
 
 
 
“Даван туулах, дасан зохицох    Эко зээл 
чадвартай орон нутгийн иргэд”  
                хөтөлбөр 
 
 

“НОГООН БЭЛЧЭЭР” ТУРШИЛТЫН 
ТӨСӨЛ  

 
2019 ОНЫ ТАЙЛАН  

 
 
 

 

Бодлого судлалын төв  
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж 4   
Интер оффис, 2-р давхар, Улаанбаатар 14200  
Утас: 77119027  
Факс: 70119419, e-mail: cpr@cpr.mn, Веб хуудас: www.cpr.mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 оны 1 сар  
Улаанбаатар хот 

mailto:cpr@mongol.net


НОГООН БЭЛЧЭЭР ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
МЕХАНИЗМ  
Малын тооны хойноос хөөцөлдсөн явцгүй сэтгэлгээг өөрчилж, бэлчээрт ээлтэй аргаар 
малчдын орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь тогтвортой болгох арга замыг нэвтрүүлэхэд 
төслийн зорилго чиглэх болно.   
 
Төслийн зорилгыг хэрэгжүүлэх механизм:   
• Малчдын бүлэг ба сумын Засаг даргын хооронд байгуулах бэлчээр ашиглалтын гэрээ 

(БАГ), түүнчлэн малчдын бүлгийн гишүүн бус хувь малчин өрх ба сумын Засаг даргын 
хооронд байгуулах малын тоог цөөлөх гэрээ нь малын тоог бэлчээрийн даацад тохируулах 
үүднээс зохистой хэмжээнд бууруулах гол механизм болно.  

• Мал аж ахуйн эрсдэлийн сан (МААЭС) нь бэлчээр, мал аж ахуйн эрсдэлийн 
менежментийн чиглэлээр малчдаас санал болгосон арга хэмжээ болон малын чанарыг 
хянаж, баталгаажуулах цэгийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлж, борлуулах малын тоо, үнийг 
өсгөх гол механизм болно.  

• Эко буюу ногоон зээл нь малын тоог бууруулах малчдын сонирхлыг урамшуулах нэмэлт 
механизм болно.  

• Туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх малчдын ба сумын төр захиргааны байгууллагыг 
чадавхжуулах үйл ажиллагаа хэрэгжинэ. 
 

Чадавхжуулах. Сумын бүх малчин өрхөөр явж төслийн зорилго, үр өгөөж, төслөөс ашиг 
хүртэх талаар танилцуулах нүүр тулсан сургалт явуулна. Төслөөр санал болгож буй 
механизмуудыг нэвтрүүлэх хүсэл сонирхолтой, чадавхтай малчин өрхүүдийг тусгайлан 
сонгож, төслийн чадавхжуулах нарийвчилсан үйл ажиллагаанд хамруулна. 

БАГ ба малын тоо цөөлөх гэрээ. Бэлчээрийн даацад нийцүүлэх зорилгоор малын тоог жилд 
4-6 хувиар бууруулах үүрэг хүлээж төсөлтэй хамтран ажиллах малчдын бүлэгтэй БАГ 
байгуулна. Мөн малын тоог жилд 6 хувиар бууруулах үүрэг хүлээх хувь малчин өрхтэй 
малын тоог цөөлөх гэрээ байгуулна. БАГ болон малын тоог цөөлөх гэрээ байгуулахад нь 
малчдын бүлэг ба малчин өрхийг чадавхжуулж сургана.  

МААЭС. Өмнөх оны эцэст тоолуулсан малынхаа жишиг нэгж (хонин толгой) бүрд 500 
төгрөгөөр тооцсон хураамжийг малчин өрх бүр МААЭС-д төлнө. Энэхүү хураамжийг 
төлсөн малчин өрх бэлчээр, МАА-н эрсдэлийн менежмент, өртөг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд хонин толгой дутам 365 төгрөг авах боломжтой болох ба сумын 
төвд байгуулах малын чанарыг хянаж, баталгаажуулах цэгээр малаа борлуулсны төлөө 
нэмэлт 300 төгрөг авч, нийтдээ 665 төгрөгийн ашиг хүртэж байгаа нь анх төлсөн 
хураамжийн 500 төгрөгөө 33 хувиар өсгөн буцааж авч буй хэрэг юм. МААЭС-аас хэрхэн 
ашиг хүртэх талаар малчдыг чадавхжуулж сургана.  

Эко хөнгөлөлттэй зээл. ХАС банкнаас 300.0 мянгаас 20.0 сая төгрөгийн зээлийг 24 сарын 
хугацаатай олгох санал тавьж байгаа. Малчдын бүлгийн гишүүн өрх, хувь малчин өрх нь: 
(i) БАГ болон мал цөөлөх гэрээ байгуулсан; (ii) МААЭС-д хураамж төлсөн; (iii) малын 
чанарыг хянаж, баталгаажуулах цэгээр дамжуулан малаа борлуулсан; (iv) малын тоог 
бууруулах тухайн жилийн зорилтыг хангасан бол жилийн 12 хувийн хүүтэй нэн 
хөнгөлөлттэй зээл авах эрх эдэлнэ. Малын тоог гэрээгээр тогтоосон хэмжээнд бууруулж 



чадаагүй бол зээлийн жилийн хүү 24% болж өсөхийг анхаарна уу. Эко зээлд хэрхэн 
хамрагдах талаар малчдыг чадавхжуулж сургана.  

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ГОЛ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ НЭГ БҮРЭЭР  
МАЛЧДАД ХИЙСЭН НҮҮР ТУЛСАН СУРГАЛТ  

 
Зорилт -  Сумын малчин өрх нэг бүрээр орж, төслийн зорилго, өч холбогдол, малчдын 
зүгээс оролцох арга замыг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж ойлгуулах   
Шалгуур үзүүлэлт–  Сумын малчин өрхийг 100% хамруулах  
Хүрсэн түвшин -  Малчин өрхийн 94.6% хамрагдсан  
   
ТӨСӨЛД ХАМРАГДАХ МАЛЧДЫГ СОНГОЖ, ЭКО ЗЭЭЛД  ХАМРУУЛСАН НЬ  

Зорилт -    Нүүр тулсан сургалтын үр дүнд төсөлд хамрагдахаар сайн  
дураар шийдвэрлэсэн өрхүүдийг сонгох   

Шалгуур үзүүлэлт–  Сумын 420 малчин өрхийн 20% буюу 84 өрх  
Хүрсэн түвшин -  88 өрх сонгогдож, биелэлт 105%  
 
МАЛ АЖ АХУЙН ЭРСДЭЛИЙН САН /МААЭС/ 

 
Зорилт -    Мал аж ахуйн эрсдэлийн сан хэрэгжих боломжтойг турших  
Шалгуур үзүүлэлт–  Төсөлд хамрагдсан малчид МААЭС-н хандиваа төлсөн байх  
    Төсөлд хамрагдсан малчид МААЭС-н төсөл боловсруулж,  

хэрэгжүүлсэн байх  
Сумын захиргаа малчдын төслийг хянаж, хэрэгжилтэд  
мониторинг хийсэн байх 

Хүрсэн түвшин -  Эко зээл авсан 45 өрх, зээл аваагүй 1 өрх хандив төлсөн, 
биелэлт 102.2% 
Бүх 46 өрх МААЭС-н төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлсэн  
Сумын захиргаа малчдын төслийг хянаж, хэрэгжилтэд  
мониторинг хийсэн  
 

 

 

 

ХААТ-ийн дарга Г.Батсуурь малчин 
Ю.Амарбарсын МААЭС-ийн ажлыг хүлээн 
авч төслийн маягт бөглөж байгаа нь 

Сүмбэр багийн Засаг дарга Б.Батболд малчдын 
МААЭС-гийн хөрөнгөөр хийсэн ажлыг 
хамтран шалгаж хүлээн авав. 



 
 

Малчин Ю.Амарбарсын бэлтгэсэн өвс Дэлгэрхаан багийн Засаг дарга Г.Энхзаяа 
МААЭС-гийн төслийн маягтыг хянаж хүлээн 
авч байгаа нь   

 
МААЭС-н үйл ажиллагааг харуулсан жишээ зургууд  

МАЛЫН ЧАНАРЫГ ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАХ ЦЭГ /МЧХБЦ/ 
 

Зорилт:     МЧХБЦ-г туршиж хэрэгжүүлэх  
Шалгуур үзүүлэлт:      45 малчин өрх малаа маханд тус цэгээр дамжуулан худалдах 
     Борлуулсан малын 70 хувийг цэгээр дамжуулах  
     Цэгээр борлуулсан мал бүрийг орон нутгийн үнээс 5 
хувь илүү үнээр           
                                                     борлуулах.  

Малын чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах ажлыг сумын 
захиргаанаас цэг дээр шууд зохион байгуулах 

Хүрсэн түвшин:  Төсөлд хамрагдсан 30 малчин өрх цэгээр малаа борлуулсан - 
66.7%  

Цэгээр 94 толгой үхэр нэг удаа борлуулсан – маханд 
борлуулсан нийт малын 6.9 хувь  
Цэгээр борлуулсан малыг орон нутгийнхаас 20 хувь илүү үнээр 
худалдсан  
Малын чанарыг үнэлэх, баталгаажуулах ажлыг сумын 
захиргаанаас цэг дээр шууд 100 хувь зохион байгуулсан  

 

 



 

 

Нэг цэгийн мал авах хашааг түрээслэн авч засаж, 
жингээ байрлуулж байгаа нь 

Борлуулах үхрээ авчирч ээлжээ хүлээж байгаа 
малчид 

 

 

Үхэр пүүлж байгаа нь 
 

  

“Түмэн сувд” Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгжийн малын эмч Н.Орхон худалдан авсан малд үзлэг 
хийж байгаа нь 



  

Үзлэг шинжилгээнд оруулсан малыг ачиж байгаа нь 
Мал борлуулах нэг цэгийн үйл ажиллагаа фото зургаар  
 
МАЛЫН ТОО БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ, ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ 
ТООЛЛОГЫН ДҮНГЭЭР  

 
Зорилт:    Төсөлд хамрагдсан малчин өрхийн малын тоо 6 хувь буурсан  

байх  
Шалгуур үзүүлэлт:   Эко зээл авсан 45 өрх малынхаа тоог 6 хувиар бууруулах  
Хүрсэн түвшин:   Эко зээл авсан 43 өрх, МААЭС-аас ашиг хүртсэн нэг  

өрх  нийт 44 өрх малын тоог 5.8-30.9 хувь бууруулсан.  
Зорилтын хэрэгжилт 95.6%1 (44/46). Нийт  дүнгээр хүрсэн  
үзүүлэлт 13.1 хувь буюу зорилтот 6 хувийг 218% биелүүлсэн  
болно. 
     

2019 оны жилийн мал улсын тооллогыг Хэнтий аймгийн Баян-Овоо суманд 2019 оны 12 
дугаар сард явуулсан бөгөөд энэхүү тооллогын албан ёсны дүнг тайланд тусгасан болно.  
 
Туршилтын дүн хамрагдсан малчдын дүнгээр  

2019 оны мал тооллогын дүн, Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум  

Малын төрөл 
2018 2019 Өөрчлөлт,  2019/2018, % 

Бодит Хонин толгой Бодит Хонин толгой Бодит Хонин 
толгой 

Тэмээ  2 11 3 17 50.0 54.5 
Адуу 1567 10340 1330 8,778 -15.1 -15.1 
Үхэр 1537 9222 1336 8016 -13.1 -13.1 
Хонь 9356 9356 8160 8160 -12.8 -12.8 
Ямаа 7898 7111 7042 6338 -10.8 -10.8 
Дүн 20360 36040 17871 31309 -12.2 -13.1 

 

 
1 Мал цөөлөх зорилтот үзүүлэлтийг 5.8-5.9% хангасан хоёр өрхийг оруулсан үзүүлэлт. Хэрэв оруулахгүй бол 
энэ үзүүлэлт 91.3% (42/46) болж буурна. 



Хүснэгт 3.4-д үзүүлсэнчлэн, төсөлд хамрагдсан өрхийнх малын тоо хонин толгойд 
шилжүүлснээр 13.1 хувь, бодит тоогоор 12.2 хувь буурчээ. Малын тоог өсгөх хандлага 
зонхилох болсон өнөө цагт эдийн засгийн зохистой урамшууллыг нүүр туслан эрчимтэй 
сургалт, өртгийн сүлжээний дэмжлэгтэй хамтруулан хэрэгжүүлснээр малчдын сэтгэлгээг 
нааштай өөрчлөх боломжтойг нотолсон явдал чухал ололт мөн. Малын тоо буурснаар 
арилжааны борлуулалт, орлого нэмэгдэхийн дээр бэлчээрийн хэт ашиглалт, талхагдал 
болон хүлэмжийн хийг бууруулах зэрэг тогтвортой хөгжлийн гарц нээгдэх ач холбогдолтой 
юм. Төслийн малчин өрхийн байгалийн ба эдийн засгийн эрсдэл даах чадавх алсуураа 
сайжирч байгаа юм.  
 
Сумын малын тоог доорх  Хүснэгтэд үзүүллээ.  
 
Хүснэгт Мал тооллогын дүн, Баян-Овоо сум 
  

Малын төрөл 
2018 2019 Өөрчлөлт,  

2019/2018, % 

Бодит Хонин 
толгой Бодит Хонин 

толгой Бодит Хонин 
толгой 

Тэмээ  358 2041 349 1989 -2.5 -2.5 
Адуу 19021 125539 18265 120549 -4.0 -4.0 
Үхэр 17018 102108 18580 111480 9.2 9.2 
Хонь 99598 99598 103486 103486 3.9 3.9 
Ямаа 66184 59566 68293 61463.7 3.2 3.2 
Дүн 202179 388851 208973 398968 3.4 2.6 

 
Хонин толгойд шилжүүлснээр сумын малын тоо 2.6 хувь өссөн нь төслийн ба бусад малчин 
өрхийн хоорондын ялгааг тод томруун харуулж байна.  
 

 

Харьцуулах бүлгийн судалгаа  
Энэхүү судалгааны зорилго нь төсөлд хамрагдаагүй малчдыг төлөөлөх түүвэр сонгон 
холбогдох мэдээлэл цуглуулж, үр дүнг төслийн малчидтай харьцуулахад оршино.  
 
Түүврийг сонгохдоо баг бүрээс төлөөлөх малчдыг малын тооны ангиллаар санамсаргүй 
түүврийн аргаар бүрдүүлсэн бөгөөд үр дүнг доорх Хүснэгтэд харуулав.  
 
Харьцуулах бүлгийн малчид  

 Малын тооын 
бүлгүүд  

Сонгогдсон өрхүүд багаар 
Дүн  Дэлгэрхаан  Сүмбэр  Наран  Жавхлант  

1 101-200 малтай  3 1 1 1 0 
2 201-500 малтай 9 4 1 2 2 
3 501-999 малтай 7 2 2 2 1 
4 1001-1499 малтай 2 1 1 0 0 

Дүн  21 8 5 5 3 
 



Харьцуулах бүлгийн малчдын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 10-д харуулав. Малын 
тоо, малын борлуулалтын мэдээллийг 2019 оны 12-р сард орон нутагт газар дээр нь очиж 
цуглуулав. 2019. Малын тооны мэдээллийг 2019 оны эцсийн мал тооллогын дүнтэй 
харьцуулж шалгасан болно.  
 
Харьцуулах бүлгийн малчдын мэдээллийг төслийн малчидтай харьцуулахдаа малын тооны 
өөрчлөлт, өрхийн мөнгөн орлого, малын бүтээмж буюу оны эхний нэг хонин толгойгоос 
авах орлого гэсэн үзүүлэлтийг ашиглалаа.    
 
Төслийн болон харьцуулах бүлгийн малчдын үр дүн  
Малын 
төрөл  

Төслийн малчид  Харьцуулах бүлгийн малчид  
Оны 
эхний 
малын 
тоо  

Маханд 
борлуул-
сан  

Борлуу-
лалтын, 
%* 
 

Махны 
орлого ** 

Оны 
эхний 
малын 
тоо  

Маханд 
борлуул-
сан  

Борлуу-
лалтын, 
%*  

Махны 
орлого 
** 

Тэмээ  2 0 
  

2 0 
  

Адуу 1567 284 18.1 227.2 631 73 11.6 58.4 
Үхэр 1537 386 25.1 338.3 856 178 20.8 151.3 
Хонь 9356 2566 27.4 256.6 4994 1020 20.4 102 
Ямаа 7898 1576 20.0 126.1 4235 655 15.5 52.4 
Дүн 20360 4812 23.6 948.2 10718 1926 18.0 364.1 
Хонин 
толгой  36040 8175 22.7 

 
18118 3159 17.4 

 

Өрхийн тоо  46 21 
Дундаж өрхийн малын тоо  443 510 
Малын тооны өөрчлөлт, %  -12.2 +8.9 
Дундаж өрхийн мал 
борлуулалтын орлого, сая 
төгрөг 

20.6 17.3 

Нэг хонин толгойд ноогдох 
орлого /Бүтээмжийн 
үзүүлэлт/, мянган төгрөг  

26.3 20.0 

*Борлуулалтын хувийг борлуулсан малын тоог оны эхний малын тоонд хувааж тооцов.  
**Махны орлогыг борлуулсан малыг малын дундаж үнэ- адуу 800 мянга, үхэр 850 мянга, 
хонь 100 мянга, ямаа 80 мянгаар үржүүлж тооцов  
 
Төслийн бүлгийн малчид малаа илүү борлуулснаар илүү таваарлаг аж ахуйтай болж, өрхийн 
мөнгөн орлого, малын бүтээмж дээшлэн малын тоог бэлчээрийн даацад нийцүүлэн цөөлөх 
талаар амжилт гаргасан байна.  Борлуулалтын хувь харьцуулах бүлгийн малчдаас 31% илүү, 
өрхийн мөнгөн орлого 3.3 сая төгрөгөөр илүү байна. Малын бүтээмж 31.5% илүү байна.  
 
Ийнхүү төслийн бүлгийн малчдын  үзүүлэлт аль ч талаараа илүү байгаа нь төслөөс 
хэрэгжүүлсэн чадавх бэхжүүлэх, МААЭС, МЧХБЦ, эко зээл зэрэг  урамшууллын 
хөшүүргүүд малчдын толгойн тоогоор хөөцөлдсөн  сэтгэлгээг өөрчлөх бүрэн чадавхтай 
болохыг батлан харуулж байна. Цаашид ийм арга замаар МАА-г тогтвортой хөгжлийн замд 



оруулж болох загварыг бий болгож байгаа нь төслийн гол ач холбогдол бөгөөд үүнийг бусад 
малчдын хүрээнд дэлгэрүүлэхийг зөвлөмж болгож байна.  

 

СУРГАМЖ  
Малын тоог бууруулж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх замаар малын тоогоор хөөцөлдөх  

бус чанарыг сайжруулахад малчдын сэтгэлгээг өөрчлөх:  
• Малчдад зориулсан нүүр тулсан сургалт нь: (i) төслийн зорилго, ашиг хүртэх ба 

хамрагдах арга замын талаар сумын бүх малчдад хангалттай мэдээлэл хүргэх; (ii) малын тоо 
цөөлөх зэрэг төслийн зүгээс тавигдах болзол нөхцөлийг харгалзан төсөлтэй хамтран 
ажиллахаа сайн дурын үндсэн илэрхийлсэн малчдаас төслөөс ашиг хүртэгчдийг сонгох гол 
арга зам болсон байна.  Зардал нэлээд шаарддаг боловч төслийг амжилттай эхлүүлж цаашид 
өргөжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагын үүднээс нарийвчилсан мэдээллийг малчин өрх бүхэнд 
хүргэхэд нүүр тулсан сургалтаас өөр үр ашигтай арга байхгүй юм.     

• Эдийн засгийн урамшуулалд малчин ихээхэн мэдрэмжтэй ханддаг, ийм ч учраас 
төслөөс хэрэгжүүлсэн багц урамшуулал малчдын сэтгэлгээг өөрчлөх хөшүүрэг болж чадсан 
байна.  

• Дараах нөхцөл байвал малчдын сэтгэлгээ өөрчлөгдөх боломжтой. Үүнд:   
o Малын тооны өсөлтөөр олж буйгаас орлого нь илүү нэмэгдэж байвал;  
o Малын тоог бууруулснаас ашиг олж болно гэсэн итгэл үнэмшлээрээ малчид сайн 

дураар төсөлд хамрагдах боломжийг хангах   
o Сумын захиргааны зохих ёсны дэмжлэгийг авч чадсан байх; 
• Шинэлэг стратеги, урамшууллын механизмыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэхэд 

чадавхжуулах эрчимтэй арга хэмжээ явдал малчид, сумын захиргааныхны хувьд нэн чухал.  
• Зарим малчид эко зээлийг урьдчилан барагдуулсан зэрэг асуудалтай 

холбогдуулан малын тоо бууруулах гэрээг сайжруулах шаардлагатай. Туршилтын 
хугацаанд л гэхэд 12 дугаар сарын мал тооллогоос хамаагүй эрт, 8 дугаар сард хоёр малчин 
зээлээ төлсөн нь Засаг даргатай байгуулсан гэрээтэй зөрчилдсөн, ач холбогдлыг бууруулсан 
асуудал болов. Зээлээ төлсний дараа ч гэсэн хоёр малчин малаа цөөлөх үүргээ биелүүлэхээр 
зүтгэл гаргаж зорилтот үзүүлэлтийг хангасан хэдий ч иймэрхүү хандлагаас үүдэн бусад 
малчид төсөлд хамрагдах боломжийг хумьсан, түүнчлэн зээлээ урьдчилан төлсөн малчин 
болгон энэ жишгээр малаа цөөлөх санаачилгатай ажиллана гэх баталгаа байхгүй зэргийг 
цаашид анхаарч энэ асуудлаас сэргийлэх араг хэмжээ шаардлагатай.      

 
Мал аж ахуйн эрсдэлийн сан /МААЭС/: 

• МААЭС-д хэрхэн хамрагдах, уг сангаас ямар ашиг хүртэх арга замыг бүрэн сайн 
ойлгосон, сангаас ашиг хүртэх итгэл үнэмшилтэй болсон цагт малчид МААЭС-д хандив 
саадгүй төлдөг байна.  

• Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчимд тулгуурлан санхүүгийн эх үүсвэрийг 
хуримтлуулах, улмаар бэлчээр, мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментэд зарцуулах арга 
болохын хувьд МААЭС-г цаашид боловсронгуй болгох замаар хэрэгжүүлэх бүрэн 
боломжтой юм. Нэг хонин толгой тутамд 500 төгрөгөөр бодож малчид санд сайн дураар 
хандив (МААЭС-ийн нийт орлогын 62.5%) оруулах ба төслөөс нэг хонин толгойд 300 
төгрөгөөр тооцож мөн хандивлана (МААЭС-ийн нийт орлогын 37.5%). Энэ нь хонин толгой 
тутамд 665 төгрөгийг сангаас буцааж авах боломжийг малчдад олгох хөшүүрэг бөгөөд 
ийнхүү санд өгсөн хандиваа 33%-иар /665/500=1.33/ өсгөж авч байгаа хэрэг юм.  



• “Мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг сумын ИТХ-аар хэлэлцэн 
баталснаар төслөөс эхний жил /2019 он/-ийн хандивыг цаашид буюу хоёр дахь /2020/ 
жилээс сумын төсвөөс гаргахыг сумын Засаг даргад үүрэг болгосон билээ. Сумын засаг 
даргын ярьж байгаагаар энэхүү хандивыг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргах боломжтой 
ажээ. Гэхдээ орон нутгийн төсвийн хүндрэлтэй байдал, сумын төсөв дээрээс ирэх 
татааснаас хамааралтай нөхцөлд энэ эх үүсвэрийг гаргах нь бэрхшээлтэй тулгарах  эрсдэл 
бий. Иймд асуудлыг тал бүрээс нь сайтар авч үзэх шаардлагатай юм. Ялангуяа аймаг, 
түүнчлэн ХХААХҮЯ, Сангийн яам зэрэг засгийн газрын төв байгууллагуудаас тусгайлан 
дэмжиж МААЭС-г сумын түвшинд бүрэн төлөвшүүлэх /институцчлэх/ шаардлагатай.      

• МААЭС-ийн орлогыг цуглуулах, захиран зарцуулахтай холбоотой санхүүгийн 
менежментийн асуудлыг цаашид цэгцлэх, санг алсдаа тогтворжуулах зорилгоор  бүрэн 
төлөвшүүлэхийн тулд зохих хүчин чармайлт, анхаарал тавих хэрэгтэй.   

• Төслөөс үзүүлж буй мэргэжлийн чадавхыг бэхжүүлэх арга хэмжээ хугацаа, 
хамрах хүрээний хангалттай бус гэдэг нь мэдээж. Иймээс сангийн зохион байгуулалтын ба 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, малчдаас санд хандаж буй төслийн үнэлгээ, 
хэрэгжилтийн мониторингийг сайжруулах шаардлага байна.  

 
Малын чанарыг хянан баталгаажуулах цэг /МЧХБЦ/: 

• Урамшууллын зохистой механизмыг бүрдүүлж төлөвшүүлсэн нөхцөлд мал, мал 
аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ зохион байгуулалттай борлуулах зохистой бүтэц байгуулж, 
малчдыг оролцуулах боломжтой.    

• Малчидтай хамтран ажиллах нь өөрт нь ашигтай, түүнчлэн баталгаатай хэмээн 
итгүүлэн үнэмшүүлж чадваас мал худалдан авахад малчидтай хамтран ажиллах сонирхол 
бүхий боловсруулагчдыг татах боломжтой нь нотлогдлоо. Эрдэнэ Хүнс ХХК-ийн тухайд 
айл болгоноор шахам тойрч мал цуглуулах зардал хэмнэх, түүнчлэн газар дээр нь үзлэг 
хийж хянан баталгаажуулсан малыг авснаар эцсийн хэрэглэгчид илүү үнээр зарж ашиг 
орлого олох хүлээлтийн үндсэн дээр сайн дураараа төсөлтэй хамтран ажилласан болно. 
Энэхүү хүлээлтдээ үндэслэн нэг цэг дээр авсан малыг орон нутгийн зах зээлийнхээс илүү 
үнээр авсан билээ.  

• Зах зээлийн нийтлэг орчин, нэн ялангуяа экспорттой холбоотой зохицуулалт 
МАА-н түүхий эд бэлтгэх, борлуулах тогтолцоог төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд онцгой нөлөөтэй 
болох нь туршилтын явцад харагдлаа. Мал борлуулалт ид явагддаг цагаар Хятадад мах 
гаргахыг хорьсон ХХААХҮЯ-ны шийдвэр нь төслөөс амжилттай эхлүүлсэн нэг цэгийн 
үйлчилгээгээр малаа өндөр үнээр ахиу борлуулах ашигтай боломжийг хааж, нөгөө талдаа 
чанар, эрүүл мэндийн баталгаа бүхий мал авах боловсруулах үйлдвэрт олдсон боломжийг 
алдагдуулсан зэрэг тааламжгүй үр дагаварт хүргэв.  

• Сумын захиргаа, хувийн мал эмнэлгийн нэгжээс туршилтыг ихээхэн дэмжиж, 
богино хугацаанд ихээхэн ажлыг гүйцэтгэсэн болно.  

• Татвар, санхүүгийн тайлан гэх мэт хүндрэлтэй ажиллагаанаас үүдэн малчид 
хоршоо байгуулах, элсэхийг сонирхохгүй байгаа учраас сайн зохион байгуулалтай, дэмжлэг 
сайтай  ТББ  нь малчдын хоршооны татварын асуудал шийдэгдтэл өртгийн сүлжээний 
хүрээнд малчид хамтрах, хорших боломжтой хэлбэр болох нь нотлогдлоо.  
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