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1. УДИРТГАЛ 

 

Энэхүү тайланд бэлчээр, эрсдлийн менежментийн зохион байгуулалтын 

тогтолцоог сонгон авсан сумдад туршин хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг 

хураангуйлан оруулав.  

 

Монгол улс социализмын үед хэдийгээр өртөг өндөртэй, татаасан дээр 

суурилдаг байсан боловч нийт малчдыг хамарсан мал аж ахуйн эрсдлээс 

хамгаалах чадвар сайтай тогтолцоотой байлаа. Энэхүү тогтолцоо нь хөдөө аж 

ахуйн нэгдэл, сангийн аж ахуй, тэжээлийн аж ахуйнуудын нэгдмэл удирдлага 

бүхий тогтолцоон дээр суурилж байсан байна.  

 

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн эхний жилүүдэд мал хувьчлагдаж, улсын 

болон улсжсан хоршооллын өмчид суурилсан нэгдэл, сангийн аж ахуй, 

тэжээлийн аж ахуйнууд татан буугдсанаар мал аж ахуйн эрсдлийн дийлэнхийг 

малчид үүрэх болсон байна.  

 

Мал аж ахуй эрсдлийн менежментийн тогтолцоо задарсны хажуугаар төрөөс 

хариуцдаг байсан худалдаа, бэлтгэлийн тогтолцоо байхгүй болж, түүнийг орлох 

маркетингийн оновчтой тогтолцоо бүрдээгүй, хөдөө дахь нийгмийн чанартай 

бусад үйлчилгээний чанар, хүртээмж муудсан зэрэг нь малчдын архаг ядуурлын 

гол шалтгаан болсоор байна.  

 

Зах зээлийн эдийн засгийн шинэ нөхцөлд мал аж ахуйн эрсдлийн менежентийн 

тогтолцоог сэргээн бий болгох талаар төр, засгаас ихээхэн анхаарч байгаа ч 

малчдад хүрсэн, үр өгөөжтэй, нэгдмэл тогтолцоо өнөөдрийг хүртэл бий болж 

чадаагүй байна.  

 

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй “Тогтвортой амьжиргаа” хөтөлбөрийн зүгээс 

бэлчээр, эрсдлийн менежментийн үр өгөөжтэй тогтолцоо бий болгоход Засгийн 

газарт 2003 оноос эхлэн дэмжлэг үзүүлж байна. „Бэлчээрийн менежментийн 

жишиг үйл ажиллагаа‟ төсөл нь дээрх ажлын туршлагад тулгуурлан  бэлчээр, 

эрсдлийн менежментийн тогтвортой тогтолцоог 2 суманд туршин хэрэгжүүлэх 

ажлыг гүйцэтгэж байна.  

 

Өнөөдрийн оршин байгаа тогтолцоо нь дараахь үндсэн дутагдалтай байна. 

Үүнд: 

1. Хариуцсан байгууллагуудын хоорондын нэгдмэл удирдлага, уялдаа 

зохицуулалт сул (бэлчээр, эрсдлийн менежментийн чиг үүргүүд хэд 

хэдэн яамдад салсан нь нэгдмэл удирдлагаар хангах ажлыг бэрхшээлтэй 

болгож байгаа) 

2. Олон чухал үйл ажиллагаа нь төрийн албаны хариуцлага, санхүүжилтийн 

тогтолцоотой нягт уялдаж чадаагүйгээс хэрэгжих хөшүүрэг, баталгаа 

сул, нөөцийг үр өгөөж багатай ашиглах явдал газар авсан 

3. Төлөвлөлтөд малчид, орон нутгийн оролцоо хангалтгүй, гол төлөв 

дээрээс доош чиглэсэн удирдлагын шинжтэй 

4. Төлөвлөгөөгүй урсгалаар явах шинж чанар давамгайлсан  

5. Ерөнхийдөө болон нэн ялангуяа орон нутаг дахь зохион байгуулалтын 

(институцийн),  мэргэжлийн, технологийн болон санхүүгийн хүчин 

чадлын архаг дутагдлын улмаас гаргасан бодлого, хөтөлбөрийг 



хэрэгжүүлэх чадвар нэн сул. Гаргасан бодлого, хөтөлбөр, түүнийг 

хэрэгжүүлэх чадвар хоѐр зөрдгөөс хүч тарамдан аль алиныг нь  хагас 

дутуу хэрэгжүүлсэн нэр зүүх хүчин чармайлт зонхилж, эцсийн дүнд аль ч 

бодлого, хөтөлбөр биелэхгүй болоход хүргэдэг.  

6. Үйл ажиллагааны тогтвортой байдал хангалтгүй  

 

2. БЭЛЧЭЭР, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ БИЙ 

БОЛГОХОД БАРИМТАЛСАН ЗАРЧМУУД: 

 

1. Нийт малчдын түүний дотор ядуу өрхийн өргөн оролцоог хангах – 

малчдаас авах саналын хуудас   

2. Асуудалд цогцоор хандах буюу үйл ажиллагааны хоорондын уялдааг 

хангах 

3. Уян хатан байх-хувьсамтгай байгаль, цаг агаарын өөрчлөлтөд зохицож, 

хариу үйлдэл шуурхай үзүүлэх чадвартай байх  

4. Төрийн алба, үйлчилгээний тогтолцоотой бага зардалтайгаар (чирэгдэл 

багатай) уялдах чадвартай байх  

5. Орон нутгийн чадавхитай нийцүүлэх 

6. Тогтвортой байдлыг хангах  

 

3. ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  

 

3.1 МАЛЧДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТАЛААР  

 

Малчдын оролцоог хангах зарчмыг хэрэгжүүлэх үндсэн арга зам нь нэгд, 

бэлчээр, эрсдлийн менежментийн жил бүрийн үйл ажиллагааг төлөвлөж 

хэрэгжүүлэхэд малчин өрх нэг бүрээс санал авч байх, хоѐрт, багийн хурлаар 

бэлчээр, эрсдлийн менежментийн асуудлуудыг нээлттэй шүүн хэлэлцэж 

шийдвэрлэдэг байх, гуравт, төлөвлөгөөнд тусгасан асуудлуудыг 

хэрэгжүүлэхэд малчид өөрсдөө хөдөлмөр, хөрөнгөө нийлүүлэн оролцдог 

байх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.  

 

Нэгдүгээр нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд бэлчээр, эрсдлийн менежментийн 

сумын жилийн төлөвлөгөөнд оруулах саналын хуудсыг жил бүрийн 3-р 

сарын багийн хурлын зар тараах үеэр болон багийн хурлын үеэр нийт 

малчин өрхүүдэд тараан бөглүүлж, 6-р сарын багийн хурлаар цуглуулах 

аргаар бүрдүүлсэн болно. Малчдаас авах саналын хуудас нь: 

 Тэжээл бэлтгэл 

 Бэлчээр, хадлангийн ашиглалтын талаар  

 Худаг уст цэг шинээр гаргах, эзэмших 

 Хашаа саравч бэлтгэх, засах  

 Малын чанар сайжруулах 

 Малын эрүүл мэндийг сайжруулах 

 Малын хулгай 

 Чоно бусад араатан  

 Ган зудтай үед шаардагдах унаа, хөсөг  

 Мал аж ахуйн бус орлогын эх үүсвэр бий болгох  үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа эсэх  

 Малын даатгал 



 Сурталчилгаа, зөвлөгөө, сургалтыг өргөжүүлэх 

 Мэдээллийг сайжруулах 

 Гал, ус мэт гэнэтийн аюул 

 Тэргүүн туршлага, сургалт  

 Санал, хүсэлт  

 

гэсэн үндсэн 16 зүйлээр нарийвчилсан асуултуудыг өрх нэг бүрээс авахаар 

зориулагдсан байна. Асуулгыг малчин өрх тус тусдаа болон хот айл, бүлгээрээ 

хамтран бөглөж болно. Санал асуулгын хуудсыг хавсралт 1 –ээр харуулав. Төв 

аймгийн Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумдад явуулсан туршилтаас үзвэл ийм санал 

асуулгын хуудсыг бөглөхийн ач холбогдлыг малчдад ойлгуулж чадвал малчид 

бөглөх боломжтой болохыг харууллаа. Хамгийн гол нь бөглөсөн санал нь 

бодитой хэрэгжих юм гэдгийг батлан харуулсан нөхцөлд малчдын идэвхи, 

сонирхол ихээхэн дээшилж байсан нь зүй ѐсны хэрэг юм. Дээрх 2 сумдад 

туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн төслүүд нь чухамхүү малчдын саналд 

үндэслэн хэрэгжсэн нь малчдын итгэл, үнэмшлийг хүлээхэд гол үүрэг 

гүйцэтгэсэн болно.  
 

Малчдаас гарсан саналыг 6-р сард зохион байгуулсан багийн хурлаар 

хэлэлцүүлж, тусгай шалгуурын дагуу шалгаруулан сумын бэлчээр, эрсдлийн 

менежментийн төлөвлөгөөнд тусгуулахаар сумын газрын даамал, хүнс, хөдөө 

аж ахуйн түшмэдэд хүргүүлсний зэрэгцээ тухайн жилд хэрэгжүүлэх боломжтой 

саналуудыг төсөл, сумын төсөв болон малчдын хувь нэмрийн оролцоотойгоор 

хэрэгжүүлсэн юм. Ийнхүү хэрэгжүүлэх тухайгаа багийн хурал дээр тайлбарлан 

танилцуулсан нь малчдын идэвхийг ихээхэн өрнүүлж, малчид өөрсдийн саналыг 

хэрэгжүүлэхийн төлөө хуралдаанд нэн идэвхитэй оролцсон нь ийм замаар 

бэлчээр, эрсдлийн менежментийн үйл ажиллагаан дахь малчдын оролцоог 

нэмэгдүүлж болохыг харуулсан юм.  
 
Төслийн 2 сумдад 6-р сард зохион байгуулсан багийн хурлаар бэлчээр, 

эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр малчдын саналын үндсэн дээр гарч ирсэн 

тулгамдсан асуудлуудыг эрэмбэлсэн үр дүнг хүснэгт 1, 2–оор үзүүлэв.   

 

Хүснэгт 1. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын багуудын хурлаар мал аж ахуйн бэлчээр, 

эрсдэлийн менежментийн талаар хэлэлцэж дэвшүүлсэн тулгамдсан асуудлууд 
 

Багийн нэр Хуралдсан, он, 

сар, өдөр 

Дэвшиж гарсан асуудлыг ач холбогдлоор 

нь эрэмбэлсэн байдал 

1-р баг, 

Өгөөмөр 

2006.05.15 1. Худаг ус 

2. Бэлчээр 

3. Хулгай, чоно 

2-р баг, Чулуут 2006.05.17 1. Зуслангийн худаг 

2. Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээр 

3. Хулгай, чоно 

4-р баг, 

Хушинга 

2006.05.18 1. Худаг ус 

2. Бэлчээр 

3. Хулгай,чоно 

5-р баг, Тамган 2006.05.19 1. Бэлчээр 

2. Худаг ус 

3. Хулгай 



4. Ганзуд 

6-р баг, 

Баянтуул 

2006.05.16 1. Чоно 

2. Сохор номин 

3. Бэлчээр 

4. Худаг ус  

5. Хулгай 

 
Хүснэгтээс үзэхэд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 5 багийн ИНХ-аар дэвшигдэн 

гарч ирж байгаа тулгамдсан асуудлуудыг эрэмбэлэн үзэхэд бэлчээрийн усан 

хангамжийг сайжруулах, уст цэгийг илрүүлэн олох асуудал нийт багийн 60 

хувьд нь 1-т, 20 хувьд нь 2-рт эрэмбэлэгдэж хамгийн их тулгамдсан асуудал 

болж байхад бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах асуудал нийт 

багийн 20 хувьд нь 1-рт, 80 хувьд нь 2-рт эрэмбэлэгдсэн асуудал болж 

байгаагаараа бидний хэрэгжүүлж байгаа  төслийн зорилго, үзэл баримтлалтай яв 

цав тохирч байгааг тэмдэглэх нь чухал юм.  

 

Хүснэгт 2 . Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын багуудын хурлаар мал аж ахуйн 

бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн талаар хэлэлцэж дэвшүүлсэн тулгамдсан 

асуудлууд 
 

Багийн нэр Хуралдсан, он, 

сар, өдөр 

Дэвшиж гарсан асуудлыг ач холбогдлоор нь 

эрэмбэлсэн байдал 

1-р баг, Баян-

Уул  

2006.06.21 1. Худаг ус 

2. Бэлчээр 

3. Хулгай, чоно 

2-р баг, Цагаан 

тэмээт 

2006.06.23 1. Худаг 

2. Бэлчээр 

3. Хулгай, чоно 

3-р баг, Усан 

хэрэмтий 

2006.06.21 1. Худаг ус 

2. Бэлчээр 

3. Ган зуд  

4. Хулгай чоно 

4-р баг, Угалзат 2006.06.22 1. Худаг ус 

2. Бэлчээр 

3. Хулгай, чоно 

 
Хүснэгтээс үзэхэд Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын 4 багийн ИНХ-аар 

дэвшигдэн гарч ирж байгаа тулгамдсан асуудлуудыг эрэмбэлэн үзэхэд 

бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, уст цэгийг илрүүлэн олох асуудлыг 

нийт баг 100 хувь 1-т эрэмбэлж хамгийн их тулгамдсан асуудал болж байхад 

бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах асуудлыг нийт баг 100 хувь  2-

рт эрэмбэлж бас л тулгамдсан асуудал болж байгаагаараа хэрэгжүүлэх энэхүү 

төслийн эрэлт хэрэгцээнд тохирч байгаа нь сайшаалтай хэрэг байлаа.  

 

Төслийн 2 сумын нийт багийн түвшинд дундажаар авч үзвэл багийн ИНХ-аар 

дэвшигдэн гарч ирж байгаа тулгамдсан асуудлуудыг эрэмбэлэн үзэхэд 

бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, уст цэгийг илрүүлэн олох асуудал 

нийт багийн 80 хувьд 1-т, 10 хувьд 2-рт эрэмбэлэгдэж хамгийн их тулгамдсан 

асуудал болж байхад бэлчээрийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах асуудал 



нийт багийн 10 хувьд нь 1-рт, багийн 90 хувьд нь 2-рт эрэмбэлэгдсэн асуудал 

болж байгаагаараа энэхүү төсөл цаг үеэ олж хэрэгжиж байгааг нотолсон баримт 

юм.  

 

Төсөв хязгаарлагдмал нөхцөлд малчдаас гарсан саналыг бүгдийг нь хэрэгжүүлэх 

боломжгүй юм. Иймд эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны буюу төслийн 

саналыг сонгон шалгаруулах зайлшгүй шаардлага гарна. Энэ үйл явцад тус 

дөхөм болох үүднээс доорх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан туршсан болно. 

Үүнд: 

1. Ашиг хүртэгч өрхийн тоо олон байх 

Тухайн малчны өгсөн төслийн санал нь зөвхөн ганц хувь хүнд бус хөрш 

зэргэлдээ орших аль болох олон айл өрхөд адил тэгш хэмжээний ашиг 

өгөхүйц байх  

2. Ядуу өрхийн тоо олон байх 

Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх малчдын бүрэлдэхүүнд аль болох олон 

ядуу өрхийг оролцуулан тэдний амьдрал ахуйг дээшлүүлэн орлогыг нь 

      нэмэгдүүлэх  боломжтой байх 

3. Орон нутаг, малчдаас оруулах хувь нэмэр их байх  

Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын 

тодорхой хэмжээг сум орон нутгаас буюу малчид өөрсдөө гаргаж хувь 

нэмэр оруулсан байх  

4. Хэрэгжих боломжтой байх 

Төслийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд аль техник, технологийн хувьд 

хялбар шийдэх боломжтой бэлчээрийг  үр ашигтай, зөв зохистой 

ашиглах, хамгаалах асуудлыг тусгасан байх 

5. Хямд төсөр байх 

Санал болгож буй арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд  хэт их хөрөнгө оруулалт 

шаардагдахааргүй аль болох хялбар аргаар уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

боломжтой байна. Тухайлбал: бэлчээр, хадланг хашиж хамгаалах арга 

хэмжээнд шаардагдах хашаа хаалтыг гарын доорх материал буюу тэр 

орчмын мод, чулууг ашиглан хийх боломжтой байх 

 

6. Зөвшилцсөн байх 

Төслийн санал өгөхөөс өмнө хөрш зэргэлдээ орших айл өрхүүдтэйгээ 

зөвшилцсөн байх /Тухайлбал: бэлчээрийг гэрээгээр ашиглах санал нь 

тухайн нутаг бэлчээрийг ашиглагч бусад өрхүүдтэйгээ зөвшилцсөн, 

нутагт шинээр худаг гаргах санал нь худаг гаргах нутаг бэлчээрийг 

ашиглагч бусад өрхүүдтэй зөвшилцсөн г.м/  

 

Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан малчид, багаас гарсан саналыг сонгон 

шалгаруулж, хэрэгжүүлэх боломжтой болохыг төслийн 2 суманд явуулсан үйл 

ажиллагаа харуулсан  юм.  

 

Хэдийгээр төслийг төсөвт хөрөнгө оруулалтын зардал тусгагдаагүй боловч баг, 

малчдаас гарч ирсэн саналыг орон нутгийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх ажлыг 

турших зорилгоор төслийн зүгээс бусад үйл ажиллгааны зардлаасаа хэмнэн сум 

бүрт ойролцоогоор 10 сая төгрөг гаргаж шалгарсан төслүүдийг хэрэгжүүлсэн нь 

бэлчээр, эрсдлийн менежементийн зохион байгуулалтын тогтолцоо бий болгох 

ажлыг бүрэн утгаар нь малчдын сонирхлыг татсан хэлбэрээр нь хэрэгжүүлэх 

чухал алхам болсон юм. Цаашид орон нутгийн сумдын зүгээс малчид, багаас 



гарсан саналыг  хэрэгжүүлэх санхүүгийн байнгын чадвартай болох нь энэхүү 

үйл ажиллагааг тогтвортой үргэлжүүлэх нэг чухал нөхцөл болохыг тэмдэглэх нь 

зүйтэй юм.  

 

Төслийн 2 суманд баг, малчдын саналыг үндэслэн хэрэгжүүлсэн төслүүдийн 

талаарх мэдээллийг хавсралт 2 А, Б –ээр харуулав.  
 

3.2 АСУУДАЛД ЦОГЦООР ХАНДАХ БУЮУ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХООРОНДЫН УЯЛДААГ ХАНГАХ 

Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагаа нь хоорондоо нягт уялдаатай, 

харилцан бие биеэ нөхсөн үйл ажиллагаануудын цогцолбор юм. Тухайлбал, 

бэлчээрийн менежментийн  нэг чухал хэсэг болсон улирлын болон отрын нөөц 

нутгийг төлөвлөнө гэдэг нь ган, зуд зэрэг байгалийн эрсдэлтэй тэмцэх малчдын 

уламжлалт стратегийг хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Бэлчээр, эрсдлийн менежментийн 

жилдээ хэрэгжих гол үйл ажиллагааны нэр төрөл, цаг хугацааны хуваарийг 

хуанлаар харуулж болно.  

 

Ийм маягийн хуанлийг албан тушаалтны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээний 

заалт бүртэй уялдуулан холбож сумын холбогдох албан тушаалтан, 

мэргэжилтэн бүрийн саналыг тусгах, тэдэнтэй хамтран санал солилцох замаар 

боловсруулсан болно. /Хавсралт 3/  

 

Энэхүү хуанли нь  бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ажлыг хэрэгжүүлэхэд 

малчид, малчдын бүлгийн гишүүд, багийн Засаг дарга, газрын даамал, ХХАА-н 

түшмэл,  сумын Засаг дарга зэрэг бүх оролцогчдын хариуцах ажил үүргийн 

хуваарь, хэрэгжүүлэх хугацаа зэргийг улам тодорхой болгон зааглаж өгснөөрөө 

хөдөө орон нутагт мал аж ахуйн ажлыг хөтлөн явуулах, холбогдох албан 

тушаалтны ажлын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэхэд ач холбогдолтой баримт 

бичиг болсон юм. 

 

Энэхүү бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн жилийн ажлын хуанли нь тухайн 

сумын бүтэн жилийн хугацаанд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр 

хийх ажлуудыг хэрэгжүүлэх хугацаа, хариуцах эзэнтэй нь нэлээд тодорхой, 

логик дарааллаар авч үзсэн бөгөөд орон нутагт хэрэгжих боломжтой гэдэг нь 2 

суманд хэрэгжүүлсэн туршилтын явцад харагдсан юм.  

 

3.3 УЯН ХАТАН БАЙХ ЗАРЧМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР  

 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашиг, малчдын амьжиргааг голлон 

тодорхойлдог цаг агаарын нөхцөл огцом хувьсамтгай Монгол орны нөхцөлд 

бэлчээр, эрсдлийн менежментийн бүх үйл ажиллагааг жилийн өмнөөс 

урьдчилан нарийн төлөвлөх боломжгүй юм. Иймээс төлөвлөлтийн үйл 

ажиллагааг үндсэнд нь урьдаас төлөвлөх боломжтой болон боломж муутай гэж 

2 хуваан боломжтой үйл ажиллагааг урьд жилд нь төлөвлөдөг, харин боломжгүй 

үйл ажиллагааг тухайн үед нь шуурхай зохицуулах чадвар бүхий төлөвлөлт, 

санхүүжилтийн тогтолцоо байх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Тухайлбал, хашаа, 

саравч засварлах, барих, худаг ус гаргах, засварлах, мал эмнэлгийн тарилга, 

туулгалт хийлгэх зэрэг цаг агаарын нөхцлөөс бага хамаардаг үйл ажиллагааг  

оны эхэнд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх боломж өндөр байна. 

Харин өвс тэжээл бэлтгэл, бэлчээрийн оготно, царцаатэй тэмцэх зэрэг үйл 



ажиллагааны хэмжээг жилийн өмнөөс урьдчилан төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд 

бэрхшээлтэй.  

 

Зарим тохиолдолд урьдчилан төлөвлөж болно, болохгүй гэж хатуу зааглахын ач 

холбогдол бага байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тухайн үйл ажиллагааны зайлшгүй 

шаардлагатай хамгийн бага хэмжээнд урьдчилан төлөвлөж, төсөвт суулгаад 

харин тухайн жилийн цаг агаарын нөхцлөөс хамааруулан жилийн дундуур 

өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ гарахад шаардагдах нөөц, санхүүжилт нь бэлэн 

байхаар бодож төлөвлөх (болзошгүй үйл ажиллагаа, зардал маягаар) нь зүйтэй 

гэж үзлээ.  

 

Ийнхүү уян хатан байлгах шаардлагыг хангах механизм нь нэгд, жилд 4 удаа 

зохион байгуулах багийн хурал бүр дээр ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх шуурхай 

арга хэмжээг хэлэлцдэг байх, хоѐрт, сумын эрсдэлийн менежментийн 

төлөвлөгөөнд цагийн байдлыг үнэлэн эрсдэл гарсан тохиолдолд авах арга 

хэмжээ, хариуцах эзэн, санхүүжилтийг суулгаж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж 

үзсэн болно.  

 

Жилийн бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 

хэмжээг бүхэлд нь авч үзвэл нэг хэсэг үйл ажиллагаа нь оны эхэнд батлагдсан 

төлөвлөгөө, төсвийн дагуу хэрэгждэг, харин нэг хэсэг нь тухайн үеийн нөхцөл 

байдалд шуурхай зохицуулагдан болзошгүй арга хэмжээний зардлаас 

санхүүжин хэрэгждэг бүтэцтэй болж байгаа юм.  

 

Хүснэгт (хуанли) дээр тайлбарлах 

 

Тэжээлийн хэрэгцээг тооцож, төлөвлөдөг өнөөгийн тогтолцоо нь Засгийн 

газрын 2001 оны 47–р тогтоолоор баталсан “Мал, сүргийг ган, зудаас хамгаалах 

үндэсний хөтөлбөр”-ийн заалтуудад үндэслэж байна. Энэ нь нэг хонин толгойд 

ойт хээрт 30 кг, өндөр уулын буюу тал хээрийн бүсэд 10 кг, говийн бүсд 3.0 кг-

аас доошгүй нэмэгдэл тэжээл өвс, түүнчлэн гар тэжээл, хужирын нөөцийг 

өөрсдийн хүч, хөрөнгөөр заавал бүрдүүлэхээр заасан нь бүсийн дундажаар 14.3 

кг өвс буюу 5.7кг/ тэжээл нэгж болж байгаа юм. Харин сүүлийн 3 жилийн улсын 

дунджаар энэхүү үзүүлэлт кг байна. Өвөрхангай аймгийн 2004 оны тэжээл 

бэлтгэлийн жишээгээр үзэхэд нэг хонин толгойд 4.96 кг/тэжээлийн нэгж 

оногдож байв. Ийм хэмжээний тэжээлээр тухайлбал 2000-2002 оны зуднаар 

малыг авч гарах боломжгүй юм. Иймд тэжээлийн хэрэгцээг хамгийн муу 

нөхцлөөр бодож, малыг амьд авч гарахад шаардагдах тэжээлээр хэрэгцээгээ 

тооцож, чадлын хирээр бэлддэг, өнтэй жил болсон тохиолдолд тэжээлээ 

муудахаас нь өмнө борлуулдаг боломжтой тогтолцоог бүрдүүлэх нь илүү зүйтэй 

юм. 3-5 сард авах малчдын санал асуулгын хуудсанд тухайн жилдээ бэлтгэх 

тэжээлээ бөглөх бөгөөд сум чадал, боломжийн хэмжээнд аюулаас хамгаалах 

тэжээлийн нөөцийг тухайн жилийн төсөвт суулган бүрдүүлж байх нь зүйтэй гэж 

үзлээ. 
 

Малыг аль нэг хэлбэрээр эдэлгээнд ашиглахгүй, мөн ямар ч бүтээгдэхүүн авахгүйгээр 

зөвхөн физиологийн хамгийн доод шаардлагыг хангах хэмжээний тэжээлтэй байлгахыг 

шинжлэх ухааны хэлээр өл барих гэж нэрлэдэг. Өл барих тэжээллэгийн үндсэн зарчим 

нь ажил эдэлгээгүй, ашиг шим бий болгохгүй нөхцөлд малын биед зарцуулагдаж 

байгаа шимт бодисыг гаднаас тэжээлээр нөхөж өгөх явдал юм. Малыг өл барих 



хэмжээнд тэжээнэ гэдэг бол зөвхөн толгой хамгаалах буюу хар үгээр үхүүлэхгүй байж 

онд оруулах тухай яриа юм.  
 

Сүргийн бүтэц бүхий 100 хонин дээр хийсэн дээрхи тооцооноос үзвэл, оны 

эхний нэг хонинд хоногт 0.26кг/тэжээлийн нэгжээр тооцож нэг хонин толгойд 

17 орчим кг өвс, түүнтэй тэнцэх хэмжээний бусад тэжээл бэлтгэж авбал өл 

барих хэмжээнд тэжээх нэг сарын нормыг хангана. Сүргийн бүтэц, төрөл 

бүрийн нас, хүйсний малын сүрэгт эзлэх хувийн жин өөрчлөгдвөл, оны эхний 

нэг хонинд ногдох тэжээлийн хэмжээ дагаж өөрчлөгдөнө.  

 

3.4 ТӨРИЙН АЛБА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ ЗАРДАЛ 

БАГАТАЙ БАЙХААР УЯЛДУУЛАХ  

 

Санал болгож байгаа бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн тогтолцоог төрийн 

алба, үйлчилгээний одоогийн тогтолцоог аль болох бага хөдөлгөж, нэмэгдэл 

зардал чирэгдлийг хамгийн бага оновчтой хэмжээнд байлгах зарчим барилаа. 

Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн сумдад хэрэгжүүлэхэд хамгийн их зардал 

шаарддаг үйл ажиллагаа нь малчдад хүрч ажиллахтай холбогдон гардаг. Энэ үйл 

ажиллагааг төрийн алба, үйлчилгээний өнөөгийн тогтолцоотой  зардал багатай 

холбох арга нь багийн хурал гэж үзлээ. Учир нь багийн хурлыг улиралд нэг удаа 

буюу жилд 4 удаа хийх тогтолцоо тодорхой хэмжээнд тогтон төлөвшиж, 

малчдыг хамгийн өргөн хэмжээнд цуглуулж чадаж байгаа цорын ганц механизм 

болоод байгаа юм.  

 

Багийн хурлын ирц гол төлөв нийт малчин өрхийн гуравны  нэгтэй тэнцдэг 

боловч хуралд суусан малчин очоод хот айлын малчиддаа мэдээллийг 

дамжуулах боломжтой гэж үздэг байна. Цаашид багийн хурлаар   малчдын 

амьдралын амин чухал асуудал болсон бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн 

асуудлуудыг хэлэлцэж, хэрэгжүүлээд ирэхээр малчдын ирц нэмэгдэх хандлага 

туршилтын 2 сумдад зохион байгуулсан үйл ажиллагаанаас харагдсан болно.  

 

Бэлчээр, эрсдлийн менежементийн үйл ажиллагааг багийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

графикийг хавсралт 4-аар харуулав.  

 

Тухайн сумын “Бэлчээр эрсдэлийн менежментийн жилийн ажлын хуанли”-г 

малчид, малчдын бүлэг, багийн түвшинд ажил болгон хэрэгжүүлэхэд бэлчээр, 

эрсдэлийн менежментийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг багийн өдөрлөг-хурлаар 

хэлэлцүүлж, хэрэгжүүлэх графикийг малчид, багийн засаг дарга, сумын ХХАА 

хариуцсан түшмэл, газрын даамал, сумын засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарын 

санал дээр үндэслэн боловсруулан мөрдүүлэн ажиллаж байна. Харин энэхүү 

графикт жилийн 4 улиралд хийх бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ажлыг улам 

тодорхой болгон зааж өгснөөс гадна хэрэгжүүлэх хугацаа, багийн өдөрлөг-

хурлаар жилдээ 4 удаа хэлэлцэн шийдвэрлэж байхаар төлөвлөж байгаа нь 

одоогийн багийн түвшинд явагдаж байгаа мал аж ахуйн ажилтайгаа нягт уялдаж 

чадсан  юм. 

 

Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг багийн-өдөрлөг 

хурлаар хэлэлцүүлж, хэрэгжүүлэх график нь багийн түвшинд бэлчээр, 

эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааг сумын газар зохион байгуулалт, 

эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгуулах санал гаргуулах, батлагдсан 



төлөвлөгөөнд тусгагдсан  ажлыг багийн хурлаар хэлэлцэж хэрэгжүүлэх 

өдөрлөг-хурал зохион байгуулах хугацаа, хэлэлцэх асуудлуудыг улирлын 

ялгаатайгаар тодорхойлон өгч байгаа юм. Багийн өдөрлөг хурлыг жилд 4-н удаа 

зохион байгуулахаар графикт тусгасан бөгөөд эдгээр өдөрлөг хурал тухайн цаг 

үеийн холбоотой асуудлыг хэлэлцэж, хурлын үр дүнд гарсан асуудлыг багийн 

Засаг даргаар дамжуулан сумын ХХАА-н түшмэл, газрын даамал нарт 

хүргүүлэн сумын Засаг даргаар шийдвэрлүүлнэ.     

 

Хүснэгтйиг тайлбарлах 

 

 

3.5 ОРОН НУТГИЙН ЧАДАВХИТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ  
 
3.5.1 БЭЛЧЭЭР, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРÝГЖҮҮЛЭХÝÄ 

ØÀÀÐÄÀÃÄÀÕ ÕҮЧÈÍ  ÇҮÉËÑ  
 
Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ¿йл àæèëëàãààã øààðäëàãûí ò¿âøèíä 
õýðýãæ¿¿ëýõ çîõèîí áàéãóóëàëò, ìýðãýæèë, òåõíîëîãè, ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõè 
ºíººäºð  ñóìàíä áàéõã¿é áàéíà. Òóðøèëòûí 2 ñóìäàä ýíýõ¿¿ ÷àäàâõèéã áèé 
áîëãîõ àæëûã òóðøèæ õýðэãæ¿¿ëëýý.  
 
Çîõèîí áàéãóóëàëòûí ÷àäàâõèéã áèé áîëãîõ ãîë õýðýãñýë íü íýã òàëààñ 
õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà àëáàí òóøààëòíû àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðèéã 
òîäîðõîéëîí á¿òýýãäõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ ãýðýý áîëîí áýë÷ýýð, ýðñäëèéí 
ìåíåæìåíòèéí æèëèéí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ 
ìåõàíèçìóóäàä ñóóëãàæ ºãºõ, òýäãýýðèéí òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ, íºãºº 
òàëààñ ìàë÷äûí îðîëöîîã õàíãàõ òîгòâîðòîé ìåõàíèçìûã á¿ðä¿¿ëýõýä 
îðøèæ áàéâ. Ýíýõ¿¿ àñóóäëóóäûã òàéëàíãèéí áóñàä õýñã¿¿äýä äýëãýðýíã¿é 
àâ÷ ¿çñýí òóë ýíä äàõèí íóðøèõ øààðäëàãàã¿é þì. Õàðèí òàéëàíãèéí ýíý 
õýñýãò ìýðãýæèë, òåõíîëîãè (òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèéí õàìò) áîëîí 
ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäàâõèéã á¿ðä¿¿ëýõ òàëààð òºñëººñ õèéñýí àæëûã äóðüäàõ íü 
ç¿éòýé þì.  
 
Ýíä òîäîðõîéëñîí øààðäëàãóóä íü áýë÷эýð, ýðñäэëèéí ìåíåæìåíòèéí 
æèëèéí òºëºâëºãºº, õóàíëèä çààñàí àæëóóäûã òîãòâîðòîé õýðýãæ¿¿ëýõýä 
çàéëøã¿é øààðäàãäàõ õàìãèéí áàãà ò¿âøèíãýýð òîäîðõîéëîãäîæ áàéãàà 
þì.   
 
Аймгийн газрын алба 
 
Ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí õóâüä: 

 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газарт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
ãýðýýíä òóññàí ¿ð ä¿íã биелүүлэх  

 Ãàçàð ç¿éí ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõ ArcGIS программыг àæèëëóóëàõ 

 Ñумдын бэлчээр ашиглалтын зураглалыг äîîä òàë íü 5 æèë тутамд 1 

удаа шинэчлэн хэвлэх 
  

Òåõíîëîãè, òîног төхөөрөмжийн хувьд (íýìæ øààðäàãäàõ): 
 

 ArcGIS программ хангамж 

 ArcGIS программ хангамжèéã àæèëëóóëàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé êîìïüþòåð 



 Бэлчээрийн зурагëàëûã À0 õýìæýýíä хэвлэдэг ïлоттер 
 

Санх¿¿гийн хувьд: 

 Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíîëîãèéí ÷àäàâõèéã òîãòâîðòîé 
õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ óðñãàë áîëîí õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðäàë  

 
Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
 
Ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí õóâüä: 

 ХХААГ-аас аймгийн засаг даргад бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд 
бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр тусгасан заалтуудыг 
бүрэн биелүүлэх чадвартай байх 

 
2.Тоног төхөөрөмжийн хангамжийн хувьд (íýìæ øààðäàãäàõ) 

 Êодоскоп, зургийн дижитал аппарат  
 
Санхүүгийн хувьд: 

 Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíîëîãèéí ÷àäàâõèéã òîãòâîðòîé 
õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ óðñãàë áîëîí õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðäàë  

 
Сумын газрын даамал 
 
Ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí õóâüä: 

 Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах 
аргачлалыг бүрэн эзэмшсэн байх 

 Сумын газрын даамлаас сумын засаг даргад бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх гэрээнд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр 
тусгасан заалтуудыг бүрэн биелүүлэх чадвартай байх 

 
Тоног төхөөрөмжийн хангамжийн хувьд: 

 Компьютер, принтер (ХХАА-н түшмэлтэй хамтран дундаа нэг байж 
болно) 

 GPS багаж 
 

Санхүүгийн хувьд: 

 Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíîëîãèéí ÷àäàâõèéã òîãòâîðòîé 
õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ óðñãàë áîëîí õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðäàë  
 

Сумын ХХАА хариуцсан түшмэл 
 
Ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéí õóâüä: 

 Сумын эрсдэлийн менежментийн жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулдаг  арга зүйг бүрэн эзэмшсэн байх 

 Сумын ХХАА хариуцсан түшмэлээс сумын засаг даргад 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд бэлчээр, эрсдэлийн 
менежментийн чиглэлээр тусгасан заалтуудыг бүрэн биелүүлэх 
чадвартай байх 

 
Тоног төхөөрөмжийн хангамжийн хувьд 



 Компьютер, принтер (Газрын даамалтай хамтран дундаа нэг байж 
болно) 

 
Санхүүгийн хувьд: 

 Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíîëîãèéí ÷àäàâõèéã òîãòâîðòîé 
õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ óðñãàë áîëîí õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðäàë  

 
Багийн дарга  
 

 Сумын бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн жилийн òºëºâëºãºº, æèëèéí 
àæëûí õóàíëèä  çààñàí õîëáîãäîõ ¿¿ðã¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàðûã 
эзэмшсэн байх 

 Áàãèéí äàðãààñ сумын засаг даргад бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд 

бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр тусгасан заалтуудыг 

биелүүлэх чадвартай байх 
 
Тоног төхөөрөмжийн хангамжийн хувьд (äîîä òàë íü ººðèéí 
ìîòîöèêëòýé áàéõ ñóóðü øààðäëàãûã îðóóëàëã¿éãýýð) 

 Ургацын дээж жинлэх жин  

 GPS (ойрын хугацаанд биш гэхэд дунд хугацаанд) 

 Компьютер (ойрын хугацаанд биш гэхэд дунд хугацаанд) 

 

Санхүүгийн хувьд: 

 Ìýðãýæëèéí áîëîí òåõíîëîãèéí ÷àäàâõèéã òîãòâîðòîé 
õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ óðñãàë áîëîí õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðäàë  

 
3.5.2 БЭЛЧЭЭР, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРÝГЖҮҮЛЭХÝÄ 

ØÀÀÐÄÀÃÄÀÕ ÕҮЧÈÍ ЗҮÉËÑÈÉÃ ÁÈÉ ÁÎËÃÎÕ ÒÀËÀÀÐ 

ÕÝÐÝÃÆҮҮËÑÝÍ ÀÆÈË   
 
Ìýðãýæëèéí ÷àäàâõèéã áèé áîëãîõ òàëààð  
 

Төсөл хэрэгжүүлж буй Эрдэнэсант, Эрдэнэ сумдын удирдлага, МААЭШХ, 
Төв аймгийн газрын алба, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар 
(ГХГЗЗГ)-ын мэргэжилтнийг оролцуулсан “Бэлчээрийн жишиг үйл 
ажиллагаа” сэдэвт семинарыг 2006 оны 04 дүгээр сарын 21- ний өдөр 
Улаанбаатар хотод Бодлого судлалын төв дээр  зохион байгууллаа. Энэ 
семинар дээр дараахь асуудлуудаар сургалт хийв. Үүнд:  

 төслийн зорилго, чиглэл, ач холбогдол, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах 
аргачлал, бэлчээрийн газрын үнэлгээ, мониторинг хийх аргачлал 

 сумын холбогдох албан тушаалтны нийлүүлэх бүтээгдэхүүний 
багцад бэлчээрийн менежментийн асуудлыг тодотгон тусгах  тухай 

 аймаг, сумын түвшинд бэлчээрийн менежментийн арга хэмжээг 
сайжруулах  

 
Семинар дээр оролцогчдын саналыг үндэслэн сумын хэмжээнд бэлчээр, 
эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааг төлөвлөж бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтээр хангахад ямар бэрхшээл тохиолддог, түүнийг даван 
туулах арга замын  талаар сумын холбогдох албан тушаалтан тус бүрээс 



Зураг1.Төв аймгийн Эрдэнэсант 
сумын 3-р багийн өдөрлөг хурал дээр  

доорх байдлаар санал гаргуулан төсөл хэрэгжүүлэхдээ ашиглан ажиллав. 
Үүнд:  
Багийн засаг даргын хувьд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ажлыг 
бүрэн гүйцэлдүүлэхэд бичиг хэргийн, унааны зардал, мэдлэг чадвар 
дутмаг гэсэн бэрхшээлүүд тохиолдож байна. 
Сумын ХХАА хариуцсан түшмэл,  Газрын даамлын хувьд бэлчээр, 
эрсдэлийн менежментийн ажлыг бүрэн гүйцэлдүүлэхэд бичиг хэргийн, 
унаа, тоног төхөөрөмжийн хангамжийн зардал, мэдлэг чадвар дутмаг 
гэсэн бэрхшээлүүд тохиолдож байна. 
 
Сумын засаг даргын хувьд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ажлыг 
бүрэн гүйцэлдүүлэхэд санхүү, мэдлэг чадвар дутмаг гэсэн бэрхшээлүүд 
тохиолдож байна. 
 
2006 оны 5-р сарын 9-21-ний өдрүүдэд Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумдад багийн 
хурлын үеэр сумын нийт удирдах ажилтан, багийн дарга нар,  малчдыг 
оролцуулсан семинар-сургалтыг зохион байгууллаа.   
Энэхүү семинар-сургалтаар:  

 Бэлчээр, эрсдэлийн менежмент гэж юу 

вэ? 

 Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийг 

боловсронгуй болгох шаардлага  

 Бэлчээрийн доройтол малчдын 

амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа нь 

 Бэлчээрийн менежментийг 

хэрэгжүүлэхэд малчдын үүрэг, оролцоо 

 Малчид, малчдын бүлэг, албан 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс 

бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн 

чиглэлээр баг, сумын төлөвлөгөөнд тусгуулах санал авах хуудаст саналаа 

хэрхэн тусгах арга зүй   

 Бэлчээр ашиглалтын зургийн ач холбогдол 

 “Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн жишиг үйл ажиллагаа” төслийн 

зорилго, ач холбогдол гэсэн асуудлуудаар сургалтыг харилцан ярилцах 

хэлбэрээр зохион байгуулав. Оролцогчдод аль болох ойлгомжтой болгох 

үүднээс бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн холбогдолтой үзүүлэн, 

таниулах материал ашиглан тайлбарлалаа.   

 
Сумын газрын даамал, ХХАА-н түшмэл, 

багийн Засаг дарга нарыг оролцуулсан 

дараагийн шатны сургалтыг 2006 оны 08-

р сарын 01-04-ний  хооронд төсөл 

хэрэгжиж буй сумдад зохион байгууллаа.  

Зураг 2. Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд 

зохион байгуулсан сургалтын үеэр 

 

 

 

Хүснэгт 3. Сургалтанд оролцсон хүмүүсийн тоо, албан тушаал 



 

№ Сумын нэр Сумын 

газрын 

даамал 

ХХАА 

хариуцсан 

түшмэл 

Багийн засаг 

дарга  

1 Эрдэнэ 1 1 5 

2 Эрдэнэсант 1 1 4 

 Нийт 2 2 9 

 

Сургалтаар дараахи сэдвүүдийг зааж эзэмшүүлэв. Үүнд: 

o Малчдаас бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр гарсан саналыг 

багийн түвшинд нэгтгэн сумын газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусгах санал гаргах 

o Бэлчээрийн ургац тогтоох аргачлал 

o GPS-багаж ашиглан байршил тодорхойлох 

o Бэлчээр ашиглалтын зурагт гарсан өөрчлөлтийг тусгах 

o Бэлчээрийн чадавхи ачааллыг тооцох  

 

2006 оны 6-р сарын12-16-ны өдрүүдэд “Говийн бэлчээр” төслийн хүрээнд 

зохион байгуулсан AcrGIS-ийн сургалтад Төв аймгийн Газрын албаны 

мэргэжилтэн А.Лхагвахоролыг хамруулан ArcGIS программыг эзмшүүлсэн 

болно.  

 

Бодлого судлалын төв дээр 2006 оны 09 дүгээр сарын 11 –13-ны өдрүүдэд Төв 

аймгийн газрын албаны дарга С.Эрдэнэбаяр, ахлах мэргэжилтэн М.Хүрэлбаатар, 

мэргэжилтэн А.Лхагвахорол нарыг хамруулсан мэргэшүүлэх сургалт явуулсан. 

Энэхүү сургалтын үеэр газар зүйн  мэдээллийн ArcGIS программ хангамж дээр 

ажиллах, сумдын бэлчээр ашиглалтын багц зургийг шинэчлэн боловсруулах, 

бэлчээрийн зураглалыг плоттер төхөөрөмжөөр  хэвлэх мэдлэг  чадвар 

эзэмшүүлэв. 

 

Бодлого судлалын төв дээр 2006 оны 09 дүгээр сарын 11 –13-ны өдрүүдэд Төсөл 

хэрэгжүүлсэн Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумдын газрын даамал нарт  сумын газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалыг эзэмшүүлэх, 

аймгийн газрын албанд бэлчээр ашиглалтын талаар гарсан өөрчлөлтийн 

мэдээллийг цуглуулж бэлтгэх чиглэлүүдээр мэдлэг чадвартай болгов. 

 
Технологийн ÷àäàâõèéã áèé áîëãîõ òàëààð  
 

Аймгийн газрын албаны тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах 

зорилгоор 

 Hp Designjet 500 маркийн плоттер 

 зургийн  ArcGIS программууд 

 зураглал үйлдэх багтаамж, хурдтай Pentium 4 компьютерийг төслийн 

зүгээс олгоод байна. 

 

Сумын түвшинд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн ажлыг газар дээр гүйцэтгэх 

чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор төслийн хүрээнд дараахи хүснэгтэнд заасан 

багаж тоног, төхөөрөмжийг төслөөс буцалтгүйгээр нийлүүлэв. 

 

Хүснэгт 4 .Суманд олгосон тоног төхөөрөмжийн хангамж 



 

 Тоног төхөөрөмжийн нэрс Эрдэнэ Эрдэнэсант 

Компьютер  1 

Принтер  1 

GPS  2 

Бэлчээрийн ургац хэмжих 

жин 

4 4 

Хайч 4 4 

Бэлчээрийн ургацын дээж 

авах зориулалттай хүрээ 

4 4 

Нийт 12 16 

 

 

Санхүүгийн чадавхийг бий болгох талаар  

 

Төслийн явцад багийн хурлын зар тараах, бичиг хэрэг зэрэг урсгал зардлыг 

төсөл болон сумын төсвөөс хамтран зардал хуваах замаар шийдвэрэлсэн болно.  

 

Төслийн 2 сумдад хийсэн туршилтаар бэлчээр ,эрсдлийн менежментийн үйл 

ажиллагааг шаардлагын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд багийн дарга нар, сумын хүнс, 

хөдөө аж ахуйн түшмэл, газрын даамлын хэрэгцээнд нийт 1.2 сая төгрөгийн 

урсгал зардал шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан юм. Түүнчлэн малчдаас 

гаргасан саналыг орон нутгат хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд нэг суманд 6 сая 

гаруй төгрөг шаардагдана гэсэн орон нутгийн саналыг үндэслэн нэг суманд 

нийт 7.5 сая төгрөг 2 сумын дүнгээр 15 сая төгрөг шаардагдана гэсэн саналыг 

аймгийн удирдлага дэмжин аймгийн ИТХ-ын шийдвэрээр 15 сая төгрөгийг 

аймгийн төсвийн саналд суулган Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.  
 
3.6 ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР  

 

Төслөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тогтвортой байдлыг хангах үндсэн арга замын 

нэг нь холбогдох төрийн байгууллага, албан тушаалтны ажил үүргийн албан 

ѐсны хуваарьт суулгах явдал юм. Ингэснээр тухайн ажил нь хэрэгжих 

хариуцлагын болон санхүүгийн баталгааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж байгаа 

юм. Өөрөөр хэлбэл төсөл дууссаны дараа тухайн ажлыг үргэлжлүүлэн 

гүйцэтгэх, үүнд шаардлагатай хөрөнгийг төсөвт суулгах нь тухайн байгууллага, 

албан тушаалтны албан ѐсны хариуцлага болж байгаа юм.  

 
Энэ зорилтыг хангах үүднээс “Áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ 
îðîí íóòãèéí îðîëöîã÷äûã äýìæèí èäýâõæ¿¿ëýõ íü” òºñëèéн хүрээнд 2 гол 
ажлыг гүйцэтгэсэн юм.  Энэ нь “сумын газар зохион байгуулалтын тухайн 
жилийн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх аргачлал”, байгууллага, албан 
тушаалтны бүтээгдхүүн нийлүүлэх гэрээнд бэлчээр, эрсдлийн менежментийн 
чиг үүргүүдийг тодорхойлон суулгаж өгсөн явдал юм.  
 
Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх аргачлалыг Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, “Ногоон 

алт” хөтөлбөртэй хамтран боловсруулж. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн 

газрын даргын 2006 оны 06 дугааар сарын 30-ний өдрийн 131 дүгээр тушаалаар 

батлууллаа. Энэхүү аргачлалыг улсын хэмжээнд мөрдүүлэхээр батлуулснаар 



тухайн сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бэлчээр, хадлангийн 

газрын асуудлыг бүрэн төлөвлөн хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэв. Энэхүү 
аргачлал нь Бодлого судлалын төвөөс “Тогтвортой амьжиргаа” хөтөлбөрийн 
хүрээнд 2003 оноос эхлэн гүйцэтгэсэн   бэлчээрийн менежмент, зураглалын 
ажил дээр суурилан түүнийг нийт сумдад тогтвортой мөрдүүлэхэд чиглэж 
байгаа бөгөөд бэлчээрийн менежментийн зохион байгуулалтын тогтвортой 
тогтолцоо бий болгох шаардлага, зарчмуудтай бүрэн нийцэж байгаа болно. 
Аргачлалыг 2006 оны 7-р сард тушаасан “Áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéã 
ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ îðîí íóòãèéí îðîëöîã÷äûã äýìæèí èäýâõæ¿¿ëýõ íü” 
òºñëèéн эцсийн тайланд 3-р хавсралтаар оруулсан тул энэхүү тайланд дахин 
давтсангүй.  
 
Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн асуудлыг бүх шатны удирдах ажилтан, 
мэргэжилтний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд тусган хэрэгжүүлсэн ажлын 
талаар “Áýë÷ýýðèéí ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ îðîí íóòãèéí 
îðîëöîã÷äûã äýìæèí èäýâõæ¿¿ëýõ íü” òºñëèéн эцсийн тайлангийн 6.2.1 дэх 
хэсэгт тодорхой дурьдсан тул энэхүү тайланд дахин давтсангүй.  
 
Төслийн хүрээнд хийгдсэн шинэлэг ажил нь сумын эрсдлийн менежментийн 

төлөвлөгөө боловсруулах загварыг 2 сумын оролцоотойгоор шинэчлэн гаргасан 

явдал юм. Энэхүү загвар нь сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн 

төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх аргачлал болон холбогдох, байгууллага, 

албан тушаалтны  бүтээгдхүүн нийлүүлэх гэрээний тогтолцоотой нягт уялдсан 

бөгөөд 2 сумын хэмжээнд туршигдсан болно.  

 

Сумын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах загварыг бэлчээр, 

эрсдлийн менежментийн тогтолцоо бий болгох нийтлэг зарчмуудтай нийцүүлэн  

 Цаг агаарын хэвийн буюу өнтэй /зуд, ган, гандалт, байгалийн онцгой 

бэрхшээл тохиолдоогүй/ нөхцөлд  

 Ган, зудын эрсдэлийн талаар урьдчилсан сэрэмжлүүлэх нийтлэг арга 

хэмжээ 

 Зудын эрсдэл тохиолдоход эрсдэлийн менежментийн үе шатны дагуу 

төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 Ган, гандалтын эрсдэл тохиолдоход эрсдэлийн менежментийн үе шатны 

дагуу төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

гэсэн 4 бүлэгтэйгээр боловсруулав.   
 
Бүлэг тус бүр нь дотроо: 

 Тэжээлийн хангамж, нөхөн хангалт 

 Сайн чанарын мал хамгаалах 

 Нүүлгэн шилжүүлэх, мал оторлох 

 Ядуу малчин өрхөд тусламж дэмжлэг үзүүлэх  

 Гэсэн 4 хэсэгтэй бөгөөд тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа, хариуцах 

эзэнг заасан байна.  Загварыг хавсралт 5–аар үзүүлэв.  

 

4. ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮЗҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ  
 

Төслийн үйл ажиллагааг үзүүлэх өдөрлөгийг 2006 оны 09 сарын 23-24 ний өдрүүдэд 

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн зорилго нь төсөлөөр 



хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг холбогдох нийт байгууллага, хүмүүст үзүүлж, тэдний 

санал хүсэлтийг тусгахад оршиж байв.  

 

Өдөрлөгийг хөтөлбөрийн дагуу ХХААЯ –ны төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Батсуурь, 

ӨАДХГ-ын дэд төслийн зохицуулагч С. Батсайхан нар нээсэн байна. Хөтөлбөрийг 

хавсралт 6–д хавсаргав. 

 

Өдөрлөгийг чухал арга хэмжээ зохиогдож байна гэж ач холбогдол өгч дараахи нэр 

нөлөө бүхий УИХ, Засгийн газар, Яам, Агентлагууд, аймаг, сумын удирдлагууд 

оролцов. Үүнд: 

1. А.Бакей              УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын ХХААБХ-ны дарга 

2. Д.Тэрбишдагва  УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, ХХАА-н сайд, 

БУЗБҮАУЗЗ-ийн дарга 

3. Н.Батсуурь         ХХААЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга 

4. Э.Сумъяа            Засгийн газрын ХХАА хариуцсан референт 

5. Д.Мяхдадаг        УИХ-ын ХХААБХ-ны референт 

6. П.Батмөнх          ХХААЯ-ны Бодлого, зохицуулалтын газрын дарга 

7. Ы.Ханимхан      ХХААЯ-ны Гадаад харилцааны газрын дарга 

8. П.Ганхуяг           ХХААЯ-ны МАА-н хэлтсийн дарга 

9. Ш.Батсүх            ГХГЗГ-ын дарга 

10. Ж.Даваабаатар   ГХГЗГ-ын дэд дарга 

11. Д.Говьсайхан      ӨАДХГ-ын хэлтсийн дарга 

12. С.Батсайхан        ӨАДХГ-ын дэд төслийн зохицуулагч 

13. Д. Баярцогт           Дэлхийн банкны төслийн зохицуулагч 

14. Ж.Батжаргал      Төв аймгийн ИТХТ-ийн дарга 

15. П.Цэрэн              Төв аймгийн Засаг даргын орлогч 

16. Д.Бат-Эрдэнэ      Төв аймгийн ХХААГ-ын дарга 

17. С.Эрдэнэбаяр     Төв аймгийн Газрын албаны дарга 

18. Ц.Александр      Төв аймгийн ОБХ-ийн дэд  дарга 

19. Б.Жамбалдорж   Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Засаг дарга 

20. Б.Буяндалай        Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг  дарга   

 

Нийт оролцогчдын нэрсийг хавсралт 7–оор үзүүлэв.  

 

Өдөрлөгийн үйл ажиллагааг малчид, баг, сум, аймгийн албан тушаалтан 

зэрэг бэлчээр, эрсдэлийн менежментийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд шууд 

оролцдог  байгууллагууд болон холбогдох төрийн байгууллагууд, их дээд 

сургуулиуд болон төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэх үүрэг, тэдгээрийн 

хоорондын уялдаа холбоог бодит байдал дээр харуулах байдлаар зохион 

байгуулсан нь ихээхэн үр дүнтэй боллоо.  

 
Өдөрлөгт доор дурьдсан байгууллагууд өөрсдийн гэрт үйл ажиллагаагааг 

танилцуулав. Үүнд: 

 Эрдэнэ сумын малчдын гэр (бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн талаар 

малчдаас гарсан саналыг хэлэлцэж байгаа багийн хурлын явц, гарсан 

саналыг үндэслэн малчдын оролцоотойгоор хэрэгжүүлсэн төслүүдийг 

танилцуулав) 

 Эрдэнэ сумын багийн дарга нарын гэр (бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд багийн дарга нарын үүрэг, тулгарч байгаа 

бэрхшээл, даван туулах арга замын талаарх санал, бэлчээрийн зураглалыг 

хэрэглэж байгаа талаар танилцуулав) 

 Эрдэнэ сумын Засаг даргын тамгын газрын гэр: (бэлчээр, эрсдэлийн 

менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд сумын Засаг дарга, ХХАА-н 

түшмэл, Газрын даамалын үүрэг, тулгарч байгаа бэрхшээл, даван туулах 



арга замын талаарх санал, бэлчээрийн зураглалыг хэрэглэж байгаа талаар 

танилцуулав) 

 Эрдэнэсант сумын малчдын гэр (бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн талаар 

малчдаас гарсан саналыг хэлэцэж байгаа багийн хурлын явц, гарсан саналыг 

үндэслэн малчдын оролцоотойгоор хэргжүүлсэн төслүүдийг танилцуулав) 

 Эрдэнэсант сумын багийн дарга нарын гэр (бэлчээр, эрсдэлийн 

менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд багийн дарга нарын үүрэг, 

тулгарч байгаа бэрхшээл, даван туулах арга замын талаарх санал, 

бэлчээрийн зураглалыг хэрэглэж байгаа талаар танилцуулав) 

 Эрдэнэсант сумын Засга даргын тамгын газрын гэр (бэлчээр, эрсдэлийн 

менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд сумын Засаг дарга, ХХАА-н 

түшмэл, Газрын даамалын үүрэг, тулгарч байгаа бэрхшээл, даван туулах 

арга замын талаарх санал, бэлчээрийн зураглалыг хэрэглэж байгаа талаар 

танилцуулав) 

 Төв аймгийн Газрын албаны гэр (бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхэд аймгийн Газрын албаны тулгарч байгаа бэрхшээл, даван 

туулах арга замын талаарх санал болон сумдаас ирсэн бэлчээрийн 

зураглалыг компьютер дээр тоон хэлбэрт оруулан плоттер дээр хэвлэх үйл 

явцыг танилцуулав) 

 Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын гэр (эрсдэлийн менежментийн 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үүрэг, 

тулгарч байгаа бэрхшээл, даван туулах арга замын талаарх саналыг 

танилцуулав) 

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны гэр (бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны үүрэг, тулгарч 

байгаа бэрхшээл, даван туулах арга замын талаарх саналыг танилцуулав) 

 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар -Барилга, хот байгуулалтын 

яамны гэр (бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын  үүрэг, тулгарч байгаа 

бэрхшээл, даван туулах арга замын талаарх саналыг танилцуулав) 

 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Усны хэрэг эрхлэх газар -Байгаль 

орчны яамны гэр (бэлчээр, эрсдлийн менежментийн үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхэд тухайн агентлагуудын үүрэг, тулгарч байгаа бэрхшээл, даван 

туулах арга замын талаарх саналыг танилцуулав) 

 Их, дээд сургуулиудын гэр-Монгол улсын Үндэсний их сургууль, Хөдөө аж 

ахуйн их сургууль (Тухайн сургуулидын зүгээс бэлчээрийн менежментийн 

чиглэлээрх сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох талаар Бодлого 

судлалын төвтэй хамтран ажилласан дүн, сургалтын хөтөлбөрт гарсан 

өөрчлөлтийг 2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн албан ѐсоор зааж байгааг 

танилцуулав) 

 

Гэрүүдэд болсон үйл ажиллагааны дараа өдөрлөгт оролцогчид малчдаас гарсан 

саналыг төслийн хүрээнд хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 

Дөшчулуун ахлагчтай малчдын бүлгийн өвөлжөө хаваржааны бэлчээрийг зун 

намрын бэлчээрээсээ зааглан хашсан 4.5 км урт хашаа, Архустын булгийн эхийг 

хашсан хашаа барьсан байдалтай газар дээр нь үзэж танилцав. 

 

Өдөрлөгийн төгсгөлд төслийн үйл ажиллагааны талаар санал солилцох уулзалтанд 

үзүүлэх сургуульд оролцогчид бүгд оролцон  УИХ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

байнгын хорооны дарга А.Бакей,  УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн,  

ХХАА-н сайд Д.Тэрбишдагва, МААЭШХ-ийн захирал Ё.Загдсүрэн, мөн 

хүрээлэнгийн  төслийн удирдагч С.Жигжидсүрэн нар үг хэлж, тодорхой санал, 

дүгнэлт өгснийг товчлон сийрүүлэв. Үүнд:  

     



МААЭШХ-ийн захирал Ё.Загдсүрэн: 

 Иймэрхүү жишиг төслийг сумдуудад яаралтай явуулах хэрэгтэй. Жишиг 

сумыг эдийн засгийн бүсүүдэд явуулах. Ер нь яаралтай.  

 Дээр нь засаг төрийн гол гол шийдвэр гаргадаг байгууллага хүмүүс явж 

байна. Энэ байгууллагуудын зарим үйл ажиллагаа давхцдаг юм байна. Иймд 

энэ бэлчээрийн менежментийн чишлэлээр мэргэжлийн байгууллага, яамдын 

уялдааг сайжруулах хэрэгтэй  

 

МААЭШХ-ийн төслийн удирдагч С.Жигжидсүрэн: 

Өнөөдөр бидний энд  үзэж харсанаар бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр 

 Малчид, багийн түвшинд сэтгэл санааны их  өөрчлөлт гарсан байна. Манай 

малчид   ч гэсэн өөрсдөө энэ талаар их анхаарах болсон байна. 

 Одоо яаманд энийг нэгтгэж зангиддаг юм дутаад байгаа юм биш үү. Ер нь 

энэ  бодлогыг  хэрэгжүүлдэг төрийн байгууллага байх  цаг нь болсон юм 

биш үү. 

 Үгүй ядаад бүх сумдад “газрын даамал” мэргэжлийн хүн баймаар байна. 

Ялангуяа аймгийн түвшинд бэлчээрийн мэргэжлийн хүн байж сумдаа 

зангидан аваад явдаг баймаар байна. 

 ХХААЯ-нд энийг хариуцсан мэргэжлийн том алба баймаар байна.  

 Ер нь судалгааны ажил маш чухал байгаа Улсын нөөцөнд өвс хадгалах нь 

буруу харин аймаг сумдад байх хэрэгтэй байх. Гэхдээ царгас мэтийн уураг 

тэжээл ихтэй тэжээлийг хорголжлон хадгалах хэрэгтэй. 

 Ер нь улсын нөөцөнд овор хэмжээ ихтэй ийм нөөц байх хэрэгтэй мөн эрдэс 

тэжээл гэж маш чухал зүйл байна. 

 

УИХ-ын ХХАА-н байнгын хороон дарга А.Бакей:  

 

Өнөөдрийн үйл ажиллагаанаас маш чухал санаануудыг олж авлаа.  

Үзүүлэх сургуулиас хэд хэдэн зүйлийг онцлон хэлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнд: 

1. Төв аймгийн  2 суманд малчдын болоод иргэдийн оролцоог хангах, санал 

санаачилга дээр  тулгуурлан бэлчээрийн менежментийн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар бодитой үр дүнд хүрсэн байна. Дээрээс тэгэх ѐстой, ингэх 

ѐстой гэж тулгах бус, энэнээс өөр арга байхгүй гэж захиргаадах бус малчдын 

өөрсдийнх нь санаа бодлыг авч хамтын шийдвэр гаргах нь зүйтэй гэдгийг 

харуулах гэж оролдсон нь зүйтэй сайн  эхлэл байна.. 

2. Малчид хамтран өөрсдийнхөө асуудлыг шийдвэрлэж байна. Зөвхөн дан 

ганцаараа өөрийнхөө асуудлыг шийдвэрлэх биш хамтаараа худаг ус гаргах, 

байгаль хамгаалах, тэжээл бэлтгэх, бэлчээр хаших , МАА-н зэрэгцээ ногоо 

тарих зэрэг ажил хийж байна. ХАА-н бодлого амьдралд хэрэгжиж байна. 

Малчид хамтарч болдгийг харуулсан арга хэлбэр байна.  

3. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө чанартай сайн болж байна.  

 шинжлэх ухааны үндэстэй сайн боловсруулж   

 шинжлэх ухааны арга зүй талаасаа  

 техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж чанартай болж байна 

 мэргэжилтэнүүд нь чадвартай болж байна 

 хүний нөөцийн хувьд ч гэсэн чадваржсан зэрэг үзүүлэлтүүд бий болсон байна 

гэсэн санаа төрж байна.  

 

Сая уулын аманд 4 километр газар хашлаа гэхэд тэнд байгаа ан амьтан, булаг шанд, 

байгалийн баялаг зэргийг иж бүрнээр нь хариуцаж байгаа гэдгийг тусгаж асуудлаа 

шийдэх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулж байна.  

 

4. Хүмүүсийн ярьж  байгаагаар хууль нь гарсан боловч хэрэгжихгүй байна гэж 

байна.  



 газрын төлбөрийн тодорхой хувь (30%)-ийг эргүүлээд орон нутагт нь 

төвлөрүүлж “бэлчээрийн менежмент”-ийн асуудлыг шийдвэрлэн сан бүрдүүлэх 

 газрын даамлыг орон нутагт мэргэжлийн хүнээр ажиллуулах гэж заасан байгаа 

нь хэрэгжихгүй байна гэх мэт. Энэ юутай холбоотой вэ гэвэл төсөв санхүүтэй 

холбоотой. Гэвч санаачилбал нөөц байгаа. Тийм учираас бид үүнийг тал бүрээс 

нь судлан үзэж хуулийг хэрэгжүүлэх талаас нь анхааран үзэж анхаарал тавих 

ѐстой гэж үзэж байна.  

 Бэлчээрийн эрх зүйн орчинг сайжруулах хэрэгтэй. “Газрын тухай хууль”-иар 

бэлчээрийг малчид дундаа ашиглана гэсэн хууль байгаа. Өвөлжөө, хаваржааны 

доорхи газрыг эзэмшинэ гэдгийг эс тооцвол. Тиймээс цаашдаа бэлчээрийг 

боломжтой бүс нутагт бэлчээрийг эзэмших асуудлыг нээлттэй болгох асуудал 

гарцаагүй амьдрал практикаар тавигдаж байгаа. Иймд хуулинд өөрчлөлт 

оруулахын тулд эхлээд олон түмнээр хэлэлцүүлэг явуулж олон түмний санаа 

бодлыг тусгах ѐстой гэж үзэж байгаа. Энд хүндрэл бэрхшээл байгаа. Байгаль, 

эдийн засгийн олон янзын нөхцөлд өөр өөр хувилбараар шийдэх нь зүйтэй 

болов уу. 

 Өнөөдөр ХХААЯ-нд бэлчээрийг хариуцсан хэлтэс байхад ч багадах хэмжээний 

байна. Өнөөдөр ХХААЯ-ны томьѐонд ердөө 67-хон орон тооны хүн байдаг. 

Орон тоо бүтцээсээ хамаараад бэлчээр хариуцсан мэрэгжилтэн байдаггүй.  

 

Эцэст нь өнөөдөр та бүхний үзүүлэх сургууль дээр үзүүлсэн, харуулсан зүйлийг төрийн 

зүгээс анхааран  үзэж ажил хэрэг болгоход анхааран үзье гэж бодож байна.  

Та бүхэнд талархал илэрхийлье. 

 

УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, ХХАА-н сайд Д.Тэрбишдагва 

 

Бакей дарга хууль эрхзүйтэй холбоотой гол гол зүйлийг ярьчихлаа.  

Бэлчээрийн менежментийн асуудал хариуцсан хүн байхгүй учир хөдөө орон нутаг,  өөр 

газраас ирсэн хүмүүс манайд ирээд бухимддаг. Асуудал хариуцсан хүн байхгүй учир 

ѐстой энэ хүнд суртал чинь яаманд л байдаг юм байна гэж бухимддаг. Иймд бид 

салбараа зөв ойлгуулах асуудалаа УИХ, Засгийн газартаа тавих, хууль дүрмэндээ 

өөрчлөлт оруулах асуудал байдаг юм. 

 

Би өнөөдрийн зохион байгуулалтын хувьд туйлын баяртай байна. 

Яагаад гэвэл энд  

- УИХ-аас 

- Засгийн газраас 

- Бүх яамдаас 

- Бэлчээртэй холбоотой төсөл хөтөлбөрүүдээс 

- Хөдөө орон нутгаас хүмүүс ирсэн байгаа нь төрийн ордонд  

болдог томоохон хурлын хэмжээтэй. 

 

Би бол төсөл хөтөлбөрүүдийг жаахан шүүмжилдэг хүн. Та нар төрийн ордонд хурал 

хийчихээд,  орой нь том “Чингис” зочид буудалд хүлээн авалт хийгээд байдгаа болиоч 

ээ, хөдөө орон нутаг уруугаа чиглээчээ гэдэг. Харин өнөөдөр бол өөр байна аа. 

 

1-рт Төр засаг нь малчидтайгаа өөрсдөө ирж уулзаж, тэдний юу хийж байгаа, юу 

бүтээж байгаа, тэдэнд ямар бэрхшээл тулгараад байгааг газар дээр нь ирж үзнэ гэдэг 

бол маш чухал юм аа. Энэ нь Монгол улсыг хөгжихөд маш чухал асуудал.. Тэгээд бид 

улс орны том конвенцийн  асуудал ярихад доороосоо ямар санал , санаачлага гарч 

байна, үүнийг цааш нь хэрхэн уялдуулж өгөх  вэ гэдэг нь маш чухал асуудал. Үүнийг 

цааш нь аймаг орон нутагт нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг зохион байгуулсан 

хүмүүст баяр хүргэе. 



2-рт: Өнөөдөр манай малчид, баг, сумын хэмжээнд, дэлхийн менежментийн хэмжээнд 

сэтгэн ярьж чадаж байгаад гайхалтай баярлаж байна. Өнөөдөр манай хүмүүс энэ 

хүмүүст ойлгуулан тайлбарлаж чадсан байна.  

 

Өнөөдөр “менежмент” гэж юу вэ гэдгийг малчин хүн, багийн засаг дарга тайлбарлаж 

байна. Төлөвлөгөө яаж хийдэг юм бэ, бизнес төлөвлөгөө гэж юу байдаг, приоритет гэж 

байдаг. Өнөөдрийн өдөрлөгөөр ийм чухал асуудлыг гаргаж ирж тавьж байгаа нь 

үнэхээр Монгол хүний, зөвхөн ХАА-н салбарт бус бусад салбарт үлгэр жишээ 

болохуйц менежментийн асуудал болж байна. Би бас өмнө нь өөр ажлаар Төв аймгийн 

Эрдэнэсант суманд явж байсан тэгэхэд бас надад тайлбарлан ярьж байсан. 

Гэхдээ яг өнөөдрийнх шиг гэр орноороо оруулаад тайлбарлаж байгаагүй, яагаад гэвэл 

өөр ажлаар явж байсан . 

3-рт: Бид өнөөдөр ийм арга хэмжээ зохион байгуулахдаа нэг хүйтэн улаан буланд юмуу 

нэг гэрт цуглаад хийдэг байсан бол өнөөдөр  хөгжиж байгаа нь мэдэгдэж байна. 

Өнөөдөр энэ сайхан жуулчны баазад, ая тухтай гэр гэртээ цуглаад өөрсдийн 

боломжийнхоо хирээр бэлдээд ярьж, үзүүлж байгаа нь бас нийгэм, улс орон хөгжиж 

байгааг харууллаа гэж дүгнэж байна. Бидний хэмжээнд яам хоорондын уялдаа холбоо 

хэрэгтэй. 

Өнөөдөр энд БОЯ, ОБЕГ, ГХГЗЗГ зэргээс бас БХБЯам, тэгээд орон нутгаас ирж байгаа 

нь их ач холбогдолтой боллоо гэж үзэж байна. 

 

Өнөөдөр бидний хувьд ХХАА-н салбарын хувьд ингээд малчид, хөдөө орон 

нутгынхантай хамгийн ойр дотно ажилладагын хувьд дээр нь энд ач холбогдол өгч 

манай яамны бараг 20-30%-нь ирсэн. 

 

Энэ төслийг бид цааш нь дэлгэрүүлэх нь зүйтэй гэдгийг ойлгож байна. Энд нэг суманд 

15 сая төгрөгийн зүйл хэрэгжүүлсэн байна. Цааш нь бүх суманд хэрэгжүүлнэ гэвэл 

нийт сумдад 5 орчим тэр бум төгрөг хэрэг болно. Өнөөдөр энэ 5-н тэрбум төгрөгийг 

гаргаад зарцуулаад хэрэгжүүлчихвэл улс, эх орны хөгжилд маш чухал ач холбогдолтой. 

Та бүхэнд баярлалаа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хавсралт 1 
 
           Бэлчээр, эрсдэлийн менежментийн жилийн төлөвлөгөө  
            боловсруулах удирдамжид хавсарган хүргүүлнэ. 
 

Малчид, малчдын бүлэг, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс  
бэлчээр, эрсдлийн менежментийн чиглэлээр баг, сумын төлөвлөгөөнд  

тусгуулах санал авах хуудас  
 
Санал авах ажлыг багийн дарга хариуцан гүйцэтгэнэ. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, малчдын бүлэг ба 
хоршоо (гишүүд нь биш)-доос нэгтгэж, бүлэгт хамрагдаагүй малчин тус бүрээс саналыг нь авна.  
  
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, малчдын бүлэг, малчны нэр: 
 
 
Харъяа баг:  
 
Нэг. Тэжээл бэлтгэл 
 
1.1 Өөрсдийн хүчээр бэлтгэх, нөөцлөх өвс, хүчит ба гар тэжээл (тонн/кг-аар эсвэл шуудай, тэрэг, тэвш гэх 
мэт орон нутгийн нэгжээр) 

 Өвс: 
 Гар тэжээл 
 Хүчит ба бусад тэжээл 
 Давс хужир 

 
1.2 Гаднаас худалдаж авах тэжээлийн хэмжээ, (тонн/кг-аар эсвэл шуудай, тэрэг, тэвш гэх мэт орон нутгийн 
нэгжээр) 

 өвс 
 хүчит тэжээл 
 давс, хужир шүү 
 бусад 

 
Хоѐр. Бэлчээр, хадлангийн ашиглалтын талаар  
 
2.1 Бэлчээрийн даацыг зохицуулах арга хэмжээ 
 
Энэ онд заазлах, борлуулах малын тоо, толгойгоор  

  - бог ……………… 
  - бод ……………… 

Мал махны борлуулах зах зээл (тохирох хариултыг √ тэмдэглэх) 
 Өрхийн хүнсний хэрэгцээнд 
 Суманд 
 Аймагт 
 Мах бэлтгэгчид 
 Явуулын наймаачдад 
 Хил худалдаа 

Борлуулалт хийх хэлбэр (тохирох хариултыг √ тэмдэглэх) 
 Бие дааж 
 Бүлгээр 
 Зуучлуулж 

 
2.2 Өвөл, хаврын улирлын бэлчээрийг гэрээгээр ашиглах хүсэлтэй (малчдын бүлгийн нэр, газрын 

байршил) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

2.3 Хадлангийн талбайг гэрээгээр болон тухайн жилдээ ашиглах хүсэлтэй (малчид, малчдын бүлгийн 
нэр, газрын байршил, хэмжээ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 Бэлчээрийн ургац муудаж талхлагдалд орж буй бэлчээр түүнтэй тэмцэх арга хэмжээний санал 
(газрын нэр байршил) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
...................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 Малчдын бүлэг, баг дундын отрын нөөц нутаг бий болгох талаар  (малчдын бүлгийн нэр, газрын 
нэр байршил) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.6 Хортон мэрэгчид ихэссэн нутаг бэлчээр, ямар аргаар тэмцэх талаар таны санал (газрын нэр, 
байршил) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2.7 Ашиглалтгүй байгаа бэлчээр, хэрхэн ашиглаж болох талаар та ямар саналтай байна вэ?  (газрын 
нэр байршил) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2.8 Бэлчээр, хадлан азэмшиж, ашиглах  талаар гарч байгаа маргаан, зөрчил (газрын нэр, ямар 
улирлын бэлчээр, маргалдагч тал) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.9 Та ашиглаж байгаа бэлчээр, худаг уст цэг, хадланг сайжруулах (хашиж хамгаалах, үр цацах, чулууг 
түүх) арга хэмжээг бололцоогоороо санаачлан хэрэгжүүлэх сонирхолтой байна уу? (газрын нэр, 
байршил, малчдын бүлэг, малчны нэр) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2.10 Өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг малаас чөлөөлөх талаарх санал (газрын нэр, хугацаа) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Гурав. Худаг уст цэг шинээр гаргах, эзэмших  (тоо, газрын нэр, эзэмшигчийн нэр хаяг) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
Дөрөв. Хашаа саравч бэлтгэх, засах  
 

4.1 Шинээр хашаа, саравч барих  
 
Юу барих . . . . . . . . . . хаана барих (байршил, газрын нэр). . . . . . .  
Юу барих . . . . . . . . . . .хаана барих (байршил, газрын нэр). . . . . . .  
Юу барих . . . . . . . . . . .хаана барих (байршил, газрын нэр). . . . . . .  
 

4.2 Хашаа саравч засварлах, сэлбэх 
Юу засах. . . . . . . . . . хаана (байршил, газрын нэр). . . . . . .  
Юу засах. . . . . . . . . . .хаана (байршил, газрын нэр). . . . . . .  
Юу засах. . . . . . . . . . .хаана (байршил, газрын нэр). . . . . . .  

 
Тав. Малын чанар сайжруулах 
 
5.1 Танай бүлэг /өрх/ ямар төрлийн малаа аль чиглэлээр сайжруулах гэж байна вэ ? /ноолуур, мах, сүү, 
хурданы г.м./ 

  
  
  

5.2 Энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үржлийн мал /хээлтэгч, хээлтүүлэгч/-ийн тоо: /тэмээ/ 
…………., /адуу/ …………., /үхэр/……….., /хонь/…………., /ямаа/………….. 
 
5.3 Малаа хаанаас яаж авах вэ ? Урьд нь тохирсон гэрээ хэлцэл бий юу? (байгаа бол тодруулж бичих) 

  
  
  



5.4 Энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхэд яаж санхүүжигдэх вэ ? (тохирох хариултыг √ тэмдэглэх) 
     өөрийн хөрөнгөөр 
    дундын сангаар 
    зээл, тусламжаар 
 
Зургаа. Малын эрүүл мэндийг сайжруулах 
 
 - Мал эмнэлгийн үйлчилгээг хэнээр хийлгэх вэ? /Малын эмчийн нэрийг бичнэ үү/ 
…………………………………………………………………………… 
 - Угаалганд хамруулах малын тоо: …….тэмээ …..адуу ….үхэр ….. хонь …..ямаа 
 - Гуурын боловсруулалтанд хамруулах малын тоо: ……. үхэр …..сарлаг 
 - Туулга хийлгэх малын тоо: …….тэмээ …..адуу ….үхэр ….. хонь …..ямаа 
 - Түгээмэл тохиолддог халдварт өвчний эсрэг тарилганд хамруулах малын тоо: …….тэмээ …..адуу 
….үхэр ….. хонь …..ямаа 
 - Түгээмэл тохиолддоггүй халдварт өвчний эсрэг тарилганд хамруулах малын тоо: …….тэмээ …..адуу 
….үхэр ….. хонь …..ямаа 
 - Халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээ: Халдваргүйжүүлэлт хийлгэх өвөлжөө, хаваржааны талбайн 
хэмжээ, м

2  
-ээр …….. 

 - Танай ойр орчимд ямар халдварт өвчин өнгөрсөн жил гарсан вэ? /нэрсийг нь бичнэ үү/ 
  
  
  

 
Долоо. Малын хулгай 
 
7.1 Малын хулгайтай тэмцэх ямар арга хэмжээ авах гэж байна вэ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
7.2 Малын хулгайтай тэмцэх талаар хэнтэй хамтран ажиллах вэ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Найм. Чоно бусад араатан  
 
8.1 Чонотой тэмцэх ямар арга хэмжээ авах гэж байна вэ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
8.2 Чонотой тэмцэх талаар хэнтэй хамтран ажиллах вэ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Ес. Ган зудтай үед шаардагдах унаа, хөсөг (бүлэгт ороогүй малчин, малчдын бүлэг, байгууллага, аж ахуйн 
нэгж хариулах) 
9.1 Ган зудтай үед танайх, танай бүлэгт унаа хөсгийн тусламж авах ямар хэрэгцээ байна вэ (тохирох 
хариултыг √ тэмдэглэх) 

 өөрийн унаа хөсөгтэй тул шаардлагагүй  
 бүлгээсээ унаа хөсгөөр дэмжлэг авах 
 хувийн машин унаа хөлслөх 
 сумаас дэмжлэг төлбөртэй авах 
 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хандах 
 ган зудтай ч ямар нэг дэмжлэг авахгүй 

9.2 Унаа хөсгөөр тусалбал танайх нүүх, нутаг сэлгэх, бэлчээрээ хамгаалах талаар ямар арга хэмжээ 
авах вэ (унаа хөсөггүйгээс нүүх боломжгүй өрхүүд тохирох хариултыг √ тэмдэглэх) 

 улирлын бэлчээрийн хооронд нүүх 
 улирлын нутаг бэлчээрт буурь сэлгэх, ашиглалт багатай бэлчээрт хүрч нутаглах 
 бэлчээр нутагтаа тогтоосон хугацаанд нүүх, буцаж буух 
 малаа тасалж оторлох, малынхаа хэсгийг нь өөрөө авч оторлох  

 
Арав. Мал аж ахуйн бус орлогын эх үүсвэр бий болгох  үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэх (дэлгэрэнгүй 
хариулах) 

 хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны төрөл (жимс боловсруулах, дархан мужаан, ногоо тарих, 
эсгий хийх гэх мэтээр тодорхой бичих) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 жилийн орлого, мян.төг ……………………. 
 мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулахад эдгээр үйл ажиллагааны хувь 

нэмэр…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
Арван нэг. Малын даатгал 
 
11.1 Даатгуулах малын тоо, төрлөөр 

Бог………………… 
Бод……………………… 
Аль компанид даатгуулах (нэрийг бичих)……………………………………………………… 



 
11.2 Даатгалын хураамжийг ямар хэлбэрээр төлөх  

 Бэлэн мөнгөөр 
 Мөнгөн бус хэлбэрээр (малаар, бүтээгдэхүүнээр ) 

11.3 Нэг малын даатгалын хураамжид хэдэн төгрөг төлж чадах вэ? /өөрийн саналаа бичих/ 
   тэмээ ……., адуу……, үхэр……., хонь…….., ямаа……… 

 
Арван хоѐр. Сурталчилгаа, зөвлөгөө, сургалтыг өргөжүүлэх 
12.1 Мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулах, бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах талаар танайх, танай 
бүлэг, байгууллага ямар чиглэлийн сурталчилгаа, зөвлөгөө, сургалт шаардлагатай байна вэ? (хэрэв 
тийм бол бүлэгт ороогүй малчид, малчдын бүлэг, байгууллага, аж ахуйн нэгж хариулах, тохирохыг √ 
тэмдэглэх) 

 Ямар чиглэлээр……………………………………………………………………………. 
 Хэдийд, хэдэн хүн оролцуулах…………….. 
 Хамруулах хүнийхээ зардлыг хариуцах бол зөвшөөрөх үү…..Тийм…….Үгүй (тийм, үгүй – 

тохирох хариултыг дугуйлах)  
 
12.2 Таны, танай бүлэг, байгууллагад эрэлттэй сурталчилгаа, зөвлөгөө, сургалтыг зохион байгуулах, 
удирдан явуулах хүн, байгууллага танай баг, суманд байна уу (байгаа бол чиглэл тус бүрээр нэр, хаягийг 
бичих) 

  
  
  

 
Арван гурав. Мэдээллийг сайжруулах 
 
13.1 Цаг агаарын мэдээ, сэрэмжлүүлгийг сайжруулах талаар ямар саналтай байна вэ (бүлэгт ороогүй 
малчид, малчдын бүлэг, байгууллага, аж ахуйн нэгж дараах асуултад хариулах) 

  
  
  
  

13.2 Зах зээлийн үнэ ханш, мал аж ахуйн эрсдэлтэй холбоотой бодлого шийдвэр болон бусад ямар 
мэдээлэл танд илүү хэрэгтэй байна вэ?  
 

  
  

Арван дөрөв. Гал, ус мэт гэнэтийн аюул 
 
14.1 Гал, усны аюулаас сэргийлэх, аюул тохиолдсон үед авах арга хэмжээний талаар танай өрх, хот 
айл, малчны бүлэг юу төлөвлөж байна вэ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Арван тав. Тэргүүн туршлага, сургалт  
15.1 Мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулах, эрсдлээс хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдлаа сайжруулах 
тэргүүн туршлага,  арга ажиллагаатай малчид, бүлэг, байгууллага, нэгж байна уу (байгаа бол хүний нэр, 
туршлага, арга ажиллагааг нь товч тодорхойлж бичих)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
15.2 Мал аж ахуйн эрсдэлтэй тэмцэх, бэлчээр ашиглалтын сайжруулах талаар амжилт олсон тэргүүний 
малчид, малчдын бүлгийн туршлага, шинэлэг арга барилыг эзэмших вэ  

  
  
  

 
15.3 Мал аж ахуйн эрсдэлтэй тэмцэх, бэлчээр ашиглалтын сайжруулах талаар өрх, хот айл, бүлгийнхээ 
дунд шинэ, залуу малчдад сургалт, зөвлөгөө өгөх ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх вэ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
Арван зургаа. Санал, хүсэлт  

 
16.1 Мал аж ахуйн эрсдэлтэй тэмцэх, бэлчээр ашиглалтын сайжруулах талаар бүлгийн ахлагч, баг, 
сумаас танай бүлэг /малчин өрх/-т ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна вэ? /хэрэгтэй гэсэн зүйлээ жагсаан 
тодорхой бичих/ 



………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
16.2 Мал аж ахуйн эрсдэлтэй тэмцэх, бэлчээр ашиглалтын сайжруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
ямар дутагдал байна, байвал яаж арилгах нь зүйтэй вэ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Хавсралт 2 А. Төв аймгийн Эрдэнэ суманд бэлчээр, эрсдэлийн менежментийг 

сайжруулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд 
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1 Баян –давааны ард  
инженерийн худаг 
гаргахад зориулан ус 
гаргах цэг тогтоох 
геофизикийн судалгаа 
явуулсан 

 18 6 18000.0 9600   135.0 8.0 15.0 

2 Баян –давааны ард  
инженерийн худаг 
гаргасан 

 18 6 18000.0 9600   2538.0  600.0 

3 Баян –давааны арын 
булаг хашиж 
хамгаалсан 

0.44 18 6 18000.0 9600   550.0 400.0  

4 Зүүн шохойн амны 
бэлчээрийг хашиж 
хамгаалсан 

2.5  12 6   10000.0  650.0 500.0  

5 Цагаан булгийн аманд 
булгийн эх хашиж 
хамгаалсан 

0.6 15 4   5700.0 4025 500.0 250.0  

6 Дэлд уст цэг 
хайгуулийн 
геофизикийн судалгаа 
хийлгэсэн 

 8  15000.0 1713   135.0 20.0 15.0 

7 Зүүн баян амны 
бэлчээрийг хашиж 
хамгаалсан 

2.5 19 7   25000.0 3654 722.7 484.0  

8 Архустайн амны 
булгийг хашиж 
хамгаалсан 

0.44 13 5 4000.0 3492   639.3 426.2  

9 Нагал хаан уулын 
өврийн овгор булаг 
хашиж хамгаалсан 

0.52 14 2 5000.0 4415   550.9 280.0  

10 Нагал хаан уулын 
өврийн ханангийн 
булаг хашиж 
хамгаалсан 

0.44 14 2 2000.0 4415   479.1 280.0  

11 Сумын төвийн булгийн 
эхийг хашиж 
хамгаалсан 

0.50 30 8 30000.0 6200   775.0 500.0  

12 Малчдын Цэмбэл ТББ-
ын Баянбулаг, Хөх 
даваа, Цэмбэлийн 
амыг хашиж 
хамгаалсан  

4.0 21 13   12000.0 5377 896.5 488.0 300.0 

13 Баянбулагийн аманд 
уст цэгийн хайгуулын 
геофизик судалгаа 
явуулсан 

 21 13 15000.0 7500   135.0 10.0 15.0 

14  Баруун баянгийн амыг 
хашиж хамгаалсан 

5.0 52 6   52500.0 10543 737.5 650.0  



15 Гялалзахын амны 
сохор номингийн 
шороо арилгаж 
тэгшлэсэн 

1.0 6 3   6.0 1013 406.0 420.0  

16  Хамар даваанд уст цэг 
хайгуулын 
геофизикийн судалгаа 
явуулсан 

 8 2 15000.0 3450   150.0 32.0  

 Нийт  17.94 287 111 55000.0 36370 105206 28492 10000.0 5270.0 945.0 
 

 

Хавсралт 2 Б. Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд бэлчээр, эрсдэлийн 

менежментийг сайжруулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлууд 
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1 Тэжээлийн цех байгуулсан  14 5    8000 2500 2000 500 

2 Тасархайн худгийг сэргээн 
засварласан 

 10 2 800 3200 500  505 404 101 

3 Сүүлийн арын худгийг  сэргээн 
засварласан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 11 3 400 3500 300  600 480 120 

4 Угалзатын худгийг сэргээн 
засварласан 

 15 5 600 5040 400  1200 960 240 

5 Цагаан эргийн худгийг сэргээн 
засварласан 

 12 3 900 4600 900  800 640 160 

6 Арван гэрийн өврийн худгийг сэргээн 
засварласан 

 10 2 700 3000 600  500 400 100 

7 Хадлангийн тоног төхөөрөмж 
худалдан авсан 

 15 3    5000 1500 1200 300 

8 Мал угаах банн суурилуулсан  80 15    20000 600 480 120 

9 Түрүүний булгийн эхийг хашиж 
хамгаалсан 

0.7 60 10 2000 30000 4100  1500 1200 300 

 Дүн  227 48 5400 49340 6800 33000 9705 7764 1941 

Хавсралт 3 



 
 

 

Хавсралт 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсралт 6 

 



 

ҮЗҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГИЙН ХӨТӨЛБӨР 

 

2006 оны 09-р сарын 23-ны өдөр 

09.00   ХХААЯ-ны үүднээс Эрдэнэ сум руу явах 

09.50 -10.10     Оролцогчдыг бүртгэж, байрлуулах 

10.10 – 10.20   Нээлт: ХХААЯ –ны төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Батсуурь, Мал аж 

ахуйн хэлтсийн дарга П. Ганхуяг 

10.20- 11.00   Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр малчдын  санал авах Багийн хурлын 

үйл явцтай танилцах:Малчдын гэрт 

11.10 -11.50    Бэлчээрийн мещнежментийн талаар малчдаас гарсан саналыг багийн 

хэмжээнд сонгон шалгаруулж, нэгтгэх үйл явцтай танилцах: Багийн засаг дарга нарын 

гэрт 

11.50- 12.30   Багаас гарсан саналыг үндэслэн сумын бэлчээрийн менежментийн 

төлөвлөлөгөө боловсруулах үйл явцтай танилцах:  Сумдын ЗДТГ-ын гэрт (Сумын Засаг 

Дарга, ХХАА-н түшмэл, газрын даамал) 

12.30- 12.45    Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр аймгийн газрын албаны үйл 

ажиллагаа, сумдын бэлчээр ашиглалтын зургийг шинэчлэх, хэвлэх үйл явцтай танилцах: 

Аймгийн газрын албаны гэрт 

12.45-13.00    Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр аймгийн ХХААГ-ын үйл ажиллагаатай 

танилцах:Аймгийн ХХААГ-ын гэрт  

13.00-14.00    Үдийн хоол 

14.00-16.00    Бэлчээрийн менежментийн сумын төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйл ажиллагааг 

газар дээр нь хэрэгжүүлсэн байдалтай танилцах, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумын төлөөлөгчид 

16.00-16.20   Цайны завсарлага 

16.20-19.50   Төслийн үйл ажиллагааны талаар санал солилцох. УИХ-ын Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн байнгын хороо, ХХААЯ, Сангийн яам, Байгаль орчны яам, Онцгой байдлын 

ерөнхий газар, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Усны хэрэг эрхлэх газар, Төв 

аймгийн ЗДТГ, Олон Улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрийн газруудын төлөөлөгч, 

оролцогчид 

20.00             Хүндэтгэлийн зоог 

 

2006 оны 09-р сарын 24-ны өдөр 

 

10.00-10.30  Өглөөний цай 

10.30- 13.00  Соѐлын арга хэмжээ 

13.00-14.00   Үдийн хоол 

 

 

 

 

 

 

Хавсралт 7 

Өдөрлөгт оролцогчдын нэрсийн жагсаалт 

 

№ Оролцогчдын 

нэрс 

Оролцогчдын 

нэрс 

Албан тушаал 

1.  А.Бакей* А.Бакей Улсын Их Хурлын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байнгын 

хорооны дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн 

2.  Э.Сумъяа Э.Сумъяа Засгийн газрын ХХАА хариуцсан референт 

3.  О.Мяхдадаг О.Мяхдадаг УИХ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны 

референт 

4.  Д.Тэрбишдагва  Д.Тэрбишдагва   ХХАА–н сайд, Бэлчээрийн удирдлага, зохион 

байгуулалт, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах 

зөвлөлийн дарга 

5.  Н.Батсуурь          Н.Батсуурь          ХХААЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга 

6.  П.Баянмөнх П.Баянмөнх ХХААЯ-ны Бодлого, зохицуулалтын газрын дарга 

7.  Ы.Ханымхан Ы.Ханымхан ХХААЯ-ны гадаад харилцааны газрын дарга 



8.  П.Ганхуяг           П.Ганхуяг           ХХААЯ-ны мал аж ахуйн хэлтсийн дарга 

9.  Д.Тамир Д.Тамир ХХААЯ-ны бодлогын хэлтсийн түшмэл 

10.  А.Сарантуяа А.Сарантуяа ХХААЯ-ны мал аж ахуйн хэлтсийн бэлчээрийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

11.  Ш.Батсүх Ш.Батсүх ГХГЗГ-ын дарга 

12.  Ж.Даваабаатар Ж.Даваабаатар ГХГЗГ-ын дэд дарга 

13.  Н.Мөнхөө            Н.Мөнхөө           ГХГЗЗГ-ын мэргэжилтэн 

14.  Д.Говьсайхан Д.Говьсайхан ӨАДХГ-ын хэлтсийн дарга 

15.  С.Батсайхан      С.Батсайхан      ӨАДХГ-ын дэд төслийн зохицуулагч 

16.  Б.Баттулга Б.Баттулга ХААИС-ийн газар зохион байгуулалтын тэнхмийн 

эрхлэгч 

17.  Эрхэмбаяр Эрхэмбаяр ХААИС-ийн газар зохион байгуулалтын тэнхмийн 

багш 

18.  П.Мягмарцэрэн П.Мягмарцэрэн МУИС-ийн газар зохион байгуулалтын тэнхмийн 

эрхлэгч 

19.  Н.Батжаргал           Н.Батжаргал           НҮБХХ-ийн Бэлчээрийн тогтвортой менежмент 

төслийн зохицуулагч 

20.  Баярцогт Баярцогт Дэлхийн Банкны төслийн зохицуулагч 

21.  Энхсайхан Энхсайхан Азийн хөгжлийн банкны төслийн зохицуулагч 

22.  Ж.Батжаргал Ж.Батжаргал Төв аймгийн ИТХТ-ийн дарга 

23.  П.Цэрэн                          П.Цэрэн                          Төвийн аймгийн засаг даргын орлогч 

24.  Д.Бат-Эрдэнэ                 Д.Бат-Эрдэнэ                 Төв аймгийн ХХААГ-ын дарга 

25.  Ж.Эрдэнэбаатар Ж.Эрдэнэбаатар Төв аймгийн мал үржлийн албаны дарга 

26.  С.Эрдэнэбаяр                С.Эрдэнэбаяр                Төв аймгийн газрын албаны дарга 

27.  Н.Дашдулам Н.Дашдулам Төв аймгийн ХХААГ-ын мэргэжилтэн 

28.  А.Лхагвахорол А.Лхагвахорол Төв аймгийн газрын албаны мэргэжилтэн 

29.  М.Хүрэлбаатар М.Хүрэлбаатар Төв аймгийн Газрын албаны ахлах мэргэжилтэн 

30.  Ц.Александр Ц.Александр Төв аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн дэд дарга 

31.  С.Батсуурь С.Батсуурь Төв аймгийн ЗДТГ-ын ХХАА хариуцсан 

мэргэжилтэн 

32.  Д.Шүрэнбат Д.Шүрэнбат Төв аймгийн ӨАЧДЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 

33.  Б.Жамбалдорж Б.Жамбалдорж Төв аймгийн Эрдэнэ сумын засаг дарга 

34.  Дэмчигсүрэн Дэмчигсүрэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын засаг даргын орлогч 

35.  Г.Ганбат                    Г.Ганбат                   Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ХХАА хариуцсан 

түшмэл 

36.  Б.Хадбаатар                     Б.Хадбаатар                    Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 5 дугаар багийн засаг 

дарга 

37.  Н.Мөнхсайхан Н.Мөнхсайхан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр багийн засаг 

дарга 

38.  Г.Ганбаатар Г.Ганбаатар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын  4 дүгээр багийн засаг 

дарга 

39.  Н.Чулуунцэцэг Н.Чулуунцэцэг Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 6 дугаар багийн засаг 

дарга 

40.  Уранбилэг Уранбилэг Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ӨАЧДЗ-ийн нарийн 

бичгийн дарга 

41.  Д.Ганхуяг Д.Ганхуяг Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 2 дугаар багийн засаг 

дарга 

42.  Б.Дөшчулуун   Б.Дөшчулуун   Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Цэмбэл ТББ-ын ахлагч, 

малчин 

43.  Б.Цолмонбаатар Б.Цолмонбаатар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын малчин 

44.  Жаргалсайхан Жаргалсайхан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын малчин 

45.  Сүхбаатар Сүхбаатар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын малчин 

46.  Хадбаатар Хадбаатар Төв аймгийн Эрдэнэ сумын малчин 

47.  Б.Буяндалай  Б.Буяндалай  Эрдэнэсант сумын засаг дарга 

48.  Д.Мядагмаа Д.Мядагмаа Эрдэнэсант сумын газрын даамал 

49.  Д.Дулмаа Д.Дулмаа Эрдэнэсант сумын ХХАА-н түшмэл 

50.  Д.Баатардалай Д.Баатардалай Эрдэнэсант сумын багийн засаг дарга 



51.  Ш.Цэрэндорж Ш.Цэрэндорж Эрдэнэсант сумын багийн засаг дарга 

52.  Р.Батсүх Р.Батсүх Эрдэнэсант сумын багийн засаг дарга 

53.  Ш.Ариунболд Ш.Ариунболд Эрдэнэсант сумын багийн засаг дарга 

54.  Б.Норжинсүрэн Б.Норжинсүрэн Сумын ӨАЧДЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 

55.  Г.Халтархүү Г.Халтархүү Эрдэнэсант сумын малчин 

56.  З.Ганхуяг З.Ганхуяг Эрдэнэсант сумын малчин 

57.  Д.Намхай Д.Намхай Эрдэнэсант сумын малчин 

58.  Л.Баттунгалаг Л.Баттунгалаг Эрдэнэсант сумын малчин 

59.  Н.Дашдондог Н.Дашдондог Эрдэнэсант сумын малчин 

60.  Ц.Гомбосүрэн Ц.Гомбосүрэн Эрдэнэсант сумын малчин 

61.  Б.Өсөхбаяр Б.Өсөхбаяр Эрдэнэсант сумын малчин 

62.  З.Мэндсайхан З.Мэндсайхан ӨАДХГ-ийн сурталчилгааны ажилтан 

63.  Ж.Ундралсайхан Ж.Ундралсайхан УБ хотын ӨАДХГ-ийн нарийн бичгийн дарга 

64.  Б.Бямбаа Б.Бямбаа ТВ9 оператор 

65.  А.Отгонжаргал А.Отгонжаргал ТВ9 сурвалжлагч 

66.  С.Баяндорж С.Баяндорж Монголын радиогийн сурвалжлагч 

67.  Ч.Батчулуун Ч.Батчулуун Онцгой байдлын ерөнхий газрын ахлах мэргэжилтэн 

68.  Г.Долгорсүрэн Г.Долгорсүрэн Усны хэрэг эрхлэх газрын ахлах мэргэжилтэн 

69.  Л.Үндэс Л.Үндэс БОЯ-ны Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн 

газрын орлогч дарга 

70.  Гансүх Гансүх Дэлхийн банкны “Малын индексжүүлсэн даатгал” 

төслийн зөвлөх 

71.  Петрс Петрс Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн 

гадаад зөвлөх 

72.  Ё.Загдсүрэн Ё.Загдсүрэн МААЭШХ-ийн захирал 

73.  С.Жигжидсүрэн С.Жигжидсүрэн МААЭШХ-ийн секторын эрхлэгч 

74.  Д.Эрдэнэцэцэг Д.Эрдэнэцэцэг Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн ажилтан 

75.  Маркус Дубах Маркус Дубах Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төслийн 

зохицуулагч 

76.  М.Ургамал М.Ургамал Говийн бэлчээр төслийн судлаач 

77.  Өлзийбаяр Өлзийбаяр Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа” төслийн  

зөвлөх 

78.  Ральф ван 

Гелдер 

Ральф ван 

Гелдер 

Дэлхийн банкны “Малын индексжүүлсэн даатгал” 

төслийн зөвлөх 

79.  Г.Даваадорж   

ХХААЯ-ны Бодлого зохицуулалтын газрын дарга 

80.  О.Биньеэ   

ХХААЯ-ны Хэлтсийн дарга 

81.  Ч.Хүрэлбаатар   

Сангийн Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 

82.    Бат-Эрдэнэ  Сангийн Яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

хэлтсийн дарга 

83.   Өлзийцэцэг   

Сангийн Яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

хэлтсийн мэрэгжилтэн 

84.  Нанзаддорж   

Сангийн Яамны Төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга 

85.  Н.Баасансүх  ХААИС-ийн проректор 

86.  С.Дорлигсүрэн  Ногоон алт төслийн зохицуулагч 

87.  Д.Далантайням  Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийг 

дэмжих нэгжийн захирал 

88.  Батхишиг  НҮБХХ-ийн төслийн зохицуулагч 

89.  Цэцэгмаа  АХБ-ны төслийн зөвлөх 

90.  П.Чанцалдулам  Төв аймаг Эрдэнэ сумын малчин 

91.  Ж.Цэгмид  Төв аймаг  Эрдэнэсант сумын малчин 



ХАВСРАЛТ 5 СУМЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР  

Нэг. Цаг агаарын хэвийн буюу өнтэй /зуд, ган, гандалт, байгалийн онцгой бэрхшээл тохиолдоогүй/ нөхцөлд  



 

Үйл ажиллагааны 

чиглэл, хариуцан 

хэрэгжүүлэх албан 

тушаалтан 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний агуулга 

Хэрэгжүүлэх хугацаа 
(Бэлчээр, эрсдэлийн 

менежментийн жилийн 

ажлын хуанлитай сараар 

төлөвлөж зохицуулсан) 
1.1. Тэжээлийн хангамж, нөхөн хангалт 

1.1.1 Сумын засаг дарга 

.1.1. 1. ХХАА-н түшмэлийн боловсруулсан “Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө”-г хянах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 

ИТХ-аар батлуулах 
XII сард 

1.1.1.2. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд мал аж ахуйн тэжээл бэлтгэл, хангамж, нөхөн хангалтыг сайжруулах талаар 
тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх удирдлагаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих 

Жилийн турш 

1.1.1.3. Малчин өрх, хот айл, бүлэг, байгууллагуудын саналыг үндэслэн:  

- эзэмшилд олгогдоогүй болон ашиглагдаагүй байгаа хадлангийн талбайг хуваарилах, ашиглах арга хэмжээг тухайн 

жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөд нэмэлт арга хэмжээний журмаар тусгуулах, батлуулах 
- хадлангийн талбай хуваарилах захирамж гаргах 

 

 

 VII сард 
VII сард 

1.1.1.4. Өл даах тэжээллэгийн нормоор тооцож тэжээл бэлтгүүлэх арга хэмжээг “Малдаа чадахаараа тэжээл бэлтгэж, өл 

барих нормыг нийтээр хангах” уриан дор зохион байгуулах 
1.11..5. Малчин өрх, хот айл, бүлэг, байгууллагуудын саналыг үндэслэн: 

- сумын аюулаас хамгаалах хамгаалах тэжээлийн нөөц (цаашид тэжээлийн нөөц гэх)-ийг хүчит тэжээлээр бүрдүүлэх 

санхүүжилтийн ба зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 
- сумын тэжээлийн нөөцөөс багт тараан байршуулах шийдвэр гаргах, зохион байгуулах  

 

Жилийн турш  
 

VI сард багтаан 

IX-X сард 

1.11..6. Сум, багийн нөөцийн тэжээлийг чанараа алдахаас нь өмнө борлуулах, нөхөн сэлбэх журам мөрдүүлэх Тухайн үед 

1.1.1.7. Тэжээл бэлтгэх, нөөцлөх, худалдан авах хөрөнгийн эх үүсвэр олох талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран 

ажиллах 
Тухайн үед 

1.1.2 ХХАА-н түшмэл 

1.1.2.1. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд мал аж ахуйн тэжээлийн хангамжийг сайжруулах талаар ХХАА-н түшмэлээс 

хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хангах 
Жилийн турш 

1.1.2.2. Малчин өрх, хот айл, байгууллагуудаас авч багаар нэгтгэсэн санал, сумын захиргаанаас хэрэгжүүлэх тусгай арга 

хэмжээг тусган “Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө” боловсруулах, Засаг даргад хүргүүлэх 
XII сард 

1.1.2.3. Малчин өрх, хот айл, бүлгийн саналыг үндэслэн эзэмшилд олгоогүй болон ашиглагдахгүй байгаа хадлангийн 

талбайг хуваарилах:  

- газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд нэмж тусгуулах санал, ашиглагчдын жагсаалтыг газрын 
даамалтай хамтран боловсруулж Засаг даргад хүргүүлэх 

- эзэмшилд олгогдоогүй болон ашиглагдаагүй талбайг хуваарилсан шийдвэрийг баг тус бүрт хүргүүлэх, БИНХ-д албан 

ѐсоор мэдээлэх 

 

 

 
IV-V сард 

 

VI сард 

1.1.2.4. Тэжээл бэлтгэл, хангамжийн тооцоо, дүн шинжилгээ хийх, санал боловсруулах: 
- өл барих тэжээллэгийн норм тооцох аргачлал, гар ба хүчит тэжэээл бэлтгэх тэжээл технологийн сургалт явуулах 

- малчин өрх, хот айл, бүлгүүд, байгууллагуудаас бэлтгэх тэжээлийг багаар нэгтгэсэн саналыг бодит хэрэгцээтэй 

тулгаж, дутагдаж буй тэжээлийг нөхөн хангах арга хэмжээг төлөвлөх 
- тэжээл бэлтгэх, нөөцлөх ажлыг идэвхжүүлэх, үр дүнтэй явуулах арга хэмжээг багуудад хэрэгжүүлэх 

- тэжээл бэлтгэлийн мэдээг багуудаар гаргуулж нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх 
- сумын хэмжээнд тэжээлийн хангамжийг төлөвлөсөн түвшинд хүргэх санал, ажлын төлөвлөгөө боловсруулж Засаг 

даргын шийдвэр гаргуулах 

 
III сард 

 

VI сард 
VIII-IX сард 

Тухайн үед 
 

X сард 

1.1.2.5. Сумын нөөцийн тэжээлийг хадгалалт даах тэжээлээр бүрдүүлэх, зарцуулах, багуудад байршуулах арга хэмжээ, 

зохион байгуулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх: 
1.1.2.6. Засаг даргын шийдвэрийн дагуу тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тооцоо, нөхөн хангах санхүүжилтийн ба зохион 

байгуулалтын арга хэмжээний санал боловсруулах 

1.1.2.7. Сумын тэжээлийн нөөцөд байгаа тэжээлийн борлуулах, нөхөн бүрдүүлэх журам боловсруулах, Засаг даргаар 
батлуулах 

1.1.2.8. Сумын тэжээлийн нөөцөөс багуудад татан байршуулах ажлыг зохион байгуулах 

1.1.2.9. Сумын нөөц ба багуудад байршуулсан нөөцийн зарцуулалтыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тооцох  

 

 
VI-VII сард 

 

 
Тухайн үед 

IX-X 

Тухайн үед 

1.1.3 Багийн засаг дарга 

.3.1.1. Мал аж ахуйн тэжээлийн хангамжийг сайжруулах талаар бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд багийн засаг даргаас 

хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний биелэлтийг хангах  
Жилийн турш 

.3.1.2. “Байгалийн ба бусад эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө”–нд тусгуулах арга хэмжээний саналыг малчин өрх, 

хот айл, бүлэг, байгууллагуудаас авч багаар нэгтгэн ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх: 
– санал авах хуудсыг малчин өрх, бүлэг, хот айл, байгууллагуудад тараах 

– саналын хуудсыг цуглуулж авах 

– багаар нэгтгэх, багаас хэрэгжүүлэх тусгай арга хэмжээг тусгах  

 

 
III сард БИНХ-ын зар тараахад 

VI сард  БИНХ-аар 

VI  сард 

1.1..3.3. Эзэмшилд олгоогүй ба илүүдэж байгаа хадлангийн талбайг хуваарилуулах: 

– хадлангийн талбай хуваарилуулан ашиглах санал авах зарыг малчдад хүргэх 

– хадлангийн талбай хуваарилуулж авах саналыг малчин өрх (хот айл, бүлэг)-үүдээс авах 
– хадлангийн талбай хуваарилуулах саналыг багаар нэгтгэх, ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

 

III сард БИНХ-ын зар тараахад 

VI сард БИНХ-аар 
VI сард 

1.1.3.4.Тэжээл бэлтгэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх: 

– тэжээл бэлтгэх саналыг  малчин өрх, хот айл, бүлгүүд, байгууллагуудаас авч нэгтгэн багийн саналыг ХХАА-н 

түшмэлд хүргүүлэх 

– байгаа нөөц, олдоцтой түүхий эдээр гар тэжээл, өвс бэлтгэх ажлыг идэвжүүлэх, туршлага солилцох, үзүүлэх 

сургууль зохион байгуулах 
– бэлтгэсэн тэжээлээ өвөлжөө-хаваржаанд нь татаж нөөцлүүлэх ажлыг малчдын түвшинд зохион байгуулах 

 

 

VI сард БИНХ-аар 

 

Төлөвлөсний дагуу 
IX сард 



 

Хоѐр. Ган, зудын эрсдэлийн талаар урьдчилсан сэрэмжлүүлэх нийтлэг арга хэмжээ 
 

 

Үйл ажиллагааны 

чиглэл, хариуцан 

хэрэгжүүлэх албан 

тушаалтан 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний агуулга Хугацаа 

2.1 Сумын Засаг дарга  

 2.1. 1. Дор дурьдсан нөхцөлд зудын эрсдэл тохиолдох магадлал илт нэмэгдсэн, болзошгүй эрсдэлийн эхлэлийн шатанд 

шилжсэн гэж үзэж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ шуурхай авах. Үүнд: 

– сум бүхэлдээ болон нэг багаас илүү нутаг ойрын хугацаанд ган, гандалтын ба зудын байдалд орох, орж эхэлсэн  
болохыг улсын ба аймгийн Онцгой байдлын ба Ус, цаг уурын эох бүхий байгууллага албан ѐсоор баталж, мэдэгдсэн 

– баг, түүнээс томоохон хэмжээний нутагт байгалийн гэнэтийн аюул тохиолдож гамшгийн байдал бий болсон  

– малчдаас шууд болон багаар дамжуулан өгсөн эзэнтэй, албан ѐсны батлах үзүүлэлт, тодорхойлолт бүхий мэдээг 
баг, сумаас газар дээр нь хянан тогтоож магадласан  

2.1.2. Болзошгүй эрсдэл, цагийн байдлын талаар зарлан мэдээлэх: 

- болзошгүй эрсдэлийн урьдчилсан сэрэмжлүүлэг гаргах 
- цагийн байдал хүндрэх төлөв, болзошгүй эрсдэлийн талаар урьдчилсан сэрэмжлүүлгийг багт мэдээлэл хүргэх  

- aймгийн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд болзошгүй эрсдэл, цагийн байдал болон сумаас гаргасан 

урьдчилан сэрэмжлүүлгийн талаар шуурхай мэдээлэх 

Тухайн үед 

2.2 ХХАА-н түшмэл  

2.2.1. Эрсдэл тохиолдох магадлал илт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авах: 

– малчид, баг, эрх бүхий байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл болон цагийн байдлын тухай мэдээтэй 

танилцах, дүн шинжилгээ хийх 
– сум ба багийн хэмжээнд болзошгүй эрсдэл, цагийн байдлын талаар гаргах урьдчилсан сэрэмжлүүлэг  

боловсруулах, Засаг даргад хүргүүлэх  

2.2.2.  Баг, түүгээр дамжуулан эрсдэлийн урьдчилан сэрэмжлүүлэг, малчин өрх, хот айл, бүлгүүдэд авах анхан шатны арга 
хэмжэээний талаар шуурхай мэдээлэх 

2.2.3. Багийн хэмжээнд, сумаас авах арга хэмжээ, аймаг, улсад тавьж шийдвэрлүүлэх асуудлын санал боловсруулж Засаг 

даргад хүргүүлэх, гаргасан шийдвэрийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, хяналт тавих 

Тухайн үед 

2.3 Багийн Засаг дарга 

2.3.1. Багийн нутаг дэвсгэрт бий болсон нөхцөл байдлын талаар малчдаас ирүүлсэн мэдээг газар дээр нь нягтлах, 
баримтжуулах шуурхай арга хэмжээ авах 

2.3.2.  Цагийн байдлын тухай болон болзошгүй эрсдэл, яаралтай авах арга хэмжээний талаар багийн саналыг ХХАА-н 

түшмэл/сумын Засаг даргад уламжлах 
2.3.3. Зохих шийдвэр, удирдамжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг малчин өрх, хот айл, бүлгүүдийн түвшинд шуурхай 

хэрэгжүүлэх 

Тухайн үед 

 

Гурав. Зудын эрсдэл тохиолдоход эрсдэлийн менежментийн үе шатны дагуу төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ (баримжаагаар 

өмнөх оны 10-11 дүгээр сараас дараа оны 4 дүгээр сар шувтрах хугацаанд) 

 
Үйл ажиллагааны чиглэл, 

хариуцан хэрэгжүүлэх 

албан тушаалтан 

Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөлтийн үе шатуудаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Эрсдэл тохиолдох магадлал илт 

нэмэгдсэн  үед 

Эрсдэл бодитой тохиолдсон буюу 

эрсдэлийн үед 
Эрсдэлийн дараах үед 

Тэжээлийн хангамж, нөхөн хангалт 

Сумын Засаг дарга 

 Тэжээлийн нөхөн хангалт хийх (гаднаас 

худалдан авах, зээлээр нийлүүлэх гэх мэт) 
саналыг хянах, шийдвэр гаргах,  

 Сумандаа байгаа тэжээлийн нөөцийг 

 Сумын нөөцийг хуваарилах, зарцуулах 

шийдвэр гаргах, энэ ажлыг цагийн  байдалтай 
уялдуулан зохион байгуулах 

 Тэжээл нэмж худалдан авах, улс, аймгийн 

 Тэжээл зарцуулалт, төлбөр тооцооны талаархи 

саналыг хяанан шийдвэрлэх 
 Тэжээлийн хангамж, нөөцлөлт, хуваарилалтыг 

хэвийн нөхцлийн үеийн түвшин (1.1.4-д заасан)-д 



хуваарилах арга хэмжээг төлөвлөх, гүйцэтгэлд 

хяналт тавих   

нөөцөөс нийлүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх  хүргэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

ХХАА-н түшмэл 

  Тэжээлийн нөхөн хангалт хийх (гаднаас 
худалдан авах, зээлээр нийлүүлэх гэх мэт)  

тооцоо, авах арга хэмжээний санал боловсруулж, 

Засаг даргад хүргүүлэх 
 Баг, суманд нөөцөлсөн, байршуулсан  

тэжээлийг хуваарилах, хүргүүлэх санал 

боловсруулах 
 Шаардлагатай нэр төрлийн тэжээл худалдан 

авах, нийлүүлэх зах зээлийн судалгаа хийх 

 Улсын нөөцөөс тэжээл авах тооцоо, санал 
бэлтгэх 

 Эрсдэлийн үнэлгээний үндсэн дээр тэжээлийн 
хангамж, хүрэлцээг сайжруулах шаардлагатай арга 

хэмжээний санал боловсруулах 

 Улс, аймгийн нөөцөөс тэжээл татан авалтыг 
зохион байгуулах 

 Суманд татан авсан тэжээлийг багийн санал, 

цагийн байдалд үндэслэн хуваарилах, шуурхай 
хүргүүлэх арга хэмжээ төлөвлөх, хэрэгжилтэд 

хяналт тавих 

 Тэжээл зарцуулалтын тооцоог багаар гаргуулж 
төлбөр, тооцооны асуудлыг шийдвэрлэх санал 

бэлтгэх, барагдуулах ажлыг зохион байгуулах 

 Тэжээлийн хангамж, нөөцлөлт, хуваарилалтыг 
хэвийн түвшинд хүргэх чиглэлээр эрсдэлийн 

дараах шатанд авах арга хэмжээний тооцоо, 

нэгдсэн санал боловсруулж Засаг даргад хүргүүлэх 
 

Багийн Засаг дарга 

 Багийн тэжээлийн нөөцийг хуваарилах, 

сумын ба улсын нөөцөөс авах тэжээлийн төрөл, 
тоо хэмжээг бүлэг, хот айлаар гаргах 

 Гаднаас тэжээл тусламжаар болон худалдан 
авах захиалга малчдаас авах, нэгтгэх, ХХАА-н 

түшмэлд хүргүүлэх 

 Тэжээл нэмж авах тооцоо, саналаа ХХАА-н 

түшмэлд хүргүүлэх  
 Суманд байгаа нөөц, гаднаас нийлүүлэгдсэн 

тэжээлийг малчдад хүргүүлэх арга хэмжээг багт 

шуурхай зохион байгуулах 
 Зарцуулалтын тайлан гаргах, суманд хүргүүлэх 

 

 Барагдуулбал зохих төлбөр, тооцоог өрх бүрээр 

гаргаж багаар нэгтгэж ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 
 Засаг даргын шийдвэрийн дагуу төлбөр 

барагдуулах ажлыг гүйцэтгэх 

 Тэжээлийн хангамж, нөөцлөлт, хуваарилалтыг 
хэвийн түвшинд хүргэх чиглэлээр багт 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар малчид, 

байгууллага, бүлгүүдтэй зөвшилцсөн саналыг 
ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх, мал оторлох  

Сумын Засаг дарга 

 Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан бүдүүвч (1.3.1.1-д тусгагдсан)-ийг 

цагийн байдалтай хянан өөрчлөх  
 Нөөц нутаг бэлчээрт малчид (ядуу малчин 

өрхийг оруулан) отроор гаргах, нүүлгэн 
шилжүүлэх, шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх 

захирамж гаргах 

 Зэргэлдээ аймаг, суманд мал оторлох, 
малчдыг нүүлгэх асуудлыг зохих журмын дагуу 

шийдвэрлэх 

 Мал отрлох, малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх 

захирамжийг хэрэгжүүлэх 

 Зэргэлдээ аймаг, сумтай хийсэн тохиролцооны 
дагуу малчдыг нүүлгэж, заагдсан газар хүргэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг захирамжаар зохион 
байгуулах 

 Отроор болон нүүж өвөлжиж, хаваржиж буй 

малчдыг шаардагдах үйлчилгээгээр хангах 
асуудлаар шийдвэр гаргаж хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

 ХХАА-н түшмэлийн боловсруулсан цаашид 

авах арга хэмжээниий саналыг хянан үзэх, үр 

ашигтай шийдвэр гаргах 
 Нүүлгэн шилжүүлэх ажилд малчдын дэмжлэг 

туслалцааг өргөжүүлэх, тэдний хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх механизм бий болгох, тогтворжуулах 

ХХАА-н түшмэл 

 Болзошгүй эрсдэлийн үед малчдыг нүүлгэх 
оторт гаргах бүдүүвч (1.3.1.1-д тусгагдсан)-д 

өөрчлөлт хийх болон тээвэр, шаардлагатай  

бусад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний санал, 
шийдвэрийн төсөл боловсруулж Засаг даргад 

хүргүүлэх  

 Малчдыг сум дотроо болон гадагш нүүлгэх, 
оторт гаргахад сумаас шаардагдах бэлтгэл 

хангуулах арга хэмжээ авах 

 Ядуу малчин өрхүүдийг нүүлгэх талаар 

багаас санал авч тусад нь төлөвлөх  

 Засаг даргын шийдвэрийн дагуу малчдыг 

шуурхай нүүлгэх, мал оторт гаргах ажлыг зохион 
байгуулах асуудлаар багт чиглэл өгөх 

 Нүүлгэн шилжүүлэх, заасан газар хүргэх ажлын 

явцад хянаот тавих 
 Малчдад тэжээл хүргэх, төрөл бүрийн 

үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хариуцан зохион 

байгуулах  

 Зудын эрсдэл тохиолдоход авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээний талаар малчдын дунд явуулсан 
санал асуулгад дүн шинжилгээ хийх  

 Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг сумын хэмжээнд 

хэрэгжүүлсэн байдал, үр дүн, сургамжийг тооцох, 
дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах 

 Малчдыг эрсдэлийн бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх 

ажлыг сайжруулах талаар wаашид авах арга 
хэмжээний санал боловсруулж Засаг даргад 

хүргүүлэх  

Багийн Засаг дарга 

 Болзошгүй эрсдэлийн үед малчдыг нүүлгэх 
оторт гаргах бүдүүвч (1.3.1.1)-д өөрчлөлт хийх 

болон сумаас дэмжлэг авах санал боловсруулж 
ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

 Засаг даргын шийдвэрийн дагуу малчдыг 

 Малчдаа шуурхай нүүлгэж эрсдэлийн бүсээс 
гаргах  

 Тэжээл, хүн эмнэлэг, мал эмнэлгийн 

үйлчилгээгээр малчдыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх 

 Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын үр дүн, сургамжийн 
талаар малчдын дунд түүвэр судалгааны аргаар 

санал асуулга явуулж багийн хэмжээнд дүгнэх 

 Цаашид авах арга хэмжээний талаар санал 
боловсруулах, ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 



заасан газар нутагт нүүлгэх бэлтгэл хангуулах 

 Шаардлагатай тэжээл, үйлчилгээ хүргэх 
асуудлаар санал боловсруулж ХХАА-н түшмэлд 

хүргүүлэх 

Мал сүрэг, сайн чанарын мал хамгаалах 

Сумын Засаг дарга 

 Болзошгүй эрсдэлийн үед мал хамгаалах 
талаар авах арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 

шийдвэр гаргах, бэлтгэл хангуулах 

 Мал амьдаар борлуулах, маханд нядлах, 
борлуулах зах зээлийн талаар санал 

боловсруулах, баг, малчдад хүргүүлж холбогдох 

дүгнэлт гаргах 
 Тарилга, эм, хэрэглэлийн хангамж, татан 

авалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг мал 

эмнэлгээр авахуулах 

 Сайн чанарын малыг хамгаалахад зориулан 
сумын нөөцөөс тэжээл тусгайлан хуваарилах, олгох 

шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах 

 Малын эм, хэрэглэлээр эрсдэлд нэрвэгдсэн өрх, 
бүлэг, аж ахуйн нэгжийг нэмж хангах арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх 

 

 Сайн чанарын мал хамгаалах талаар авсан арга 
хэмжээний үр дүнг сайжруулах шийдвэр гаргах 

 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний хэрэгжилт, үр 

дүнгийн талаар мал эмнэлгээс дүгнэлт гаргуулах 
 Гурван талт гэрээний хэрэгжилтэд талуудын 

хүлээх үүрэг хариуцлагыг улам дээшлүүлэх арга 

хэмжээ авах  

ХХАА-н түшмэл 

 Эрсдэлээс зайлшгүй хамгаалах сайн чанарын 
мал, сүрэг бүхий өрх, бүлгийн судалгаа гаргах 

 Болзошгүй эрсдэлийн үед өрх, бүлэг, аж 
ахуйн нэгжүүдийн тэжээлийн хангамж, нөхөн 

хангах санал боловсруулж, Засаг даргын 

шийдвэр гаргуулах 
 Тарилга, эм, хэрэглэлийн хангамж, татан 

авалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг малын 

эмчтэй хамтран төлөвлөх, хэрэгжилтэд байнгын 
хяналт тавих 

 Сайн чанарын мал, сүрэг бүхий өрх, бүлэг, аж 
ахуйн нэгжүүдэд нэмж олгох тэжээлийн хэрэгцээг 

тооцох 
 Ийм өрх, бүлгүүдэд шаардлагатай тэжээлийг 

хуваарилах, хүргүүлэх арга хэмжээ авах 

 Тарилга, эм, хэрэглэлийн хангамж, татан авалт, 
хуваариалтад хяналт тавих 

 Сайн чанарын малыг эрсдэлээс хамгаалах арга 
хэмжээний үр дүнг  хорогдол, онд оролтоор үнэлэх  

 Төлбөр, тооцоог гаргах, барагдуулах  
 Мал эмнэлгийн арга хэмжээний үр дүнг тооцох 

Багийн Засаг дарга 

 Сумын тусгай хамгаалалтад авах сайн 

чанарын мал бүхий өрх, аж ахуйн нэгж, бүлгийн 

судалгаа гаргах, ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 
 Сайн чанарын малmga өрх, аж ахуйн нэгж, 

бүлгийн тэжээлийн хангамж, нэмэлт 

хэрэгцээний тооцоо гаргах, олж нийлүүлэх санал 
боловсруулах 

 Малын эм, хэрэглэлийн хангамж, 

хэрэгцээний судалгааг багийн малын эмчтэй 
хамтран шинэчлэн гаргах, мал эмнэлэгт 

хүргүүлэх 

 Сайн чанарын мал бүхий өрх, аж ахуйн нэгж, 

бүлэгт тусгайлан хуваарилсан тэжээлийг 

зориулалтынх нь дагуу шуурхай хүргүүлэх, 
зарцуулалтад хяналт тавих 

 Тэжээл нэмж нийлүүлэх хэрэгцээний судалгааг 

цаг тухай бүр гаргуулж, суманд уламжлах, багтаа 
зохион байгуулах 

 Хангамж, хэрэгцээний дагуу эм хэрэглэл 

нийлүүлэх, зарцуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

 Эрсдэлийн өмнөх болон эрсдэл тохиолдсон 

хугацаанд өвчний улмаас гарсан малын хорогдлын 

судалгаа гаргах, малын эрүүл мэндийг хамгаалах 
гэрээний биелэлттэй холбон дүгнэх 

 Сайн чанарын мал хамгаалах талаар тусгайлан 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг задлан 
шинжлэх 

Ядуу малчин өрхөд үзүүлэх тусгай дэмжлэг 

Сумын Засаг дарга 

 ХХАА-н түшмэлийн боловсруулсан саналыг 
хянан үзэх, шийдвэр гаргах 

 Зудын эрсдэлийн бүсээс ядуу малчин өрхийг 
нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг захирамжаар 

хэрэгжүүлэх   

 Малчдыг эрсдэлийн бүсээс гаргах талаар 
зохион байгуулах арга хэмжээний үр дүнг 

сайжруулах шийдвэр гаргах 

 Хэрэгжүүлсэн ажлын сургамжид тулгуурлан 

“Эрсдэлээс хамгаалахад ядуу малчиндаа туслах”  

санаачлага малчдын дунд өрнүүлэх, дэмжин 

өргөжүүлэх шийдвэр гаргах, хэрэгжилтэд хяналт 
тавих  

ХХАА-н түшмэл 

 Багаас ирүүлсэн саналд тулгуурлан дор 

дурьдсан санал боловсруулах, Засаг даргад: 
- ядуу малчин өрхийг нүүлгэх талаар сумаас 

авах тусгайлан авах  арга хэмжээ  

 Зудын эрсдэлийн бүсэд байгаа зайлшгүй 

нүүлгэх ядуу малчин өрхийн судалгааг багаар 
гаргуулж, тэжээл олгох зэрэг зайлшгүй үзүүлэх 

дэмжлэгийн талаар санал боловсруулж Засаг даргад 

 Ядуу малчин өрхөд дэмжлэг үзүүлэх талаар 

хэрэгжүүлсэн ажилд дүн шинжилгээ хийх 
 Эрсдэлээс хамгаалах “Малчин малчиндаа 

туслах”, “Эрсдэлийн үед малчдын хоршилт, 



- сумын фонд, бусад эх үүсвэрээс 

хөнгөлөлттэй нөхцлөөр болон тусламжийн 
журмаар тэжээл олгох, бусад дэмжлэг үзүүлэх  

- хоршилтын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 

багуудад зохион байгуулах бэлтгэл хангуулах, 
шаардлагатай, боломжтойг нь хэрэгжүүлэх 

хүргүүлэх 

 Ядуу малчин өрхийг эрсдэлийн бүсээс 
нүүлгэхэд сум, байгууллага, иргэд болон малчдын 

хоршилтод тулгуурласан дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 

зохион байгуулалтаар хангах, хяналт тавих 

хамтын ажиллагаанд тулгуурласан менежмент 

хэрэгжүүлэх” санаачлагыг малчдын дунд өрнүүлэх  
 Хоршилт, дэмжлэг, түншлэлийн хүрээнд ядуу 

малчин өрхүүдийн зудын эрсдэлд эмзэг байдлыг 

бууруулах авах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх  

Багийн Засаг дарга 

 Дорхи чиглэлээр бэлтгэх хангуулах, бэлэн 

байдлыг дээшлүүлэх арга хэмжээг багтаа зохион 

байгуулах болон суманд уламжилж 
шийдвэрлүүлэх саналаа ХХАА-н түшмэлд 

хүргүүлэх  

 Зудын эрсдэлд өртөмтхий ядуу малчин 
өрхийн судалгаа гаргах 

 Малчдын бүлэг, хоршооны хүрээнд болон 

бусад байгууллага, хувийн хэвшлийн зүгээс ядуу 
малчин өрхөд үзүүлж болох дэмжлэгийн 

судалгаа гаргах 

 Тэжээл, тээвэр, үйлчилгээ зэрэг шаардагдах 
дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх  талаар 

багийн санал боловсруулж ХХАА-н түшмэлд 

уламжлах 

 Эрсдэлд өртөх эмзэг ядуу малчин өрхүүдийг, 

эсвэл малыг нь нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг 

тэргүүн ээлжинд шийдвэрлэх саналаа ХХАА-н 
түшмэлд хүргүүлэх 

 Ядуу малчин өрхөд сумаас тэжээл, тээврийн 

дэмжлэг үзүүлэх шаардлагаа тодорхойлж ХХАА-н 
түшмэлд хүргүүлэх 

 Хоршилт, тусламжийн хүрээнд ядуу малчин 

өрхөд дэмжлэг үзүүлэх ажлын явцыг шуурхайлах, 
эзэнд нь хүргэх  

 Малчид, ядуу малчин өрхийн зудын эрсдэлд 

эмзэг байдлыг бууруулах, эрсдэлийн 

менежментийн хэвийн горимд оруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх 

 

 

Дөрөв. Ган, гандалтын эрсдэл тохиолдоход эрсдэлийн менежментийн үе шатны дагуу төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

(баримжаагаар 5-9 дүгээр сард) 

 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл, хариуцан 

хэрэгжүүлэх албан 

тушаалтан 

Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөлтийн үе шатууд, тэдгээрт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Эрсдэл тохиолдох магадлал илт 

нэмэгдсэн  үед 

Эрсдэл бодитой тохиолдсон буюу 

эрсдэлийн үед 
Эрсдэлийн дараах үед 

Тэжээлийн хангамж, нөхөн хангалт 

Сумын засаг дарга 

 Тэжээл бэлтгэх ажлын хүрээнд гантай болон 

гандуу нутагт  өвс, гар тэжээл бэлтгэх, нөөцлөх, 

усны хангамжийг сайжруулах арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх  

 Ганд нэрвэгдсэн малчид, бүлгүүдэд хадлан 

бэлтгэх талбай зааж өгөх, хуваарилах боломжийг 
судлах, холбогдох шийдвэр гаргах 

 Сумын албан байгууллага, аж ахуйн 

нэгжүүдээс тэжээл, өвс бэлтгэж ганд нэрвэгдсэн 
малчид, бүлгүүд, ядуу малчин өрхөд туслах 

хөдөлгөөн өрнүүлэх 

 Гангийн эрсдэлийн байдлын үнэлгээ гаргаж, 

малчид, баг, байгууллагуудад зарлан мэдээлэх 

 Гангийн нөхцөлд тэжээлийн нөхөн хангалт хийх 
(гаднаас худалдан авах, зээлээр нийлүүлэх гэх мэт) 

арга хэмжээг нэмж төлөвлөх, шуурхай шийдвэрлэх 

 Ганд нэрвэгдээгүй нутгийн бэлчээрийн даац, 
багтаажийг тооцох, нэмж мал оруулах боломжийг 

судлах, шийдвэрлэх 

 Ганд нэрвэгдсэн бүс нутагт өвөлжих, хаваржих 
болон отроор явах өрх, бүлгүүдэд нөөц тэжээл 

хуваарилах, хүргүүлэх шийдвэр урьдчилан гаргах  

 Эрсдэлийн үнэлгээний бодит байдлыг үнэлэх 

 Эрсдэлийн үнэлгээний дагуу авч хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээний үр дүн, сургамжид дүн шинжилгээ 
хийх 

 Гантай, гандуу нөхцөлд ирэх өвөл-хаврын 

тэжээл, усны хэвийн хангамжийг малчдын хүчээр 
болон хоршилт, хамтын ажиллагааны зарчмаар 

хэвийн түвшинд хангуулах  

 

ХХАА-н түшмэл 

 Малчдын үнэлэмж, төсөөллийг судлах замаар 

ган, гандалтын байдалд тандалт хийх, 
сэрэмжлүүлэх 

 Ган тохиолдсон, тохиолдож болзошгүй нутагт 

байгаа өрхүүдийн байршил, малын тоо, 

 Гангийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийн 

сэрэмжлүүлэг бэлтгэж Засаг даргад хүргүүлэх  
 Мал оторт гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх санал 

боловсруулж Засаг даргад танилцуулах  

 Мал оторт гаргах, нүүлгэх ажлыг багуудад 

 Сумын түвшинд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

үр дүнг шинжлэх 
 Гангийн эрсдэлд бэлтгэх, бэлэн байдлыг 

дээшлүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах 



шаардлагатай үед гангийн бүсээс гаргах 

шуурхай арга хэмжээг төлөвлөх 
 Гангийн болзошгүй эрсдэлтэй холбогдуулан 

улсын нөөцөөс тэжээл авах тооцоо, санал 

бэлтгэх, Засаг даргад танилцуулах 

зохион байгуулах 

 Гантай, гандсан нутагт өвөлжиж, хаваржих 
малчдад сумын тэжээлийн нөөцөөс хуваарилах 

урьдчилсан тооцоо, шийдвэрийн төсөл 

боловсруулж Засаг даргад хүргүүлэх 

Багийн Засаг дарга 

 Ган тохиолдсон, тохиолдож болзошгүй нутагт 
байгаа өрхүүдийн байршил, малын тоог ХХАА-н 

түшмэлд тухай бүр мэдээлэх 

 Ганд хүчтэй нэрвэгдэх төлөв бүхий газраас 
малчдыг ээлж дараатай гаргах талаар малчидтай 

зөвшилцөх, тохиролцоо хийх, энэ тухай ХХАА-н 

түшмэлд мэдээлэх 
 

 Гангийн эрсдэл тохиолдсонтой холбогдуулан  
малчдын оролцоотойгоор үнэлгээ хийх, дүнг 

нэгтгэн ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх  

 Мал оторт гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх 
шийдвэрийн дагуу холбогдох арга хэмжээг 

шуурхай зохион байгуулах 

 Гантай, гандсан нутагт өвөлжиж, хаваржих 
малчдын судалгаа хийж, шаардлагатай дэмжлэг 

үзүүлэх санал бэлтгэж, ХХАА-н түшмэлд 

хүргүүлэх  

 Ган, гандалтын эрсдэлтэй нөхцөлд багт 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тэдгээрийн үр өгөөжийн 

талаар малчдаас санал асуулга авах 

 Ган, гандалтын эрсдэлийг даван туулахад багийн 
түвшинд малчдын оролцоо, хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлэх   

Сайн чанарын мал хамгаалах 

Сумын Засаг дарга 

 Бог мал нийлүүлэг явуулах талаар сумын 

хэмжээнд баримтлах зөвлөмж гаргах, малчдад 

хүргүүлэх 
 Мал амьдаар борлуулах, маханд нядлах, 

борлуулах зах зээлийн талаар санал 

боловсруулах, баг, малчдад хүргүүлж холбогдох 
дүгнэлт гаргах 

 Сайн чанарын малыг хамгаалах гангийн 

эрсдэлээс хамгаалах шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх  

 

 Сайн чанарын мал хамгаалах талаар авсан арга 

хэмжээний үр дүнгийн талаар багийн ИНХ-д 

мэдээлэл хийх  
 Цаашид хийх ажил арга хэмжээний чиглэл 

гаргах алаар малчд 

ХХАА-н түшмэл 

 Гангийн эрсдэл, ирэх өвөл-хаврын улирлын 

байдалд зохицуулан бог мал нийлүүлгийн ажлыг 

зохион байгуулах зөвлөмж боловсруулах 
 Эрсдэлээс зайлшгүй хамгаалах сайн чанарын 

мал, сүрэг бүхий өрх, бүлгийн судалгаа гаргах 
 Ийм өрх, бүлэг, аж ахуйн нэгжүүдийн 

тэжээлийн хангамж, нөхөн хангах шаардлагыг 

тооцох, Засаг даргын шийдвэр гаргуулах 

 Сайн чанарын мал, сүрэг бүхий өрх, бүлэг, аж 

ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх санал 

боловсруулж Засаг даргад хүргүүлэх 
 Засаг даргын шийдвэрийн дагуу холбогдох арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх  

 Сайн чанарын малын хорогдол, онд оролтыг 

судлах 

 Сайн чанарын мал хамгаалах талаар авсан арга 
хэмжээний үр дүнг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийх, 

дүгнэлт гаргах 
 Гангийн эсрдэлийн үед сайн чанарын мал 

хамгаалах талаар цаашид авах арга хэмжээг 

чанаржуулах 

Багийн Засаг дарга 

 Сумын тусгай хамгаалалтад авах сайн 
чанарын мал бүхий өрх, аж ахуйн нэгж, бүлгийн 

судалгаа гаргах, ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

 Сайн чанарын мал хамгаалах арга хэмжээнд 
хамруулах малчид, малын тоо, байршлын судалгааг 

ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

 Сумаас тогтоосон хүрээнд уг арга хэмжээг 
зохион байгуулж хэрэгжүүлэх 

 Малчдаас үнэлгээ, цаашид хийх ажлын талаар 
санал авах 

 Багийн түвшинд хийх ажил арга хэмжээг 

тодорхойлох 

Нүүлгэн шилжүүлэх, мал оторлох 

Сумын Засаг дарга 

 Гантай үед нүүдлээр ашиглах боломжтой 

нөөц  (нөөц бэлчээр, отрын нутаг болгон 
урьдчилан тогтоосон) ба улирлын бэлчээр, уст 

цэгийг (1.3.1.1. -д заасантай нийцүүлэн) тогтоох 

 Гантай нутгаас отроор болон түр нүүдлээр 
оруулах малын тоо, төрөл, хугацаа, газрын 

байршлыг тогтоосон хэлцэл, тохиролцоо бусад  

аймаг, сумын удирдлагатай хийх 
 Дараах арга хэмжээний чиглэлээр шийдвэр 

гаргах:  

- оторлох,  түр хугацаагаар оруулах 
малчдын үйлчилгээ 

 Шинэчилсэн зураглал ба ХХАА-н түшмэлийн 

боловсруулсан бүдүүвчийн дагуу сумын нөөц ба 
улирлын бэлчээрт даац, багтаамжид нь тохирох 

тооны мал оруулах шийдвэр гаргах 

 Гаднын аймаг, сумтай хийсэн хэлцэл, 
тохиролцооны мал оруулах, оторлох ажлыг зохион 

байгуулалтаар хангах  

 Малчдад үзүүлэх үйлчилгээний асуудлаар 
захирамж гаргаж хэрэгжилтэд хяналт тавих 

 

 Ган, гандалтын нөхцөлд сумаас хэрэгжүүлсэн 

арга хэмжээнд дүн шинжилгээ хийх 
 Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээлэл 

бэлтгүүлэх, баг, малчдад мэдээлж сурталчлах 

 Ган, гандалтын эрсдэлд эмзэг байдлыг 
бууруулах ойрын ба дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээг “Малчин малчиндаа туслах”, 

“Эрсдэлийн үед малчдын хоршилт, хамтын 
ажиллагаанд тулгуурласан менежмент 

хэрэгжүүлэх” зарчимд тулгуурлан төлөвлөж 

хэрэгжүүлэх 



- зайлшгүй шаардлагатай болон ядуу малчин 

өрхөд тээвэр,  унаа хөсгөөр дэмжлэг  

ХХАА-н түшмэл 

 Гантай үед нүүдлээр ашиглах боломжтой 
нөөц ба улирлын бэлчээр, уст цэгийн судалгаа 

гаргаж зураглалыг (1.3.1.1-д заасан) шинэчлэх 

 Зэргэлдээ аймаг, суманд мал отроор болон 
нүүдлээр оруулах боломжтой бэлчээр нутгийн 

талаар Засаг даргад мэдээллээр хангах 

 Шаардагдах тээвэр, үйлчилгээ, бусад 
дэмжлэгийн судалгаа хийх, санал боловсруулах 

 Гангийн эрсдэл тохиолдсонтой холбогдуулан 
дор дурьдсан тооцоо, судалгаа гаргах, Засаг даргад 

хүргүүлж шийдвэр гаргуулах:  

- нүүдлээр ашиглах боломжтой өөрийн сумын 
нөөц  ба улирлын бэлчээр, уст цэг (1.3.1.1-д 

заасан)-ийг түшиглүүлэн  малчдыг нүүлгэх 

- өөр аймаг, сумын нутагт түр нүүдлээр болон 
отроор оруулах  

 Сумын нөөц нутаг, зэргэлдээ аймаг, сумын 

нутагт мал отроор ба нүүдлээр оруулах ажлыг 
Засаг даргын захирамжийн дагуу хэрэгжүүлэх 

 Сумын үйлчилгээний байгууллага, бизнес 

эрхлэгчидтэй малчдад үйлчилгээ үзүүлэх асуудлаар 
тохиролцох, санал боловсруулж Засаг даргад 

хүргүүлэх 

 Сумын нөөц нутаг, гаднын аймаг, суманд мал 
оруулах, түр нүүдэллэх арга хэмжээг зохион 

байгуулсан дүн, цаашид анхаарах асуудлаар дүн 

шинжилгээ хийх 
 Сумын нөөц боломж, малчдын хооронд ба 

сумын бусад байгууллага, иргэдийн хоршилт, 

хамтын ажиллагаанд тулгуурласан ган, бусад 
эрсдэлийг бууруулах менежентийн төлөвлөлтийг 

чанаржуулах 

 

Багийн Засаг дарга 

 Гантай үед нүүдлээр ашиглах боломжтой 
нөөц ба улирлын бэлчээр, уст цэгийн талаар 

малчдаас санал авах 

 Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх, мал оторлох  
зураглалд шинээр тусгах материал бэлтгэж 

ХХАА-н түшмэлд хүргүүлэх 

 Ядуу малчин өрхийг тээвэр, унаа хөсгөөр 
дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээгээр хангах 

хэрэгцээний талаар ХХАА-н түшмэлд мэдээлэл 

хүргүүлэх 

 Засаг даргын захирамжийн дагуу малчдыг 
нүүлгэх, мал оторлох ажлыг хариуцан зохион 

байгуулах 

 Малчдад хэрэгцээтэй үйлчилгээг хүргэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх 

 Отроос болон түр нүүдэллэх, буцаж ирэхэд унаа 

хөсгөөр дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг баг дотроо 
зохион байгуулах  

 

 Багаас зохион байгуулсан арга хэмжээний талаар 
малчдад мэдээлэх 

 Эрсдэлийн үед хамтран багийн хэмжээнд 

ажиллах боломжийн талаар малчидтай зөвлөлдөх, 
БИНХ-аар хэлэлцүүлж хамтын шийдвэр гаргах 

үндсэн дээр холбогдох арга хэмжээг сумын үйл 

ажиллагаатай уялдуулан төлөвлөж хэрэгжүүлэх 
 Ядуу малчин өрхүүд, эрсдэлд эмзэг өрхүүдэд 

бусад малчдаас болон хувийн хэвшил, төрийн 

байгууллага, иргэдээс тусламж, дэмжлэг үзүүлдэг 
ба үзүүлэх санаачлага, хөдөлгөөнийг 

тогтворжуулах 

Ядуу малчин өрхөд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 

Сумын Засаг дарга 

 Ган, гандалтын бүсэд байгаа ядуу малчин 
өрхөд цаг үеийн ба ирэх хүйтний улиралд 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг сумын 

хэмжээнд нэгдсэн журмаар төлөвлөх, шийдвэр 
гаргах  

 ХХАА-н түшмэлийн мэдээ, бусад эх 

сурвалжид үндэслэн ядуу малчин өрхөд цаг 
үеийн чанартай үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийн 

асуудлаар шуурхай шийдвэр гаргаж байх 

 Шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлэх талаар 
төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг 

гардан зохион байгуулах 

 Ядуу малчин өрхүүдэд үзүүлсэн албан ѐсны 
болон сайн санааны тусламж дэмжлэгийн үр өгөөж, 

ялангуяа ядуу малчин өрхүүд хэрхэн үр ашигтай 

ашиглаж зарцуулсан талаар албан ѐсны дүгнэлт 
гаргуулах, сургамжтай асуудлаар  

 Түншлэл, хоршилт, хамтын ажиллагааны 

хэлбэрээр ядуу малчин өрхөд тусламж, дэмжлэг 
үзүүлэх ажлыг тогтворжуулах арга хэмжээ авах 

ХХАА-н түшмэл 

 Багийн тооцоо, саналыг үндэслэн ядуу малчин 

өрхүүдэд туслах, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ 
боловсруулж Засаг даргад хүргүүлэх 

 

 Ядуу малчин өрхүүдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 

асуудлаар холбогдох байгууллага, бүлэг, хоршоо, 
иргэдтэй зөвшилцөх, эрсдэлийн үед нэн 

шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

 Тусламж дэмжлэг үзүүлэх ажлыг цагийн байдал, 
онцгой шаардлага хэрэгцээтэй уялдуулан үе шат, 

заагтай хийх зохион байгуулалтаар хангах 

 Ядуу малчин өрхөд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 

асуудлаар хэлэлцүүлэг болон бусад хэлбэрийн арга 
хэмжээ зохион байгуулж, ололттой болоод 

сургамжтай үлгэр жишээг сурталчлах 

 Түншлэл, хоршилт, хамтын ажиллагааны 
хэлбэрээр ядуу малчин өрхөд тусламж, дэмжлэг 

үзүүлэх ажлыг тогтворжуулах арга хэмжээний 

санал боловсруулах 

Багийн Засаг дарга  
 Ган, гандалтын бүсэд байгаа, цаашид нутаглах 

ядуу малчин өрхийн судалгаа гаргах 

 Ган, гандалтад нэрвэгдсэн ядуу малчин 

 Ядуу малчин өрхүүдэд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 

нэн шаардлагатай арга хэмжээг багийн түвшинд 

зохион байгуулалтаар хангах 

 Тусламж, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг багийн 

ядуу малчин өрхийг эрсдэлээс хамгаалах, бэлэн 

байдлыг хангах, учирсан хохирлыг нөхөн сэргээх, 



өрхүүдэд үзүүлэх дэмжлэг, тусламжийн 

хэрэгцээг цагийн байдалтай уялдуулан тогтоох 

 Тусламж дэмжлэгийг шаардлагатай газар, цаг 

үеийг олж хүргүүлэхэд хяналт тавих 

улмаар эрсдэлийн менежментийн хэвийн горимд 

оруулах арга хэмжээ авах, энэ ажлыг тогтолжуулах  

 

1. Энэхүү төлөвлөгөөнд малын өвчин, хулгай, чоно гэх мэт бусад эрсдлүүдтэй арга хэмжээг нэмж тусгаснаар тухайн сумын эрсдлийн 

менежментийн жилийн төлөвлөгөө бүрдэнэ.  

2. Мал эмнэлгийн арга хэмжээг албан ѐсоор мөрдөж байгаа мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх журамд зааснаар жилийн төлөвлөгөөнд 

тусгана.  

3. Малын хулгай, чонотой тэмцэх арга хэмжээг малчид (малчдаас жил бүр авах авах саналын хуудаснаас гарна), багаас гарсан 

хэрэгжих боломжтой санал дээр сумын зүгээс хэрэгжүүлж болох арга хэмжээг нэмэх замаар төлөвлөгөөнд тусгана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


