьтны мониторинг хийж эхэлсэн. Уг хөтөлбөрт 

нутгийн  19 малчин нэгдсэн. 2013 оноос тоосжилтийн мониторинг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 

байна.  

Оролцоонд Түшиглэсэн Байгаль Орчны Хяналт-Шинжилгээний Хөтөлбөр (ОТБОХШХ): 

 Оролцоонд түшиглэсэн усны мониторингийн төлөвлөгөөг тухайн газар орны малчидтай 

хамтран боловсруулсан.  Хэмжилт хийх нарийвчилсан арга зүйг боловсруулж, 

хэрэглэхэд  хялбар усны түвшин хэмжигчийг малчдад гардуулан өгсөн.  

 Гүний Хоолой ойр орчим, Уурхайн гэрээт талбайд орших Ундай голын урсгал, болон ОТ-

Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн барилгын ажлын зурвас дагуу нутаглаж байгаа нийт 26 

малчин өрх усны түвшинг хянахад идэвхтэй оролцож байна.  

 Тухайн бүсийн усны мониторинг хийхэд нутгийн иргэд санаачлагатай оролцож эхэлсэн.  

 Уг мониторингийн үр дүнд чухал ач холбогдол бүхий мэдээлэл цуглуулж,  байгаль 

орчны хэлтэст шилжүүлсэн ба лабораторийн шинжилгээ гүний усны түвшинд хийсэн 

малчдын болон ОТ-н усны шинжилгээний багийн дүнд ялгаа бага байгааг байгааг 

харуулж байна.  

 Өнгөрсөн 9-р сард малчдын бүлэг, ОТ-н усны геологчид шинжилгээний дүнг хэлэлцэж, 

санал солилцох анхны уулзалтыг зохион байгуулсан ба дараагийн хурлыг 2012 оны 9-р 

сард төлөвлөжээ.  

 Малчдад худгийн усны шинж чанар, усны түвшингийн хамаарлын тухай малчдын 

мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилготой уулзалт, ярилцлагыг орон нутагт зохион байгуулсан. 

Усаа хайрлая Аян (УЗЗХА) 

 Усны зөв зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх зорилготой аяныг зохион байгуулж, орон 

нутгийн иргэдэд зориулан энгийн, ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан цогц мэдээллийг 

боловсруулсан.  

 Ханбогд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 2012 оны 4-р сарын хурлаар устай холбоотой 

тулгамдсан асуудлыг хэлэлцсэн.  

 Усны асуудлын тухай хөдөлгөөнт дүрс бүхий баримтат кино бүтээж, (ОТ-н усны төсөл, 

Ундай голынголдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх тухай)орон нутгийн болон үндэсний 

телевизүүдээр цацсан.  
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ХАВСРАЛТ В: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 

 

 ГҮҮ-ийн үр дүн 
 

Жил тутмын 

хяналт 

шинжилгээни

й шалгуур, 

үзүүлэлтүүд 

 

Мэдээллийн эх 

сурвалж 

Бэлчээрийн 

Тогтвортой 

Менежментийг 

төлөвшүүлэхэд 

нөлөөлөх 

чиглэлүүд 

 

Хүлээгдэх үр 

дүн 

 

Богино 

хугацааны 

(1 жил) 

 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

Дунд 

хугацааны 

(2-3 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

 

Урт 

хугацааны (4-

5 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

Дор дурьдсан 

чиглэлүүдээр 

нэгдсэн ойлголт, 

ухагдахууны 

талаар мэдлэг  

хуримтлуулж, 

хуваалцах 

 Биологийн 

төрөл зүйл 

 Ус 

 Бэлчээрийн 

даац 

Сум орон 

нутгийн 

бэлчээрийн 

газрыг 

тогтвортой 

ашиглахад 

нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийн 

талаарх 

малчдын мэдлэг 

нэмэгдэх; 

 

Бэлчээр 

ашиглалтын зөв 

арга 

ажиллагааны 

тухай мэдлэгийг 

өөрсдийн 

амьдралд 

хэрэглэх 

 

Малчдын дунд 

амжилттай 

зохион 

байгуулсан 

үйл 

ажиллагааны 

тоо, төрөл. 

Үүнд: уулзалт 

ярилцлага, 

сургалт, 

бэлчээрийн 

хяналт-

шинжилгээний 

үйл 

ажиллагааны 

оролцоо 

Мэдлэг туршлага 

хуваалцахад 

талуудын оролцоо 

чухал тул оролцооны 

үйл ажиллагааг 

дүгнэх гүйцэтгэлийн 

үзүүлэлтүүдийг шууд 

бус индикатороор 

дүгнэнэ.  

Хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагааны улирал 

тутмын тайлан нь 

энэхүү мэдээллийн эх 

сурвалж болно. 

Талууд харилцан 

зөвшөөрсөний үндсэн 

Бэлчээр Ашиглалтын 

Гэрээг байгуулах тул  

энэ нь шууд бус 

үзүүлэлтийн нэг 

хэлбэр болно.  

Экосистемийн  

Үйлчилгээний  Ажлын 

Хэсгийн хурлын 

протокол 

Малчид олж 

авсан мэдлэг 

туршлагыг 

бэлчээрийн 

тогтвортой 

ашиглахад 

ашиглаж 

хэрэгжүүлнэ. 

 

Малчин өрхийн 

жил тутмын 

судалгаа 

Бэлчээрийн 

тогтвортой 

менежментийн 

тухай мэдлэг нь 

аймаг, сумын 

бодлого, 

төлөвлөгөөнд  

тусгагдана.  

Малчид 

бэлчээрийн 

тогтвортой 

менежментийн 

практикийг 

өргөнөөр 

хэрэгжүүлнэ. 

 

Бэлчээрийн 

Менежментийн 

Стратегийн үр 

нөлөөтэй байдлыг 

дүгнэсэн 

зөвлөхүүдийн 

хөндлөнгийн 

үнэлгээ 

Мал сүргийн 

бүтэц, тоо 

толгой, чанарт 

гарах өөрчлөлт; 

Бэлчээрийн 

чанарт гарах 

өөрчлөлт; 

БМТ-ний үйл 

ажиллагаа, үр 

өгөөжтэй 

байдлыг 

ухамсарлах; 

Оюу Толгойн 

Бэлчээрийн 

Менежментийн 

арга барилыг 

нэгтгэн үр дүнтэй 

нэн чухал. 

 

 

Малчин өрхийн 

жил тутмын 

судалгаа. 

Хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагааны 

улирал тутмын 

тайлангууд. 

Бэлчээрийн 

хяналт-

шинжилгээний 

тайлангууд. 

Сумын засаг 

даргын тамгын 

газрын мэдээ 

баримт. 

Бэлчээр ба 

Экосистемийн 

Үйлчилгээний 

Ажлын Хэсгийн 

хурлын протокол 

Малчид, 

хоршоологчдын 

жил тутмын үр 

дүнгийн хурал 
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 ГҮҮ-ийн үр дүн 
 

Жил тутмын 

хяналт 

шинжилгээни

й шалгуур, 

үзүүлэлтүүд 

 

Мэдээллийн эх 

сурвалж 

Бэлчээрийн 

Тогтвортой 

Менежментийг 

төлөвшүүлэхэд 

нөлөөлөх 

чиглэлүүд 

 

Хүлээгдэх үр 

дүн 

 

Богино 

хугацааны 

(1 жил) 

 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

Дунд 

хугацааны 

(2-3 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

 

Урт 

хугацааны (4-

5 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

Бэлчээрийн 

зохистой 

менежментийн 

тогтолцоо. 

 

Бэлчээрийн 

менежментийн 

нэгдсэн үйл 

ажиллагаа. 

Бэлчээр 

ашиглах, 

эзэмших тухай 

хууль эрх зүйн 

орчин сайжирна. 

Бэлчээр 

ашиглалттай 

холбогдон гарах 

аливаа 

маргааныг 

шийдвэрлэх 

зохистой арга 

барил. 

 

Сумын ЗДТГ 

болон Бэлчээр 

Ашиглагчдын 

Хэсгүүд нь 

“Бэлчээрийг  

Гэрээгээр 

Ашиглуулах” 

тухай анхны 

гэрээг 

байгуулна. 

Бэлчээр 

Ашиглах тухай 

гэрээнд 

биологийн 

төрөл зүйл, ус, 

бэлчээрийн 

даацын тухай 

тус тус 

тусгана. 

 

Талууд харилцан 

зөвшөөрсөний үндсэн 

Бэлчээр Ашиглалтын 

Гэрээг байгуулах тул  

энэ нь шууд бус 

үзүүлэлт болно. 

Экосистемийн 

Үйлчилгээний Ажлын 

Хэсгийн хурлын 

протокол 

 

 

Бэлчээр 

ашиглалттай 

холбоотой 

аливаа санал 

гомдол, 

маргаан 

багасна. 

 

Гаргасан өргөдөл, 

гомдол, 

маргааныг хүлээн 

авсан бүртгэл 

Сумын 

удирдлагын 

мэдээ, бүртгэл 

 

Сумын газар 

зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд 

“Бэлчээрийг 

Гэрээгээр 

Ашиглуулах” 

тухай гэрээгээр 

хүлээх, мөн 

талууд 

харилцан 

зөвшөөрсөн 

бэлчээрийн 

менежментийн 

нөхцөл, 

шаардлагуудыг 

багтаана. 

 

Сумын газар 

зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөгөөнүүд. 

Бэлчээрийн 

Менежментийн 

Стратегийн үр 

нөлөөтэй байдлыг 

дүгнэсэн 

зөвлөхүүдийн 

хөндлөнгийн 

үнэлгээ. 

 

Сумын ЗДТГ 

болон Бэлчээр 

Ашиглагчдын 

Хэсгүүдийн 

(БАХ) хооронд 

байгуулсан 

“Бэлчээрийг  

Гэрээгээр 

Ашиглуулах” 

тухай гэрээний 

тоо. 

Бэлчээр 

ашиглалттай 

холбоотой 

аливаа санал 

гомдол, маргаан 

 

Гаргасан өргөдөл, 

гомдол, 

маргааныг хүлээн 

авсан бүртгэл 

Сумын 

удирдлагын 

мэдээ, бүртгэл. 

Шинжээчдийн 

Зөвлөлийн хурлын 

протокол, тайлан 

Малчид, 

хоршоологчдын 

жил тутмын үр 

дүнгийн хурал 

 

 

Малчдын 

амьжиргааг 

сайжруулах 

Мал маллагааны 

арга, малын 

эрүүл мэнд, ашиг 

шим сайжирна. 

Малчдын бизнес 

эрхлэх чадвар 

Малчин, 

малын эмч 

нарын малын 

эрүүл мэнд, 

мал сүргийн 

менежментийн 

тухай практик 

Малчин, малын эмч 

нарын малын эрүүл 

мэнд, мал сүргийн 

менежментийн тухай 

практик мэдлэг 

нэмэгдэнэ. 

Малчид, малын 

эмч нарын дунд 

зохион 

байгуулсан үр 

дүнтэй сургалт, 

семинарын тоо, 

төрөл нь мэдлэг 

Мал маллагааны 

арга, мал аж 

ахуйд олж авсан 

мэдлэгээ 

ашиглаж, 

хэрэгжүүлж эхлэх 

Малчин өрхийн 

жил тутмын 

судалгаа. 

Шинжээчдийн 

Зөвлөлийн 

хурлын 

Малчдын хоршоо 

цаашид 

тогтвортой үйл 

ажиллагаа 

явуулна. 

Мал маллагааны 

Мал сүргийн 

бүтэц, тоо 

толгой, 

бүрэлдэхүүн, 

чанар, ашиг 

шимд гарах 

Малчин өрхийн 

жил тутмын 

судалгаа. 

Хөтөлбөрийн үйл 

ажиллагааны 

улирал тутмын 
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 ГҮҮ-ийн үр дүн 
 

Жил тутмын 

хяналт 

шинжилгээни

й шалгуур, 

үзүүлэлтүүд 

 

Мэдээллийн эх 

сурвалж 

Бэлчээрийн 

Тогтвортой 

Менежментийг 

төлөвшүүлэхэд 

нөлөөлөх 

чиглэлүүд 

 

Хүлээгдэх үр 

дүн 

 

Богино 

хугацааны 

(1 жил) 

 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

Дунд 

хугацааны 

(2-3 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

 

Урт 

хугацааны (4-

5 жил) 

Хяналт-

шинжилгээний 

арга хэмжээ 

сайжирч, зах 

зээлд нэвтрэх 

боломж 

нэмэгдэнэ. 

мэдлэг 

нэмэгдэнэ. 

 

Малчдын хамтын 

ажиллагаанд 

суурилсан анхны 

санал санаачлагууд 

буй болно. (хоршоо 

гэх мэт) 

Тэмээнээс гаралтай 

бүтээгдэхүүн, зах 

зээлийн боломжийн 

талаарх малчдын 

мэдлэг нэмэгдэнэ. 

 

 

түгээх шууд бус 

индикатор 

болно. 

Хөтөлбөрийн 

үйл 

ажиллагааны 

улирал тутмын 

тайлан. 

Тэмээний 

Гаралтай 

Бүтээгдэхүүн 

Нийлүүлэлтийн 

Сүлжээний Дүн 

Шинжилгээний 

Судалгаатай 

холбоотойгоор 

малчдыг уг 

ажиллагаанд 

амжилттай 

хамруулсан тоо, 

үйл 

ажиллагааны 

төрөл нь шууд 

бус 

индикаторын 

үзүүлэлт болно. 

болно. 

Тэмээний ноосны 

үнэ өсөж, ашиг 

нэмэгдэнэ. 

Малчин өрхийн 

орлого, 

амьжиргааны 

түвшинд эерэг 

өөрчлөлт гарна. 

 

протокол, 

тайлан. 

Бэлчээрийг 

зохистой 

ашиглах 

тогтолцоо 

хэрэгжинэ. 

 

арга ажиллагааны 

практик нь 

биологийн төрөл 

зүйл, ус, 

бэлчээрийн даац 

зэрэг бэлчээрийн 

менежментийн 

мэдлэгтэй 

уялдана. 

 

өөрчлөлт. 

Малчдын 

хоршоодын тоо. 

Малчдын 

хоршоодод 

нэгдсэн өрх, хувь 

хүмүүсийн тоо. 

(хүйс/насаар) 

Тэмээний 

гаралтай 

бүтээгдэхүүний 

үнэ. 

Малчин өрхийн 

орлого, бусад 

холбогдох 

амьжиргааны 

үзүүлэлтүүдэд 

гарсан өөрчлөлт. 

 

тайлангууд. 

Малчид, 

хоршоологчдын 

жил тутмын үр 

дүнгийн хурал 

 

 


