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өмнөх үг

Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтөд ихээр нэрвэгдээд байна. 
Говийн цөлжилт хойд зүгт хүрээгээ тэлэхийн зэрэгцээ бэлчээрийн даац 
хэтрэлт, ойн хомсдол, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас Монгол орны газар 

нутгийн 70-аас илүү хувь нь газрын доройтолд өртжээ. Газрын доройтол нэмэгдэхийн 
хэрээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн өртөмтгий болсон байна. Агаарын дундаж 
темпаратурын өсөлт нь 2°C-ээс дээш давсан байх ба энэ байдал цаашид ч үргэлжлэх 
төлөвтэй. Мөн Монгол орны газар нутгийн 80-аас илүү хувь нь эрс тэс, хатуу ширүүн 
уур амьсгалд нэн эмзэг гэж тодорхойлогдсон. Нийгэм, эдийн засагт (ялангуяа малчдад) 
ихээхэн хэмжээний хохирол учруулдаг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ган 
гачиг, зуд турхан, хүчтэй цасан болон шороон шуурга, үер ус зэрэг аюултай, гамшигт 
үзэгдлийн давтамж нь хоёр дахин нэмэгджээ.

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) нь цөлжилтөөс үүсэлтэй шар шороон шуургатай 
тэмцэхэд чиглэгдсэн Зүүн хойд Азийн орнуудын бүсийн хамтын ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлдэг. АХБ нь бэлчээрийг тогтвортой ашиглахад зориулж нүүрстөрөгч 
хуримтлалын санхүүжилтийг олж авахад Монгол улс ба БНХАУ-ын Засгийн газрын 
чадавхийг дээшлүүлэхээр ажиллаж байна. Эрүүл экосистемүүд нь илүү бүтээмжтэй, 
илүү уян хатан байдаг бөгөөд нүүрстөрөгч шингээлт гэх мэт үнэ цэнэтэй экосистемийн 
үйлчилгээг үзүүлдэг гэдгийг АХБ хүлээн зөвшөөрдөг. Эрүүл экосистем нь байгалийн 
нөөцөд суурилагдсан малчдын амжиргааны бат бөх үндэс суурийг бүрдүүлнэ. 

Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
зохицуулах албатай нягт хамтран ажиллаж хөдөө аж ахуйн салбар дахь нөлөөллийг 
бууруулах үндэсний зохистой арга хэмжээнүүдийг боловсруулахад бэлчээр болон 
мал аж ахуйн зарим нэг тодорхой асуудлуудын талаар мэдээлэл, дүн шинжилгээгээр 
хангах зорилгоор Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яаманд зориулан энэхүү 
тайланг бэлтгэлээ. 

Энэхүү тайлан нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар төрөөс баримталж буй 
бодлогыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц өгөх,  нөлөөллийг бууруулах үндэсний зохистой арга 
хэмжээнүүдийг албан ёсоор хөгжүүлж хэрэгжүүлэхэд хандивлагчид, доноруудын 
тусламж туслалцааг татан оролцуулахад зориулагдсан болно. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн аюул заналхийлэл нь Монгол орны бэлчээрийн экосистем 
болон малчин иргэдийн ахуй амжиргаанд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлсээр байна. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхийг дээшлүүлэх, хүрээлэн буй орчны 
чанарыг сайжруулах, орон нутгийн орлогын суурийг нэмэгдүүлэх зэрэг тогтвортой 
менежментийн арга туршлагуудыг энэхүү тайланд тодорхойлж өглөө. 

аюуми Кониши
Ерөнхий захирал
Зүүн Азийн Газар
Азийн Хөгжлийн Банк
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Энэхүү тайлан нь Зүүн хойд Азийн бүсийн бэлчээрийн менежментийн 
нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг бэхжүүлэх Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны бүс 
нутгийн техник туслалцааны төсөл, Бүсийн хамтын ажиллагаа ба Итгэлцлийн 

нэгдсэн сангийн нэмэлт санхүүжилтээр бэлтгэгдсэн тайлангуудын нэг юм. Энэ 
тайланг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны уур амьсгалын өөрчлөлт хариуцсан 
Засгийн газрын тусгай элч Дамдингийн Дагвадорж, АХБ-ны зөвлөх Иан Ханнам нарын 
оролцоотойгоор Тимм Теннигкейт, Андреас Вилкес нар бэлтгэж АХБ-ны Зүүн азийн 
газрын Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөц болон ХАА хэлтсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн мэргэжилтэн, ажил хариуцсан менежер Карей Еэгер хянан тохиолдуулав. 

Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
албаны ажилтан ажиллагсдын манлайлал, тэдний өгсөн урам зориг болон орон 
нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд, нутгийн ард иргэдийн оролцоо, санал зөвлөмж 
маш чухалд тооцогдоно. 

АХБ-ны удирдлага, техникийн болон захиргааны албан хаагчид ялангуяа Юе-Ланг 
Фенг, Франк Радстейк, Карен Чуа нар төслийн явцад үнэ цэнэтэй удирдамж, зөвлөмж 
өгч байсан. Лорен Соркин, Видхиша Самарасекара, Каспер Ван дер Так, Пүрэвийн 
Оюумаа болон Такеши Уеда нар энэхүү баримт бичгийн чанарыг сайжруулах тал 
дээр үнэтэй тайлбар, санал өгсөн билээ. Жой Квитазол-Гонзалез, Хейдий Луна нар 
техникийн хяналтын баримт цуглуулах, анхан шатны хэлбэршүүлэлтэд оруулахаас 
эхлүүлээд эцсийн тайлан хүртэл бүх үйл явцыг дэмжиж ажилласан. Тайланг хэвлэлд 
бэлтгэхэд (график, хянан тохиолдуулах, эх бэлтгэх) Анна Шервүүд, Родел Баутиста, 
Хаммед Болотаола, Каролине Ахмад, Тери Темпл, Ма. Сисилиа Абеллар, Жаспер 
Лаузон, Принципе Никдао нарын баг хамт олон чадварлагаар ажиллалаа. 
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Товчилсон үгс

АХБ Азийн Хөгжлийн Банк

БҮАТ Балигийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

УАӨЗА Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зохицуулах алба

ЦХМ Цэвэр хөгжлийн механизм

ОТБХ Оролцогч талуудын бага хурал

ХХ Хүлэмжийн хий

ЗГХУАӨХ Засгийн газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо

ХШҮ Хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээ

БОНХЯ Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам

ҮХААЯ Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам

МУМТ Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт

ХТБ Хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах

ҮОТХХБҮА Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа

ММХ Монгол мал хөтөлбөр

ҮТАХ Үндэсний техникийн ажлын хэсэг

ШХА Швейцарийн хөгжлийн агентлаг

НДИЭТ Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент тонн

НҮБУАӨСК НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц
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нэр томьёоны тайлбар

Аймаг Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж 

Баг	 Дэд нэгж

Зуд  Зуны ган гачиг болон хатуу, хахир өвлийн хүйтний улмаас мал олноороо 
үхэж үрэгдэх, хорогдох нөхцөл бүрдсэн уур амьсгалын цочир үзэгдлүүд

Сум  Хөдөөгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж бөгөөд аймаг нь сумдад 
хуваагдана. 
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Монгол улсын хувьд нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын хэмжээ 
харьцангуй өндөр, энэ хэмжээ нь үргэлжлэн өссөөр байгаа хэдий ч дэлхийн 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд үлэмж хэмжээний хувь нэмэр оруулдаггүй. Хорт 

хийн ялгаруулалтын зонхилох хувийг эрчим хүч (54%) болон хөдөө аж ахуйн (34%) 
салбарууд тус тус эзэлж байна. Улс орны цаашдын чиг хандлагаас харвал уур 
амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол оронд хүчтэй нөлөөлж, эдийн засаг, байгаль орчин, 
нийгмийн тогтвортой хөгжилд нэлээдгүй хохирол учруулах төлөвтэй.

Сайн бодож боловсруулсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
үйл ажиллагаа нь нийгэм эдийн засгийн хөгжил болон нийгмийг уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд уян хатан болгоход ихээхэн ач холбогдолтой гэдгийг Монгол улс хүлээн 
зөвшөөрч байна. 

Хөгжиж буй орнуудын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, түүнд тохирсон оновчтой 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд зориулан 2020 он гэхэд жилд 100 тэрбум ам.долларын 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үүргийг өнөөгийн өндөр хөгжилтэй буюу үйлдвэржсэн 
орнууд хүлээжээ. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл 
ажиллагаа (ҮОТХХБҮА) нь энэхүү санхүүжилт дэмжлэгт хамрагдах бололцоотой үйл 
ажиллагаануудын нэг юм. ҮОТХХБҮА нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийг дэмжих 
арга ажиллагаануудыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэхэд үндэс суурь болж чадна. 

ҮОТХХБҮА-г авч хэрэгжүүлээгүй байх үеийн суурь үзүүлэлт ба “дулаарлыг бий болгох 
нөхцөл” байдлын эсрэг хүлэмжийн хийг бууруулах үндэсний онцлогт тохируулан 
тодорхойлсон бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг 
ҮОТХХБҮА гэж нэрлэдэг. Хөгжиж буй орнууд эдгээр арга хэмжээнүүдийг сайн дурын 
үндсэн дээр өндөр хөгжилтэй орнуудын дэмжлэг туслалцаатайгаар авч хэрэгжүүлдэг. 
2010 онд Монгол улс НҮБ-ийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц дах хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх жагсаалтаа өргөн мэдүүлсэн. 
Үүнд хөдөө аж ахуйн (түүний дотор мал аж ахуй) “малын төрөл бүрээр, ялангуяа бод 
малын ашиг шим, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар нийт малын тоо, толгойн өсөлтийг 
хязгаарлаж бэлчээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилго бүхий зохистой арга 
хэмжээнүүд орж байгаа юм. Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны дэмжлэгтэй “Зүүн хойд 
Азийн бүсэд бэлчээрийн менежментийг сайжруулж нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг 
бэхжүүлэх нь” төсөл нь бэлчээрийн газар, мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх 
менежментэд ҮОТХХБА-ны үзэл баримтлалыг суулган боловсруулах ажилд Монгол 
улсын Засгийн газарт дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн болно. 

Энэ судалгааны ажил нь бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарт ҮОТХХБА-г 
хэрэгжүүлэн хөгжүүлэхэд шаардагдах үндсэн техник, зохион байгуулалт, бодлогын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Техникийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд i) хүлэмжийн хийг боломжит хэмжээнд бууруулах тооцоо ii) эдийн засгийн 
зардал ба үр ашиг iii) хүлэмжийн хийн агууламжийг тодорхойлох аргууд iv) хэрэгжүүлэх 
ач холбогдол болон v) бодлого тодорхойлж, хэмжилтийн аргуудыг авч ашиглахад 
тулгарах саад бэрхшээлүүд зэрэг орно. Зохион байгуулалтын үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсэгт салбарын бодлого, процедур, хяналт-шинжилгээ ба үр дүнгийн үнэлгээний 
процедурууд, санхүүжүүлэх хэрэгслүүд, оролцогч талуудын оролцоо зэрэг асуудлууд 
багтана. Онцгой ач холбогдол бүхий бодлогын бүрэлдэхүүн хэсэгт ҮОТХХБҮА-ны 
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үндэсний төсөл хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн тэргүүлэх чиглэл, зорилт, эрх зүйн орчинтой 
уялдуулан нийцүүлэх тухай асуудал орно. Бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарт 
ҮОТХХБҮА-г хөгжүүлэхэд туслах техникийн дүн шинжилгээг гаргаж өгөх үүднээс 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх салбарын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бэлэн байдалд энэ тайлан 
үнэлгээ хийсэн билээ. Энэхүү үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэн зарим нэг тэргүүлэх 
чиглэлийн арга хэмжээг санал болгож байна. 

Бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарт хүлэмжийн хийг бууруулах найман төрлийн 
арга хэмжээнд үнэлгээ хийлээ. Эдгээр үнэлгээний дүгнэлтэд үндэслэн ҮОТХХБҮА-гаар 
дамжуулан дэмжихэд тохиромжтой дараах тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг 
тодорхойлов. Үүнд: (i) хонь, үхэр, цагаан идээний чиглэлийн үүлдэр угсааг сайжруулах, 
малын ашиг шим, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ (ii) сүү бэлтгэн нийлүүлтийн 
сүлжээ дэх сүүний алдагдлыг бууруулах болон (iii) бэлчээрийн тогтвортой менежмент 
зэрэг орно. Малын тэжээл үйлдвэрлэлийн үр ашигтай хувилбаруудыг тодорхойлж, малыг 
эрүүлжүүлэх арга ажиллагааны өгөөжийг тооцоход нэмэлт үнэлгээ хийх шаардлагатай. 

Авч хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон арга хэмжээнүүдийн хувьд 2013–2020 онуудад 
хэрэгжих Монгол мал үндэсний хөтөлбөр (ММҮХ)-ийн хамтаар хөтөлбөрийн үлдэж буй 
хугацаанд нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалентийг ойролцоогоор 411,000 тонноор 
бууруулах тооцоо гарчээ. Монгол улс шиг хөгжиж буй улс орнуудын хувьд нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжлийн үр өгөөж, түүний дотор уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
чадварыг бий болгох явдал нь хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааг дэмжих 
гол хөшүүрэг нь болж байгаа юм. Тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүд нь асар их 
зардалтай бөгөөд 2013–2020 онуудын хооронд өгөх санхүүгийн дотоод өгөөжийн хувь 
нь 12-оос дээш байна. ҮОТХХБҮА-ны шаардлагад нийцсэн эдгээр арга хэмжээнүүдийн 
сонголтоос хамааран, тэдгээрийг 8 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхэд нийтдээ 135–144 
сая ам.долларын зардал гарна. Нийт зардлын 23–27 сая ам.доллар (арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт зардлын 17–20 хувь)-ыг санхүүгийн дэмжлэг, 78 орчим 
хувийг буцалтгүй, 20 орчим хувийг хөнгөлөлттэй, 2 хувийг арилжааны зээлээр шийдэх 
шаардлагатай. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хөдөө орон нутагт ядуурлыг 
бууруулах ач холбогдлыг аваад үзвэл эдгээр арга хэмжээнүүдийг хэрэгжилтийг дэмжих 
хэд хэдэн санхүүгийн боломж, бололцоонууд байна.  

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр болон Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, малчин 
иргэд, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн үндэсний хэмжээний томоохон 
хөтөлбөрүүдийн хоорондын уялдаа холбоо сайн. АХБ-ны тусламжтайгаар Үндэсний 
техникийн ажлын хэсгийг байгуулсан. Энэ ажлын хэсэг нь улс орны хэмжээнд 
бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн ҮОТХХБА-ны тодорхойлсон үйл ажиллагааны 
чиглэлээр өргөтгөсөн зөвлөлгөөн хийх, зохион байгуулалтын бааз сууриар хангахын 
зэрэгцээ бусад салбаруудын хувьд ч улс орны түвшинд зохион байгуулалт, бодлогын 
хөгжлийг дэмжиж ажилладаг. ҮОТХХБҮА-ны зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь бусдыгаа 
бодвол илүү дэвшилттэй, боловсронгуй учраас түүнийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 
боловсруулсан байх шаардлагатай. Хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэмжээнүүдийг дотор 
нь “түргэвчилсэн”, “хагас хурдавчилсан арга хэмжээ” болон “дунд-хугацааны арга 
хэмжээ” ангилдаг. 

Хязгаарлагдмал нөөц боломжид тулгуурлан харьцангуй богино хугацаанд олон 
улсын ямар нэг тусламж дэмжлэггүйгээр хийж болох үр өгөөжтэй арга хэмжээнүүдийг 
түргэвчилсэн арга хэмжээнүүд гэж нэрлэнэ. Эдгээр арга хэмжээнүүдэд:

(i) Хүлэмжийн хийн хэмжилт, тайлагналт, баталгаажуулалт (ХТБ)-ын аргуудыг 
туршиж үзэх;

(ii) Монгол мал үндэсний хөтөлбөрт зориулсан үр дүнд суурилсан хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бий болгох; 
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(iii) Хэрэгжилтийн явцад учирч болох саад бэрхшээлүүдийг эрэмбэлж 
дараалуулан, тэдгээрийг даван туулах шилдэг арга туршлагуудыг 
тодорхойлох;

(iv) Бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА-нд оролцогч талуудын 
зөвлөгөөнүүдийг хийх;

(v) Бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбар дах ҮОТХХБҮА-ны үүрэг роль, 
хариуцлага, зохион байгуулалтын механизмуудыг тодорхойлох;

(vi) ҮОТХХБҮА-ны дэмжлэг авах хүсэлтээ НҮБ-ын суурь конвенцийн нарийн 
бичгийн дарга нарын газарт албан ёсоор бүртгүүлэх зэрэг орно. 

Хагас хурдавчилсан арга хэмжээ гэдэгт зарим нэг гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үзэл 
баримтлалыг суулгаж өгсөн байх боловч түүнийг хэрэгжүүлэхэд гадаад, дотоодын 
тусламж дэмжлэг зайлшгүй шаардагдаж байдаг. Үүнд:

(i) Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн иж 
бүрэн үнэлгээ хийх;

(ii) ҮОТХХБҮА-нд дэмжлэг үзүүлэх бодлогууд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, эрэмбэ дараалалд оруулах 
асуудлаар зөвлөлдөх;

(iii) Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим нэг арга хэмжээнүүд 
болон тэдгээртэй холбогдох ХТБ-ын процедуруудын хэрэгжилтэд туршилт 
хийх; ба

(iv) Бэлчээрийн хөрсөн дэх нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлж 
нүүрстөрөгчийн зах зээлд борлуулах төслүүдийн хэрэгжилтэд туршилт хийх 
зэрэг орно. 

Бие даасан нэг салбарт ҮОТХХБҮА-г нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх туршлагыг 
хуримтлуулсны дараа бусад салбаруудад тус арга хэмжээнүүдийг суулган 
хэрэгжүүлэх ажиллагааг дэмжих үндэсний тогтолцоог бий болгох арга хэмжээнүүдийг 
дунд-хугацааны арга хэмжээнүүд гэж нэрлэдэг. Үүнд:

(i) Туслах шинж чанартай эрх зүйн болон бодлогын орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
(ii) ХТБ-ын процедуруудын зохион байгуулалт, тэдгээрийг батлах журам 

зохицуулалтыг тодорхой, цэгцтэй болгох; ба
(iii) Уур амьсгалын санхүүгийн механизмыг бий болгох арга хэмжээнүүд орно. 

Засгийн газар нь дэвшүүлэн санал болгож буй арга хэмжээнүүдэд үндэслэн 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах, эсвэл цаашдын бэлэн байдлыг 
хангах үүднээс тодорхойлж өгсөн бэлтгэл ажлуудыг хангаж байж ҮОТХХБҮА-ын 
сайн саналыг боловсруулан гаргах нь зүйтэй юм.
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Удиртгал

оршил

Монгол улс нь 2.8 сая хүн амтай, 33 сая орчим малтай. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн 
салбарт түшиглэсэн эдийн засгийн өсөлт эрчимтэй явагджээ. Энэ салбар нь эдийн 
засаг дах дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, экспортын орлого, ажил эрхлэлтийн ихэнх 
хувийг бүрдүүлдэг. Гэвч уул уурхайн салбар өсөж буй өнөөгийн нөхцөлд нийт ажиллах 
хүчний 40 орчим хувь нь мал аж ахуйгаас шууд хамааралтай.1 Хөдөөд ядуурлын 
түвшин өндөр хэвээр байгаа бөгөөд мал аж ахуй нь хөдөөгийн ихэнх малчин өрхийн 
амжиргааны голлох эх үүсвэрийг бий болгож байна (хөлийн тэмдэглэл 1). Мал аж 
ахуйгаа онгон төрхөөрөө хадгалагдаж үлдсэн өргөн уудам газар нутгийг хамарсан 
байгаль, цаг уураас үлэмж хамааралтай нөхцөл байдалд өсгөн үржүүлдэг. Уур 
амьсгал нь эрс тэс, хуурай ширүүн бөгөөд өвлийн улиралд агаарын темпаратур нь 
–40°C хүрдэг, цасан шуурга, хүчтэй салхины давтамж өндөр, хөрсний элэгдэлд орсон 
гүехэн бэлчээрийн тогтолцоотой, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн өртөмтгий орон юм.

Монгол улсын хувьд нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын хэмжээ 
харьцангуй өндөр, энэ хэмжээ нь үргэлжлэн өссөөр байгаа хэдий ч дэлхийн 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд үлэмж хэмжээний хувь нэмэр оруулдаггүй. Монгол 
Улсын хэмжээгээр хүлэмжийн хийн цэвэр ялгаралт (шингээгчийг хассан) 2006 
онд 15.6 сая.тн-CO2-экв байжээ.2 Хүлэмжийн хийн нийт ялгаралтын ихэнх хувийг 
эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн салбарууд тус тус эзэлж байна. Улс орны цаашдын 
чиг хандлагаас харвал уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол оронд хүчтэй нөлөөлж, 
эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой хөгжилд нэлээдгүй хохирол 
учруулах төлөвтэй.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн боловсронгуй 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь нийгэм эдийн засгийн хөгжил, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох арга чадавхийг бий болгох зэрэг хэд хэдэн талын ашиг 
тустай болохыг Монгол улс хүлээн зөвшөөрч байна. Жишээлбэл эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг шинэчлэн сайжруулах замаар эрчим хүчний нөөц ашиглалтын үр ашгийг 
нэмэгдүүлж, урт хугацааны зардлыг бууруулна. Мөн хүлэмжийн хийн нийт ялгаралтыг 
бууруулах боломжтой. 2006 онд хүлэмжийн хийн нийт ялгаралтын 34.3 хувийг хөдөө 
аж ахуйн салбар эзэлж байсан бол бэлчээрийн болон мал аж ахуйн менежментийг 
боловсронгуй болгох замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулснаар мал сүргийн 
ашиг шимийг нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн урт хугацааны тогтвортой 
байдлыг хангана (хөлийн тайлбар 2). Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэн зах 
зээлд борлуулбал малчдын амжиргаа дээшилнэ (хөлийн тайлбар 1).

Монгол улс нь хөдөө аж ахуй (мал аж ахуй), газрын тогтвортой хэрэглээний салбарт 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхэд олон улсын санхүүжилт дэмжлэг авах хүсэлтээ өргөн 

1 Дэлхийн Банк. 2012. Монгол: Мал аж ахуйн салбарын судалгаа. Нэгдүгээр дэвтэр: Нэгдсэн тайлан. 
Вашингтон, ДС.

2 Монгол Улсын Засгийн газар. 2010. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн
Үндэсний хоёрдугаар тайлан. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон НҮБ-ын Байгаль орчны 
хөтөлбөр. Улаанбаатар. http://unfccc.int/resource/docs/natc/mongnc2.pdf
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мэдүүлжээ.3 Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны дэмжлэгтэй “Зүүн хойд Азийн бүсэд 
бэлчээрийн менежментийг сайжруулж нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг бэхжүүлэх 
нь” төсөл нь бэлчээрийн газар, мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх менежментэд 
ҮОТХХБҮА-ны үзэл баримтлалыг суулган боловсруулах ажилд Монгол улсын Засгийн 
газарт дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. Энэхүү тайлан нь бэлчээрийн газар, мал аж 
ахуйн салбарт ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхэд шаардагдах техникийн дүн шинжилгээг 
хийлээ. Энэ дүн шинжилгээ нь улс орны хэмжээнд ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхэд 
техникийн, зохион байгуулалтын, бодлогын чиглэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд бэлэн 
байгаа эсэхт дүн шинжилгээ хийхэд гол анхаарлаа хандуулсан байна. Бэлэн байдлын 
үнэлгээ нь Засгийн газрын зүгээс нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх боломжтой богино болон 
дунд хугацааны арга хэмжээнүүдийг санал болгох үндсийг бүрдүүлнэ. Эдгээр арга 
хэмжээнүүдэд суурилсан ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг НҮБ-ын уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт өргөн мэдүүлэх 
боломжтой. Ингэснээр олон улсын санхүүжилт дэмжлэг авах боломж нээгдэж, 
ҮОТХХБА-ны саналыг боловсруулахад түлхэц болохуйц хэд хэдэн үе шаттай бэлэн 
байдлын арга хэмжээнүүдийн суурь үндсийг бий болгоно. 

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааны суурь зарчим

ҮОТХХБҮА нь НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцид тусгагдсан 
тохиролцоонд үндэслэсэн хүлэмжийн хий бууруулах уян хатан урамшууллын 
механизм юм. ҮОТХХБҮА гэсэн нэр томьёолол нь 2007 онд НҮБ-ын уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Балигийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БҮАТ) 
гэсэн бичиг баримтад анх удаа тусгагджээ.4 НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенцийн талуудын бага хурлуудаар (ТБХ) энэ төрлийн арга хэмжээнүүдэд 
технологийн, санхүүгийн болон чадавхи бэхжүүлэх дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхээр 
зөвшилцсөн байдаг.5 БҮАТ болон он удаан хугацааны туршид хийгдэж буй олон арван 
зөвшилцлийн үр дүнгийн аль аль нь ҮОТХХБҮА-ны нарийвчилсан тодорхойлолтыг 
гаргаж чадаагүй байгаа билээ. Энэ нь нэг талаараа санаатай гэж хэлж болохоор 
үйлдэл юм. Учир нь ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд болон тэдгээрийн 
нарийвчилсан тодорхойлолтыг улс орны онцлогт тохируулах шаардлага тулгардаг. 
Гэхдээ БҮАТ болон он удаан хугацааны туршид хийгдэж буй олон улсын зөвшилцлийн 
үр дүнгээс харахад ҮОТХХБҮА нь дараах үндсэн шинжүүдтэй байна:

(i) Хөгжиж буй орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж болно.

(ii) Эдгээр арга хэмжээнүүд нь үндэсний хэмжээнд зохистой байх өөрөөр 
хэлбэл, улс орны үндэсний онцлогт тохирсон, мөн НҮБ-ын уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенцийн нийтлэг боловч харилцан адилгүй үүрэг 
хариуцлагын зарчимтай нягт уялдсан байна.

(iii) Эдгээр арга хэмжээнүүд нь тогтвортой үйл ажиллагааг хангах үүднээс 
хэрэгжих бөгөөд улс орнуудын тогтвортой хөгжлийн зорилгыг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах ёстой. 

3 (а) хөлийн тайлбар 2; болон (б) Монгол улсын Засгийн газар. 2010 он. Копенгагены тохиролцооны
Хавсралт II:.Хөгжиж буй улс орнуудынМонгол Улсын хэмжээнд үндэсний онцлогттохирсон хүлэмжийн
хий бууруулах үйл ажиллагаа. Улаанбаатар. https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/
application/pdf/mongoliacphaccord_app2.pdf

4 Хавсралт 1-д 2007 оноос хойш Копенгагений тохиролцооны ҮОТХХБҮА-ны үзэл баримтлалын үндсэн 
зарчимд гарсан хувьсал, хөгжлийг тоймлон харуулав.

5 НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц. 2007. Балигийн уур амьсгалын өөрчлөлт бага хурал. 
https://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.ph
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(iv) Эдгээр арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хэмжиж, тайлагнаж, нотолж 
болохуйц байна.  

(v) Өндөр хөгжилтэй орнуудын зүгээс дэмжлэг туслалцаа авсан аливаа арга 
хэмжээ нь хэдий хэмжээний хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулж буй 
талаар хэмжилт, тайлагналт, нотолгоо, баталгаатай байхыг шаардана. 

Тиймээс хөгжиж буй орнуудын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах аливаа арга хэмжээ нь ҮОТХХБҮА –нд тооцогдож болно. 
Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үндэсний болон салбарын хэмжээний 
бодлого, төсөл хөтөлбөрын зорилго, стратегийн зорилт зэрэг ерөнхий шинж чанартай 
арга хэмжээнүүдийг мөн ҮОТХХБҮА –нд оруулж болох юм.6 

ҮОТХХБҮА-ны боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт, хэмжилт, тайлагналт болон 
баталгаажуулалт (ХТБ)-ад зориулсан нарийвчилсан удирдамж, зөвлөмж дутагдалтай 
байх нь ҮОТХХБҮА-ны бодлого боловсруулагчдад зарим нэг хүндрэлийг бий болгодог 
хэдий ч хөгжиж буй орнуудад шинээр боломж бололцоог нээж өгдөг. Нэгдүгээрт, хөгжиж 
буй орнуудын хувьд нийгэм эдийн засгийн хөгжил, ядуурлыг бууруулах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудал нэн тэргүүнд тавигддаг. Эдгээр асуудлуудад 
хувь нэмэр оруулах зорилгоор ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийг боловсруулж болно. 
Хоёрдугаарт, өндөр хөгжилтэй орнуудын зүгээс дэмжлэг туслалцаа авсан ҮОТХХБҮА-
ны тодорхой нэг арга хэмжээнүүдийг өөрийн улс орны нөхцөлд байдалд нийцүүлэн 
өөрчилж болох юм. ҮОТХХБА-ны арга хэмжээ, эсвэл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нь 
явцуу байдлаар (Цэвэр хөгжлийн механизмтай (ЦХМ) төстэй байдлаар) эсвэл энэ 
үйл ажиллагаа нь илүү өргөн цар хүрээтэй бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн, эсвэл 
үндэсний хэмжээний хүлэмжийн хий бууруулах зорилтот хэмжээ гэх мэт тодорхой 
зорилтот арга хэмжээг хослуулах замаар хэрэгжүүлэхээр тодорхойлогдсон байж 
болно. ҮОТХХБҮА-г (эрчим хүчний татвар, цогц үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэх мэт) 
улс орны хэмжээнд, эсвэл бүс нутгийн хүрээнд (хотын засаг захиргаа болон орон 
нутгийн төсөл хөтөлбөр, салбар, дэд салбараар) хязгаарлан хэрэгжүүлж болно. Эсвэл 
зөвхөн нэг салбарт чиглэсэн байхаар, эсвэл хэд хэдэн салбарт чиглэсэн байхаар 
боловсруулж болно.7 

НҮБУАӨСК-д өргөн мэдүүлж буй ҮОТХХБҮА-ны ихэнх нь төсөл хэрэгжээгүй байх 
үеийн (бизнесийн энгийн нөхцөл байдлын үе) суурь үзүүлэлтээс хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг тодорхой хэмжээнд бууруулах эсвэл бага нүүрстөрөгч бүхий эдийн засагт 
шилжих эхлэлийг тавих гэх мэт үүргийг хүлээдэг. Харин бусад нь хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын одоогийн болон бусад жилийн түвшинг үнэмлэхүй хэмжээнд бууруулах, 
эсвэл улс орны эдийн засгийн янз бүрийн салбаруудад авч хэрэгжүүлэх бодит арга 
хэмжээнүүдийн багцыг тодорхойлох амлалт авчээ.8 ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээнүүдийг 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах чухал арга хэрэгсэл гэж үзэхийн нэг давуу тал 
бол нүүрстөрөгчийн зах зээлд хэрэглэгддэгүй орхигдсон аргуудыг авч хэрэгжүүлэх 
тэдний уян хатан чадварт оршино. Жишээ нь хөдөө аж ахуйн салбарт цэвэр хөгжлийн 
механизм (ЦХМ) түгээмэл хэрэглэгддэггүй. Гэхдээ НҮБУАӨСК-д ҮОТХХБҮА-ны 
мэдэгдлээ хүргүүлсэн 50 орны 40 гаруй хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарын нөлөөллийг 

6 НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц. 2014. ҮОТХХБҮА-ны гарын авлага. Бонн. https://
unfccc.int/files/cooperation_support/nama/application/pdf/manual_for_prototype_ver

7 Х. Ванг-Хелмрейч нар. 2011. Хөгжиж буй орнуудын туршилтын үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн 
хий бууруулах үйл ажиллагааны одоогийн хөгжил. JIKO Бодлогын баримт бичиг 01/2011. Вуппертал: 
Уур амьсгал, байгаль орчин болон эрчим хүчний Вуппертал хүрээлэн.

8 KPMG. 2011. Хөгжиж буй орнуудын бага нүүрстөрөгчтэй хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх нь:
Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааг хэрэжүүлэх үйл ажиллагаанд
олон нитийн-хувийн партнершипийг ашиглах нь. Лондон.
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бууруулах өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээг хөхүүлэн дэмжихээс илүүтэйгээр 
ЦХМ-аар дамжуулан олгож буй боломжийг дэмжих сонирхлоо илэрхийлжээ.9 Мөн 
ҮОТХХБА-ны арга хэмжээнүүд нь ЦХМ шиг механизмуудыг ашиглан хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг хамгийн дээд хэмжээгээр бууруулах боломжоор хангадаг. Энэ нь 
хөдөө аж ахуйн салбарт, ялангуяа хөрсөнд нүүрстөрөгчийг хуримтлуулж зах зээлд 
борлуулах төслүүдэд ихээхэн хүндрэл дагуулдаг ХТБ-ын зардлыг төрөлжүүлэх, эсвэл 
дагнах замаар хэмнэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Дэлгэрэнгүй боловсруулагдсан 
ҮОТХХБА-ны арга хэмжээ нь дан ганц хэмжилтээр хэмжсэнээс хамаагүй илүү давуу 
талтай байж болох юм. Энэ нь хяналт-шинжилгээний зардал ба түүний үр дүнгээс 
ихээхэн хамааралтай.10 Зарим нэг судалгааны үр дүнгээс харахад бага нүүрстөрөгч 
бүхий хөгжил рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн нь харьцангуй их зардалтай хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг буруулах арга хэмжээнүүдэд хугацаанаасаа өмнө хөрөнгө оруулалт 
хийхийг шаардах магадлалтай харагдаж байна.11

НҮБУАӨСК-ийн зүгээс хөгжиж буй орнуудыг ҮОТХХБҮА-г боловсруулах, эсвэл 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах дэмжлэг туслалцаа авах хүсэлтээ бүртгүүлэхэд нь 
зориулж порталын үйлчилгээг санал болгож эхэлжээ.12 Энэхүү бүртгэлийн портал нь 
ҮОТХХБА-ны арга хэмжээг дэмжих хөрөнгө оруулалт болон энэхүү хөрөнгө оруулалтыг 
авах эрэлт хэрэгцээг хооронд нь холбож өгнө. ҮОТХХБҮА-гаа бүртгэлжүүлэхийн тулд 
(i) арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх салбар (ii) арга хэмжээний төрөл (iii) товлосон хугацаа 
(iv) арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нийт болон нэмэгдэл зардлууд 
(v) шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа (vi) бууруулах хүлэмжийн хийний тооцоо, болон 
(vii) бусад бодлого, тогтвортой хөгжилд үзүүлэх ач холбогдлын талаарх мэдээллийг 
оруулсан байх ёстой.

Дээр дурдсан ҮОТХХБҮА-ны ерөнхий шинж чанар, хүсэлт гаргах загварт анхаарал 
хандуулахаас илүүтэйгээр ҮОТХХБҮА-гаа боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
нарийн дэг журмын асуудал яригдсан хэвээр байгаа юм. Монгол улсын Засгийн 
газрын албаны зарим хүмүүсийн үзэж байгаагаар боловронгуй заавар зөвлөмж 
дутагдалтай байх нь улс орны эрэлт хэрэгцээнд бүрэн нийцэх ҮОТХХБҮА-ны 
механизмуудыг сайжруулан ашиглах боломжийг нээж өгдөг ажээ. Хөгжиж буй 
орнуудын авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүн нь тэдгээр үйл ажиллагааг авч 
хэрэгжүүлэх санхүүгийн нөөц бололцоо, түүнийг бэхжүүлэх чадвар болон технологи 
дамжуулах, нэвтрүүлэх механизм бүрдүүлэх чадвар зэргээс ихээхэн хамааралтай. 
Хөгжиж буй орнуудын зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр НҮБУАӨСК-ийн нарийн бичгийн 
газарт мэдүүлсэн ҮОТХХБҮА нь олон улсын дэмжлэгийг тодорхой нөхцөлтэйгөөр 
авдаг. Авч байгаа дэмжлэг туслалцаа, санхүүгийн механизмаас хамаараад 2010 оны 
Канкуны Зөвшилцлөөр хоёр төрлийн ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрнө. 
Үүнд: дотоодын нөөц бололцоог ашиглан боловсруулсан (нэг талыг баримталсан 
ҮОТХХБҮА) болон олон улсын тусламж дэмжлэг хүсэж буй ҮОТХХБҮА (дэмжлэгтэй 
ҮОТХХБҮА) орно.13 2010 оны Канкуны Зөвшилцлөөр хөгжиж буй орнуудын уур 

9 A. Вилкес, Т. Теннигкейт, болон К. Солимоси and 2013. Хөдөө аж ахуйд  сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
нэгдсэн төлөвлөгөө: Хяналтын баримт бичиг. Хөдөө аж ахуйд уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах нь
цуврал №.7. Ром: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөдөө аж ахуй, хүнсний байгууллага (НҮБХААХБ).

10 С. Стофт.2009. Киотогоос цааш: Дэлхийн хамтын ажиллагааны нүүрстөрөгчийн уян хатан үнэ. Дэлхийн 
эрчим хүчний бодлогын судалгааны төв №.09-05. http://www.global-energy.org

11 Л.Вуртербергер. 2012. Санхүүжилт авсан ҮОТХХБҮА-нууд. Петтен, Недерландс:Недерландийн эрчим 
хүчний судалгааны төв.

12 НҮБУАӨСК. http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx
13 Олон улсын зарим хэлэлцүүлэг нь”зээлжсэн ҮОТХХБҮА-нууд”, эсвэл нүүрстөрөгчийн кредит ийг 

цуглуулсан ҮОТХХБҮА. Энэ аргачлалыг хувийн хэвшлийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг хэдий ч 
НҮБУАӨСК-д энэ төрлийн ҮОТХХБҮА-ны хэлбэрийн зөвшилцөл байхгүй байна.
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амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэхэд зориулан 
үйлдвэржсэн орнууд эхний ээлжинд 30 тэрбум ам.долларыг 2012 он хүртэлх хугацаанд 
гаргах, удаан хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд зориулан энэ санхүүжилтийг 
2020 он гэхэд 100 тэрбум ам.доллар хүртэл нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэсэн билээ.14 
2011 онд Дурбаны бага хурлаар “Уур амьсгалын ногоон сан”-гийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлж хөгжиж буй орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, түүнд дасан 
зохицох арга хэмжээг дэмжихэд зориулан шаардлагатай хөрөнгө босгох, мөн хөгжиж 
буй орнуудад ҮОТХХБҮА-г санхүүжүүлэх зах зээлд суурилсан шинэ механизмуудыг 
хэрэглэхээр зөвшилцжээ. 

Улс орнуудын нэн тэргүүнд авч хэрэглэдэг ерөнхий тодорхойлолт болон хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг зарим нэг талаар суурь түвшинд хүртэл бууруулан тогтвортой 
хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулж байгаа сайн дурын үйл ажиллагааг эс тооцвол 
ҮОТХХБҮА-ны асуудлаар олон улсын хэмжээнд дагаж мөрдөх баримт бичгүүдийг 
бүрдэл одоохондоо байхгүй байна. Олон улсын хэмжээнд заавал дагаж мөрдөх заавар 
зөвлөмжийн баримт бичгүүд байхгүй байгаа учраас хөгжиж буй орнууд өөр өөрийнхөө 
арга барилаар ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээнүүдээ тодорхойлсоор иржээ. Копенгаген 
болон Канкуны тохиролцооны дараа ойролцоогоор 50 гаруй орон Конвенцийн нарийн 
бичгийн дарга нарын газарт ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээг хэрэгжүүлж хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах жагсаалтаа өргөн мэдүүлсэн байна. Гэвч тэдгээрийн ихэнх нь 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулж зохистой түвшинд хүрэх зорилтыг хэрэгжүүлэх 
бодлого болон түүнийг хэмжих арга замуудыг тодорхойлж өгөөгүй байжээ.15 2012 он 
гэхэд тэдгээр жагсаалтаа өргөн мэдүүлсэн 50 орны гуравны нэг нь ҮОТХХБҮА-ны 
төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг дөнгөж эхлүүлсэн бол хөдөө аж ахуйн салбарт 
ҮОТХХБҮА хэрэгжүүлэх жагсаалтаа өргөн мэдүүлсэн 30-аад хөгжиж буй орны 
10 хүрэхгүй улс орон ҮОТХХБҮА-ны төлөвлөгөөгөө боловсруулсан байлаа.16

Энэ тайланд ашигласан судалгааны аргууд

Копенгагены хэлцлийн хүрээнд Монгол улс ҮОТХХБҮА-ны жагсаалтыг 2010 оны 
эхээр өргөн мэдүүлсэн байна (хөлийн тайлбар 3б). Энэ жагсаалтад хөдөө аж ахуйн 
(түүний дотор мал аж ахуй) “малын төрөл бүрээр, ялангуяа бод малын ашиг шим, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар нийт малын тоо, толгойн өсөлтийг хязгаарлаж 
бэлчээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилго бүхий арга хэмжээнүүд 
орсон. Засгийн газрын бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын менежментийг 
сайжруулахад зориулж ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх санал нь НҮБ-ын 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн хэрэгжилтийн хоёр дахь тайлангаар 
улам бэхжсэн (хөлийн тайлбар 2). НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь 
конвенцийн хэрэгжилтийн хоёр дахь тайлан нь ҮОТХХБҮА-ны тодорхой хэсгийг хөдөө 
аж ахуйд, түүний дотор мал аж ахуйг эрчимжүүлж мал бүрийн ашиг шим, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх замаар тус салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахад чиглэсэн.17  
Засгийн газартай зөвшилцсөний үндсэн дээр АХБ нь эдгээр бодлогын бичиг баримтыг 
боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэхэд голчлон анхаарлаа. Энэ тайлан нь 

14 Улс тус бүрийн үүрэг амлалтын тухай мэдээллийг Уур амьсгалын санхүүгийн порталаас үзэж болно. 
http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:9:826803083463213::NO:::

15 С. Стрек болон Л.Гүймараес. 2011. Хөгжиж буй орнуудын хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах боломж
бүхий ҮОТХХБҮА-нууд. Вашингтон, ДС: Уур амьсгалын фокус.

16 (a) X. Ван Тилбург нар. 2012. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны
статусын тайлан: 2012 оны дунд үеийн шинэчилсэн тайлан: Петтен болон Берлин: ECN болон 
ECOFYS; болон (б) хөлийн тайлбар 9.

17 Хөлийн тайлбар 2, Хүснэгт 4.10.
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Монгол оронд бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-г эхлүүлж, зохион 
байгуулалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлэх дүн шинжилгээнүүдээс бүрдсэн. 

Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-г боловсруулан хэрэгжүүлснээр 
тогтвортой хөгжлөөр зогсохгүй уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг 
сайжруулах, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, бэлчээрийн газар нутаг, 
мал аж ахуйн сайжруулсан менежментийг арга туршлагыг дэмжих олон улсын 
санхүүжилтийг авах Монгол улсын боломжийг улам бүр нэмэгдүүлнэ. Монгол орны 
хувьд малын менежментийг сайжруулах асуудал нь  бэлчээрийн нөхөн сэргээлт, 
хөрсний нүүрстөрөгчийг хуримтлуулах бэлчээрийн тогтвортой менежментийн практик 
хэрэглээнээс ихээхэн хамааралтай. Энэхүү баримт бичиг нь бэлчээрийн газар, мал 
аж ахуйн салбарт хэрэглэгдэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн 
хувилбарууд болон тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоог авч үзлээ. 

Олон улсад хэрэглэгдэж байгаа арга туршлагууд нь ҮОТХХБҮА-г боловсруулах арга 
замыг тодорхойлоход хараахан дэмжлэг үзүүлээгүй байна. Гэхдээ ҮОТХХБҮА-ны 
үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг босгох эсвэл тэдгээрийг боловсруулах суурь 
ойлголтуудыг тодорхойлж болно (зураг 1). Зураг 1-д үзүүлсэн үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь боломжит нөхцлүүд болон үнэлгээ хийхэд (i) улс орны түвшинд – энэ 
нь ҮОТХХБҮА-г хэд хэдэн салбарт боловсруулан хэрэгжүүлэх ерөнхий цар хүрээг 
тодорхойлдог; мөн (ii) бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт – энэ нь 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай тухайн 
салбарын онцлогоос үүдэн гарсан тодорхой нэг асуудалд үнэлгээ хийхийг шаарддаг. 
Энэ тайланд зориулж АХБ-ны зөвлөхүүд Зураг 1-д үзүүлсэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг 
тус бүрт дүн шинжилгээ хийсэн. Үүнд: 

• Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах бодлого болон бусад бодлогуудын 
хоорондын уялдаа холбоог ойлгох,

• Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах ажиллагаа болон дасан зохицох 
чадвар хоёрын хамтын хүчин чармайлтыг бий болгох арга хэмжээнүүдийн 
төрлүүдийг тодорхойлох, 

• Сонгож авсан бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментийн үйл 
ажиллагааны хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломжийг тооцоолох, 

• Эдгээр үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх эдийн засгийн зардал, үр ашигт 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх,

• Авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бүрийг дэмжих боломжтой аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын санхүүгийн хэрэгцээнд тохирсон санхүүжилтийн 
механизмыг тодорхойлох, мөн

• ҮОТХХБҮА-ны хүрээнд ХТБ-д суурилан бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн 
салбарт одоо хэрэглэгдэж буй хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний (ХШҮ) 
процедуруудын тохиромжтой байдалд үнэлгээ хийх хүчин чармайлт гаргалаа. 

Эдгээр зөвлөлгөө, хэлэлцүүлгээс гадна цуглуулсан баримт материалуудад тулгуурлан 
бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрт энэ 
тайлан дүн шинжилгээ хийлээ. Мөн улс орны болон салбарын хэмжээнд нэн тэргүүнд 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай богино, дунд хугацааны арга хэмжээг тодорхойлоход 
холбоотой бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх бэлэн байдлын 
үнэлгээг хийх нь Монгол улсыг ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилтэд үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ судалгаагаар Засгийн газар нь эдгээр 
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Бодлогын цар хүрээ

 
Зохион байгуулалтын  

цар хүрээ

 
 

Техникийн цар хүрээ

Зураг 1: Улс орон, салбарын түвшинд Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд

ХүХ = хүлэмжийн хий, ХТБ = хэмжилт, тайлагналт, баталгаажуулалт, ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа.

Салбарын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Үндэсний хэмжээний зохицуулалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Зохицуулах 
байгууллагын бүтэц, 
зохион байгуулалт

Үндэсний  
ХТБ-ын зохион 

байгуулалтs

Дотоодод 
зөвшөөрөл авах 

процедур

Уур амьсгалын 
санхүүжилтийг олж 

авах, удирдах

Дасан зохицохын ач 
холбогдлыг тодорхойлох

Хүлэмжийн хий ялгаралтыг 
бууруулах боломжийн тооцоо

Эдийн засгийн зардал  
ба үр ашиг

Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
хэмжих хувилбаруудыг үнэлэх

Авч хэрэгжүүлэхэд учрах саад 

бэрхшээлүүдийн талаар ойлгож мэдэх

Бодлогууд, хэмжилтүүдийг 
тодорхойлох

Санхүүгийн хэрэгцээ 
шаардлагыг тодорхойлох

Салбарын зохион 
байгуулалт, процедурууд

ХТБ-ын тогтолцоонууд

Санхүүжилтийн 
хэрэгслүүд

Хувьцаа эзэмшигчдийн 
оролцоо

Үндэсний хөгжил 
болон уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн  
бодлогуудтай нийцүүлэх

ҮОТХХБҮА-ны зорилт 
болон нэн тэргүүний 
арга хэмжээнүүдийг 

тодорхойлох

Тулгуур хууль эрх 
зүйн болон бодлогын 

тогтолцоогүнэлэх

богино, дунд хугацааны арга хэмжээнүүдэд тулгуурлан ҮОТХХБҮА-ны төлөвлөгөө 
гаргаж, түүнийгээ боломжит санхүүгийн эх үүсвэрээр хангагч нарт эсвэл НҮБУАӨСК-д 
илгээх, эсвэл эдгээр тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг цаашид маш сайн 
боловсруулсан ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг гаргах бааз суурь болгон ашиглах 
боломжтой болохыг харуулсан.
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Бэлчээрийн газар нутаг болон 
мал аж ахуйн салбарт Үндэсний 
онцлогт тохирсон хүлэмжийн 
хий бууруулах үйл ажиллагааны 
үндсэн элементүүд

Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт ҮОТХХБҮА-г авч хэрэгжүүлэх нь 
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр (ММҮХ)-ийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болж чадна 
гэдгийг энэхүү судалгаагаар тогтоосон. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 

ерөнхий тоймыг Шигтгээ 1-д үзүүлж байна.

Техникийн цар хүрээ

ҮОТХХБҮА нь улс орны тогтвортой хөгжлийн хүрээнд хүлэмжийн хийн (ХүХ) 
ялгаралтыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
зохицох, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах арга хэмжээний аль аль нь бэлчээрийн 
газар, мал аж ахуйн салбарын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой гэдгийг Монголын уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр хүлээн зөвшөөрч байна.18 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох чадвар зэрэгт оруулж буй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах үйл ажиллагааны хувь нэмэр болон тогтвортой хөгжлийн бусад асуудлууд 
нь тус салбарт ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх гол хөшүүрэг нь болж байна. Ийм учраас 
олон тооны оролцогч талуудын зүгээс энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь Монгол 
орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байх чадварыг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулах ёстой гэж үздэг. Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварын хоорондын уялдаа холбоонд хийсэн дүгнэлтийг 
ҮОТХХБҮА-ны механизмаар дамжуулан дэмжих арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох 
эхлэлийн цэг болгож авлаа. Үүний дараа эдгээр үйл ажиллагаануудад Зураг 1-д 
жагсаасан техникийн бусад үзүүлэлтүүдийн дагуу үнэлгээ хийсэн

хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох чадварт монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн үзүүлэх ач холбогдол

Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар болон малчдын 
амжиргаанд үзүүлэх ашиг тусын асуудал бодлогын хүрээнд нэн тэргүүнд тавигддаг 
(хөлийн тайлбар 17). Засгийн газрын албаны хүмүүс болон бусад оролцогч талуудын 
үзэж байгаагаар малчдад нөлөөлж буй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үйл 
ажиллагаа нь малчдыг уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтворгүй байдалд дасан зохицох 
чадварыг бэхжүүлэх ёстой юм. Дасан зохицлын боломжит үр өгөөжүүдийг ерөнхийд 

18  Монгол Улсын Засгийн газар. 2011. Уур	 амьсгалын	 өөрчлөлтийн	 үндэсний	 үйл	 ажиллагааны	
төлөвлөгөө. Улаанбаатар хот.
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нь судлан тогтоох, түүнчлэн дасан зохицол, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах 
хүчин чармайлтуудын боломжит уялдаа холбоог илрүүлэн харуулж буй хөтөлбөрийн 
доторх үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг онцлон тодотгох үүднээс Дэлхийн Банк – Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байгууллагын Уур амьсгалын ухаалаг (ээлтэй) хөдөө аж ахуйн хөрөнгө 
оруулалтын үнэлгээг  хэрэгжүүлж байгаа юм.19

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь урт-хугацааны 
уур амьсгалын өөрчлөлт эсвэл цаг агаарын онцгой нөхцөл байдалд дасан зохицох 
чадварт үр дүнгээ өгч байж болох юм. Гэвч авч байгаа бүх арга хэмжээнүүд нь нэг адил 
үр дүн өгч чадахгүй бөгөөд зарим нэг үр дүнгүүд нь солилцох шинж чанартай байна. 
Үнэлгээний шалгуурыг Хүснэгт 1-д тайлбарлав. Уур амьсгалын аажим өөрчлөлтөд 
дасан зохицох чухал элементүүд болох биеийн хүчний болон нийгэм эдийн засгийн 
уян хатан байдал нэмэгдэхэд хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд хувь нэмэр оруулж 
байгаа эсэхт үнэлгээ хийлээ. Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахын ач холбогдлыг 
авч үзэхдээ тус үйл ажиллагаа нь нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлж байгаа 
эсэх, хүлэмжийн хийн ялгаралтын үнэмлэхүй хэмжээг бууруулах, эсвэл хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний нэгж бүрт ноогдох хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг 
багасгаж байгаа эсэхийг анхааран авч үздэг. 

Монгол мал хөтөлбөрийн дэд бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн нарийвчилсан үнэлгээг 
хавсралт 2, болон хураангуй дүгнэлтийг Зураг 2-оос үзнэ үү. Дүн шинжилгээнээс 
харахад Монгол мал үндэсний хөтөлбөр нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицож түүнийг даван туулахад чухал ач 
холбогдолтой болох нь харагдаж байна. Хөтөлбөрийн таван зорилтын хүрээний бүх 
үйл ажиллагаа нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварт нөлөөлжээ. 
Үүнээс 12 үйл ажиллагаа нь нэгээс олон уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байх 
чадварын үзүүлэлтэд эерэгээр нөлөөлснөөс үзэхэд дасан зохицох чадварт жинтэй 
хувь нэмрийг оруулж байна гэсэн үг юм. Жишээлбэл, малын халдварт өвчинтэй тэмцэх 
нь мал сүргийг зуд гэх мэт байгалийн бэрхшээлтэй нөхцөлд уян хатан байх чадварыг 
нэмэгдүүлдэг. Мал сүргийн дотор халдварт өвчин бага гарснаар уур амьсгалын 
аажим өөрчлөлтөд малчид эдийн засгийн уян хатан байдлаа хадгалж үлддэг ажээ. 
Хөтөлбөрийн 1-р зорилтын хүрээнд хийгдэж буй үйл ажиллагаа нь малчид, малын 
эмч нарын чадавхийг дэмжихэд чиглэгдсэн. Ерөнхийдөө мал эмнэлгийн тогтолцоо 
нь малын эмч нар болон бусад оролцогчдыг мал сүрэгт илүү үр дүнтэй үйлчилгээ 
үзүүлэх боломжоор хангах замаар нийгмийн уян хатан байдалд хувь нэмрээ оруулж 
байдаг гэж хэлж болно. 

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 25 үйл ажиллагааны 
18 нь нэгж бүтээгдэхүүнд ноогдох хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломжтой. 
Хөтөлбөрийн нэг ба гуравдугаар зорилтын хүрээнд хийгдэж буй мал эмнэлгийн 
тогтолцоо болон мал сүргийг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа нь халдварт өвчин гарах 
эрсдлээс хамгаална. Үүний үр дүнд малын зүй бус хорогдол багасч малын гаралтай 
нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулж чадна. Хөтөлбөрийн 
малын үүлдэр угсааг сайжруулах гуравдугаар зорилт, сайжруулсан технологиор 
бэлдсэн малын тэжээлийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд 
хийгдэж буй арга хэмжээнүүд нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр нэгж 
бүтээгдэхүүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулна. Дөрөвдүгээр зорилтын 
хүрээнд хийгдэж буй гурван арга хэмжээ нь бэлчээрийн чанарыг сайжруулж, улмаар 
хөрсний нүүрстөрөгч хуримтлалыг шууд нэмэгдүүлэх замаар хүлэмжийн хийг шингээх 
боломжтой юм. 

19  Г Бранка нар. 2011. Африк	дахь	уур	амьсгалд	ээлтэй	Хөдөө	аж	ахуйн	хөрөнгө	оруулалтын	боломж	
бололцоог	тодорхойлох. Ром: НҮБ-ын ХХААБ.
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Шигтгээ 1: монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн тойм

Зорилго

“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”, “Монгол Улсын мянганы хөгжилд 
суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”, “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого” 
зэрэг бодлогын томоохон баримт бичгүүдэд үндэслэн 2010 онд “Монгол мал” үндэсний 
хөтөлбөрийг Парламентаар хэлэлцүүлэн баталсан. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
нэн тэргүүлэх чиглэлийг дурдвал: 

(i) Монгол улсын эдийн засгийн уламжлалт гол салбар болох мал аж ахуйг төрөөс 
онцгой анхаарч, тус салбарын эрх зүй, эдийн засаг, бүтэц зохион байгуулалтын 
нэн таатай орчинг бүрдүүлж, тогтвортой хөгжлийг хангах, мал аж ахуйн салбарт 
сайн засаглалыг хөгжүүлэх, 

(ii) Малын үржлийн ажил, үйлчилгээг нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 
боловсронгуй болгож, ашиг шимийн гарц, чанарыг сайжруулан, биологийн 
төгс чанартай бүтээгдэхүүн, түүхий эд үйлдвэрлэж, зах зээлд өрсөлдөх 
чадавхийг нэмэгдүүлэх, 

(iii) Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэж, монгол малын эрүүл 
мэндийг баталгаажуулан нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, 

(iv) Уур амьсгал, байгаль экологийн өөрчлөлтөд дасан зохицсон мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, эрсдэл даах чадавхийг сайжруулах, 

(v) Мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээлийг хөгжүүлж,  
бэлтгэл, борлуулалтын оновчтой сүлжээг бий болгох, эдийн засгийн эргэлтийг 
хурдасгах.

Хөтөлбөрийг 2012, 2015, 2021 онд 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх бөгөөд хүрэх үр дүнг үе шат 
бүрээр, шалгуур үзүүлэлтийг тэргүүлэх чиглэлийн дагуу 2008 оны түвшинтэй харьцуулан 
гаргаж байна.

Санхүүжилт

Парламентын шийдвэрээр Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
түүнд шаардагдах хөрөнгийг Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 3 хувиас багагүй байхаар 
тооцож хуваарилахаар заасан боловч хэрэгжихэд хүндрэлтэй байсаар өдий хүрсэн билээ. 
Санхүүгийн бас нэг эх үүсвэр бол орон нутгийн төсөв бөгөөд 2013 онд баталсан Нэгдсэн 
төсвийн тухай хуулиар цаашид санхүүжих боломжтой болох юм. Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрт хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд хувь нэмрээ оруулдаг. Тус 
хөтөлбөрийн тодорхой хэсгийг олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй 
зээл гэсэн эх үүсвэрээс санхүүжүүлдэг. Ялангуяа Даян дэлхийн Хөдөө аж ахуй, хүнсний 
аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хүрээнд 12.5 сая ам.долларын санхүүжилтийг олгохоор 
шийдвэрлэсэн байна.

хэрэгжилт

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамаар ахлуулсан үндэсний хороо нь Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийг удирдан зохицуулдаг. Тус яамны агентлагууд нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хариуцан ажилладаг. Аймаг, сум, багийн түвшинд засаг дарга нар хөтөлбөрийн 
зохицуулалтын хариуцдаг бөгөөд аймаг, сумдад хэрэгжих шууд хэрэгжилтийг орон нутгийн 
мэргэжлийн агентлагууд хариуцдаг байна. 

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд
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хүснэгт 1: Ухаалаг-уур амьсгалын аналитик ангиллууд: хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох арга хэмжээ

Дасан зохицох
Тогтолцооны уян хатан 
байдлын үзүүлэлтүүд

Тогтолцооны уян хатан байдлын гол 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Уур амьсгалын аажим 
өөрчлөлтөд эмзэг 
байдлыг бууруулах 
(тогтолцооны уян 
хатан байдлыг 
нэмэгдүүлэх )

Бие махбодын уян хатан 
байдлыг нэмэгдүүлэх

Усны хэмжээ болон чанар, хөрсний 
чанар бөгөөд түүний гүн, үр тариа 
нөөцлөлтийн чанар болон мал аж ахуй

Эдийн засгийн уян хатан 
байдлыг нэмэгдүүлэх

Орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх, 
хувьцаа (орлого хуваарилах), эрсдлийн 
менежмент (үр тарианы даатгал, 
хамгаалалтын хэрэгслүүд), мал аж 
ахуйн бус орлого, хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийн төрлүүд, эрүүл мэнд ба 
нийгмийн үйлчилгээ болон зах зээл.

Хүний болон нийгмийн 
уян хатан байдлыг 
нэмэгдүүлэх

Өргөтгөл ба судалгаа, техникийн 
ноу-хау, олон нийтийн сүлжээтэй 
холбогдох, боловсрол ба сургалт, болон 
мэдээллийн менежмент.

Уур амьсгалын онцгой нөхцөлд эмзэг байдлыг бууруулах

хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах арга хэмжээ
Хүлэмжийн хийн шингээлт:  шингээсэн хүлэмжийн хий (tCO2e/га) (цэвэр баланс)
Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт: Буурсан хүлэмжийн хийн ялгарал (tCO2e/га)  
(цэвэр баланс)
Хүлэмжийн хийн зохистой хэмжээ: үйлдвэрлэлийн нэмэгдсэн үр ашгаас буурсан хүлэмжийн 
хийн ялгаралт (tCO2e/нэгж бүтээгдэхүүн) (цэвэр баланс)

ХХ = хүлэмжийн хий, га = гектар, tCO2e = нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалентийн тонн. 
Эх сурвалж: Г. Бранка нараас авав. 2011. Афоик	 дахь	 уур	 амьсгалд	 ээлтэй	 хөдөө	 аж	 ахуйн	 хөрөнгө	
оруулалтын	боломж	бололцоог	тодорхойлох	нь. Ром: НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага.

 
 
Сумын хэмжээнд, малчдын төлөөллөөс бүрдсэн багийн хурлаар багийн Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөрийн жилийн төлөвлөгөөг гарган, сумын хурлаар батлуулна. Сумын 
засаг даргаар удирдуулсан ажлын хэсэг хэрэгжилтийг хариуцдаг. Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөр нь сум бүрт малын эрүүл мэнд, үржүүлгийн нэгжийг байгуулахад гол хувь нэмрээ 
оруулсан билээ. Эдгээр нэгжүүд нь сум бүрт 3 ажилтантайгаар Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрт тодорхойлсон ажил үүргийг гүйцэтгэн явуулдаг.

Эх сурвалж: Монгол улсын Засгийн газар. 2010. Монгол	мал	үндэсний	хөтөлбөр. Улаанбаатар хот; болон 
Монгол улсын Засгийн газар. 2011. Төсвийн хууль. Улаанбаатар хот. http://www.iltod.gov.mn/?p=2403

Шигтгээ 1 үргэлжлэл
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Зураг 2. Дасан зохицох, бууруулах үйл ажиллагааны зорилт тус 
бүрээр монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны 

оруулж буй хувь нэмэрe

2
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2

4
2

4

5
5
5

3
4

5

5
0
0

Зорилт 1: Мал аж ахуйн 
салбарын ухуулга, 

сурталчилгаа

Зорилт 2: Малын чанарыг 
сайжруулах

Зорилт 3: Малын эрүүл 
мэндийг сайжруулах

Зорилт 4: Уур амьсгалд 
уян хатан бэлчээрийн 

менежмент

Зорилт 5: Малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний зорилтот  

зах зээлийг хөгжүүлэх

  Уур амьсгалын аажим 
өөрчлөлтөд дасан зохицох

  Уур амьсгалын онцгой 
нөхцөл байдалд дасан 
зохицох

 Бууруулах

0   1  2  3   4  5   6
Үйл ажиллагааны тоо

Эх сурвалж: Зохиогчдын цуглуулсан тоо баримт.

Эндээс дүгнэж хэлэхэд Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 2,3 ба 4-р зорилт нь бүх 
гурван ангиллын хүрээнд (хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, уур амьсгалын 
аажим өөрчлөлт болон байгаль цаг уурын онцгой нөхцөл байдалд дасан зохицож 
даван туулах) уур амьсгалд тодорхой эерэг нөлөөллийг үзүүлжээ. Нөгөө талаар 
5-р тэргүүлэх чиглэл (мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зорилтот зах 
зээлийг хөгжүүлж, бэлтгэл, борлуулалтын оновчтой сүлжээг бий болгох, эдийн засгийн 
эргэлтийг хурдасгах) нь малчин өрхийн орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх, эсвэл 
дэмжих замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
ихээхэн хувь нэмрийг оруулж байна; гэхдээ зарим нэг арга хэмжээ (жишээ нь: ургалт 
хураалтын дараах ургацын алдагдлыг бууруулах) нь үйлдвэрлэсэн нэгж бүтээгдэхүүнд 
ногдох хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулах замаар үр өгөөжийг бий 
болгож болзошгүй юм. Мөн тус хөтөлбөрийн зарим нэг үйл ажиллагаанууд ялангуяа 
хүнсний аюулгүй байдал болон түүний хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах зэрэг хэд хэдэн талын ашиг тусыг Монгол улсад 
оруулж байна. Эдгээр ашиг тусын талаарх мэдээллийг хүснэгт 2-т оруулав. 

Дасан зохицох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа нь хоорондоо нягт уялдаа 
холбоотой байж болох Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн зорилтуудын талаарх дээр 
байгаа товч дүгнэлтэд тулгуурлан, ҮОТХХБҮА-гаар дамжуулан авч хэрэгжүүлж буй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг (i) малын үр шимийг нэмэгдүүлэх 
(хөтөлбөр дах малын үржил болон мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлийн чадавхийг 
сайжруулах 2-р зорилтын дор) (ii) малыг эрүүлжүүлэх (хөтөлбөрийн 3-р зорилтын дор) 
болон (iii) малын тэжээлийн бэлтгэн нийлүүлэлт болон бэлчээрийн менежментийг 
дэмжих (хөтөлбөрийн 4-р зорилтын дор) гэсэн дарааллаар эрэмбэлэх шаардлагатай. 
Маркетингийн сүлжээг сайжирснаар (хөтөлбөрийн 5-р зорилтын дор) мал, малын 
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хүснэгт 2: монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн уур амьсгалд ээлтэй 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Уур амьсгалд ээлтэй хөдөө аж 
ахуйн арга туршлагууд 

хүнсний аюулгүй 
байдалд 

хүлээгдэж буй үр 
өгөөж

Дасан зохицуулах 
үйл ажиллагааны 

боломжит үр 
өгөөж

Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах үйл 
ажиллагааны 

боломжит үр өгөөж
Сайжруулсан малын тэжээл, 
малын генетик, үржил, эрүүл 
мэндийн хяналт (мал аж ахуйн 
бусад төрлийн сайжруулсан 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд) 

Малын бүтээмж, 
түүний үр шим 
өссөн. 

Тогтолцооны уян 
хатан байдал 
нэмэгдэж, эмзэг 
байдал буурав. 

Сайжруулсан 
бэляээрийн менежмент 
нь хөрсний органик 
нүүрстөрөгчийн 
агууламжийг 
нэмэгдүүлж чадна.

Малыг тэжээх, 
хооллох, хээлтүүлэх 
арга барилыг 
сайжруулснаар мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлж, 
нэгж бүтээгдэхүүний 
хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулна. 

Бэлчээрийн менежментийн 
арга туршлагууд (тусгай 
хамгаалалттай нөөц газар, 
мал сүргийн тэнцвэртэй 
хуваарилалт болон  бэлчээрийн 
газарт төрөл төрлийнмал 
сүргийг бэлчээрлүүлэх, хөрсийг 
баяжуулах, мөн уугуул мал 
сүргийг ашиглан талхлагдан 
доройтсон газрыг нөхөн сэргээх, 
малын тоо, толгойн хэмжээг 
бууруулах, мал сүргийн бүтцийг 
өөрчлөх)

Нэмэгдэж өссөн 
үйлдвэрлэлийн 
бүтээмж болон 
сайжруулсан 
малын тэжээлийн 
үйлдвэрлэл нь 
малаас гарах 
ашиг шимийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Сайжирсан 
бэлчээр зудад 
илүү уян хатан 
байх боломжтой 
ба сайн чанартай 
тэжээлээр 
тэжээгдсэн мал 
сүрэг зуд турханд 
илүү уян хатан 
байх магадлалтай. 

Сайжруулсан 
бэлчээрийн менежмент 
нь хөрсний органик 
нүүрстөрөгчийн 
агууламжийг 
нэмэгдүүлэх 
боломжтой. 

ХүХ = хүлэмжийн хий 
Зуд: Зуны ган гачиг болон хатуу, хахир өвлийн хүйтний улмаас мал олноороо үхэж үрэгдэх, хорогдох 
нөхцөл бүрдсэн уур амьсгалын цочир үзэгдлүүд.

хүснэгт 3: монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс сонгож авсан үйл 
ажиллагаанд хийсэн гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ

арга хэмжээнүүд Дүн шинжилгээ хийсэн арга хэмжээнүүд 
Зорилт 2: Малын чанарыг 
сайжруулах

1. Үржлийн хонь 
2. Шинэ үхрийн үүлдрийг танилцуулах
3. Сүүний чиглэлийн үнээний хээлтүүлэг

Зорилт 4: Малын тэжээл болон 
бэлчээрийн менежмент 

4. Усалгаатай улаан буудайн тариалалт
5. Усалгаатай царгасын тариалалт
6. Хадлан тариалалт
7. Малын тоо толгойг хязгаарлах замаар бэлчээрийг 

нөхөн сэргээх
Зорилт 5: Мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 
нэвтрүүлэх

8. Төвлөрсөн бус сүү боловсруулалтын тогтолцоогоор 
сүүний алдагдлыг бууруулах
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Шигтгээ 2: монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс сонгож авсан 
үйл ажиллагаанд гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээний төрлүүд, 

тэдгээрийн тодорхойлолт

хонины үүлдэр угсааг сайжруулах
Цөм сүрэг бий болгох нь “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр (ММҮХ)-ийн хоёрдох зорилт 
юм. Энэ зорилтын хүрээнд хэд хэдэн хээлтүүлэгчтэй цөм сүргийн загвар үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх замаар энгийн үйлдвэрлэгчдийг үржлийн малаар хангах явдал юм. 
Хээлтүүлэгч сүргийн үржлийн чанарыг хадгалахын тулд жил бүр 20 хээлтүүлэгч мал 
сонгон авах бөгөөд тэдгээрээс 7 нь солигдож байдаг. Энэ дүн шинжилгээ нь сум бүрийн 
нэг үржлийн сүргийг 1000 эм хоньтой хээлтүүлэн нэгдүгээр үеийн эрлийзийг гарган авсны 
дараа малчдад  үйлдвэрлэлийн зорилгоор өсгөхөд нь зориулж худалдсан арга хэмжээнд 
суурилсан.а Монгол орны зүүн бүс нутаг бол хонины үүлдэр угсааг сайжруулах үйл 
ажиллагааны газарзүйн гол бүс нутаг юм. Санал болгож буй үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа (ҮОТХХБҮА) нь энэ бүс нутгийн 5 аймгийн 
35 суманд хээлтүүлгийн мал сүрэг эрхлэх арга хэмжээг дэмжиж байна. Хэрэгжих цар 
хүрээнээс нь харахад санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төслийн хүрээнд улс орны хонины 
үүлдрийн аж ахуйн нөөцийн 10 хувийг бүрдүүлэхээр харагдаж байна. Ерөнхийдөө, амьд 
малын үнэ ханш, хонины махны борлуулалт нь хонины ноосны борлуулалтын үнийн 
дүнгээс хамаагүй их юм. Хэдийгээр ММҮХ нь сайн чанарын ноосны хэмжээг нэмэгдүүлэх 
тодорхой зорилтыг тавьсан боловч худалдаж буй нэг килограмм махны хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын эрчимжилтэд үзүүлж буй нөлөөлөлд илүү анхаарлаа хандуулж байна. Мөн 
үржлийн чиглэлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон эцсийн үйлдвэрлэгчдийн эдийн 
засгийн үр өгөөжийн асуудалд илүү анхаарлаа төвлөрүүлж байна.

Шинэ үүлдрийн үхрийг танилцуулах
Үхэр нь Монгол орны мал аж ахуйн хүлэмжийн хийний дөрөвний нэгийг ялгаруулдаг 
байна. Үхрийн тоо толгойг хязгаарлах нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа учраас үхрийн үр шим, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бий. Энэ зорилтын хүрээнд сонгон авсан сайжруулсан 
нэгдүгээр үеийн эрлийз үхрээ Монгол үхэртэй хээлтүүлж хоёрдугаар үеийн үүлдэр угсааны 
үхрийг гарган авч худалдах загварыг бий болгосон.б Сум бүрт эхний ээлжинд нэгдүгээр 
үеийн 10 эрлийз үхрийг өгсөн бөгөөд үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 3 дах жилд 46 үхэр 
болгон нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаар үеийн эрлийз үхрүүдийг 18 сартайд нь худалдана. ММҮХ 
нь хангайн бүс нутгийг (Архангай, Завхан болон Хөвсгөл аймгууд) үхрийн шинэ үүлдрийг 
нутагшуулах бүс нутаг байхаар заасан. Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төсөлд нь дээрх 
үйл ажиллагааг 3 аймгийн 17 суманд хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Хэрэгжих цар хүрээнээс 
нь харахад санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төслийн хүрээнд жил бүр 85,000 үхэр буюу 
ойролцоогоор 2011 онд нядалсан нийт үхрийн 19 хувьтай тэнцэх хэмжээний үхрийг бэлтгэн 
гаргах юм.

Сүүний чиглэлийн үнээний зохиомол хээлтүүлгийг сайжруулах
Сүүний чиглэлийн үнээ нь метан хийн ялгаралт өндөртэй, гэвч саалийн үнээний сүүний 
гарц, бүтээмжийг нэмэгдүүлснээр литр сүү тус бүрийн хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
эрчимжилтийг бууруулж чадна. ММҮХ-ийн хоёрдугаар зорилтын хүрээнд сүүний чиглэлийн 
цэвэр, эрлийз үнээнээс саах сүүг дунджаар 1,769 литрээс 3,200 литр хүртэл нэмэгдүүлэхээр 
төлөвлөжээ. Мөн зохиомол хээлтүүлгийн аргаар үүлдэр угсааг сайжруулах, түүний дотор 
үржлийн ажил үйлчилгээг хүргэх үүднээс хүйтэн сүлжээний дэд бүтцийг бий болгох арга 
хэмжээний загварыг бий болгосон. Зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардлагатай учраас хээлтүүлгийн арга технологийн ерөнхий 

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд
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үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд

 
 
загварыг сумдад нэвтрүүлэхээс илүүтэйгээр эхний үед аймгуудад хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 
Дараа нь аймгаасаа сумдуудын  үйлдвэрлэгчдэд өргөтгөл хэлбэрээр нэвтрүүлж болно. 
Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төсөл нь жил бүр нэг аймгийн хэмжээнд 3,000 сүүний 
чиглэлийн үнээг зохиомол хээлтүүлэгт оруулснаар 5 аймгийн хэмжээнд нийтдээ 
15,000  сүүний чиглэлийн үнээтэй болно гэж тооцоолжээ. Энэ нь Монгол орны хээлтүүлэн 
сайжруулсан үнээний одоогийн тоо хэмжээнээс даруй 2 дахин их үзүүлэлт юм.

малын тэжээл үйлдвэрлэл
Малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх нь Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
бас нэг зорилт бөгөөд тус хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн зорилтын 4.4.2.2-т хүрээнд 
тэжээлийн үйлдвэрүүдийг малд зориулан “тэжээлийн нэг ба олон наст ургамал, уургийн 
агууламж ихтэй шинэ төрлийн таримал тариалж” бэлтгэн нийлүүлж байх явдлыг дэмжсэн 
байна. Бусад нэн тэргүүний чиглэлийн зорилтууд нь тэжээлийн үйлдвэрлэл, хадгалалт, 
нөөцлөлт, болон хадлан боловсруулалтад ихээхэн анхаарчээ. Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн 4.6-д 2012-2021 онуудад бэлтгэх нийт тэжээлийн 
хэмжээг 46 хувиар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Тэжээлийн үйлдвэрлэлээр дамжуулан 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах нь  малын үр ашиг, бүтээмж хэр их нэмэгдсэнээр 
илрэх бөгөөд бүтээмж нэмэгдсэнээр нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулж чаддаг байна. Бид дээр өгүүлсэн үнээний зохиомол 
хээлтүүлгийг сайжруулах замаар сүүний чиглэлийн үнээний сүүний гарцыг шаардагдах 
хэмжээнд хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх улаан буудай, царгас, өвс хадлангийн үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Улаан буудай, царгас зэрэг нь усалгаатай, харин 
хадлангийн үйлдвэрлэл нь усалгаагүй нөхцөлд явагддаг. Эдийн засгийн үр өгөөж, ашиг 
тусыг сүүний үйлдвэрлэлээс олсон орлогод үндэслэн тооцооллоо. Үнээний зохиомол 
хээлтүүлгийг сайжруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийн цар хүрээ болон санал болгож буй 
ҮОТХХБҮА-ны төсөл дэх малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны түвшингээс 
харахад Монгол орны хөдөө аж ахуйн тариалалтын үндсэн 5 аймгийн улаан буудай 
тариалалтын талбайн ойролцоогоор 2 хувьтай тэнцэх талбайд малын тэжээлийг, харин 
царгасын тариалалтыг одоогийн малын тэжээлийн тариалалтын талбайн ойролцоогоор 
2 хувьтай тэнцэх талбайд, хадлангийн тариалалтыг одоогийн хадлан тариалалтын 
талбайн ойролцоогоор 3 хувьтай тэнцэх талбайд малын тэжээл тариалах үйлдвэрлэлийг 
дэмжихээр харагдаж байна. 

Бэлчээрийн менежмент
Бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох нь Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
тэргүүлэх зорилтын нэг билээ. Сайжруулсан бэлчээрийн менежментэд техникийн арга 
хэмжээнээс гадна эрх зүйн таатай орчинг бий болгох, удирдлага, зохион байгуулалтын 
тулгуур зохицуулалтыг үүсгэж өгөх явдал нь ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлогын 
зорилтод чухал билээ. Бэлчээрийн даацыг хэтрүүлснээс доройтолд орсон газар нутагт 
малчдын амжиргааны эх үүсвэрийг баталгаажуулах зуураа бэлчээрлэлтийн даацыг 
бууруулахад нөхөрлөл, хамтралын зохион байгуулалт, сайжруулсан бэлчээрийн 
менежмент, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний маркетинг зэргийг бүгдийг нь хоршуулах 
шаардлага гарна. Сумдын түвшинд үнэлгээнд хамрагдсан арга хэмжээнүүдэд малын 
үүлдэр угсааг сайжруулах, хадлан тэжээлийг хамгаалах замаар сайжруулсан бэлчээрийн 
менежментийн арга хэмжээг авах тухай сумын засаг даргатай гэрээ байгуулсан 
бэлчээр ашиглагчдын нэгдлүүд, мөн малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетингийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн малчдын хоршооллууд орсон. Сум бүрт ойролцоогоор 
30,000 га газрыг сайжруулсан менежментийн тогтолцоонд оруулсан бөгөөд санал болгож  
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гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмж нэмэгдэж, 
эсвэл ургац хураалтын дараах алдагдал буурч байгаа тохиолдолд эдгээр арга 
хэмжээнүүд нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар болон бууруулах 
арга хэмжээнүүдийн хооронд нь харилцан уялдаа холбоог үүсгэж байна.

Хөтөлбөрийн 2 ба 4 дүгээр зорилт нь Монгол орны нийт бэлчээрлэх малын тоо, 
толгойг хязгаарлаж, бэлчээрийн даацыг тэнцвэржүүлэх малын тоо толгойн өсөлтийг 
илүүтэй дэмжих бодлогыг агуулсан. Монгол орны нийт бэлчээрлэх малын тоо, толгойг 
хязгаарлах нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах ач холбогдолтой хэдий боловч 
өмнө нь олон тооны мал хорогдсон нь энэ бодлогын үр дагавар гэхээсээ илүүтэйгээр 
зуд турханы үр дагавар юм. Ийм учраас бэлчээрлэх малын тоо, толгойг хязгаарлах 
шууд арга хэмжээнүүдийг цаашдын дүн шинжилгээндээ оруулаагүй болно. Малын 
эндэгдэл, хорогдлыг бууруулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагааг явуулснаар зудын гамшгийн улмаас үүссэн хохирлоо нөхөх малчдын 
хэрэгцээ шаардлагыг багасгах бөгөөд энэ нь малын тоо, толгойг зохистой хэмжээнд 
тохируулах таатай нөхцлийг бий болгоно. 

Үйл ажиллагааны найман төрлийн арга хэмжээг цаашдын гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ 
судалгаандаа сонгосон. Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь (i) Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийн дэд зорилтуудын хүрээнд эсвэл тус хөтөлбөрийн хүрээнд нэлээд 
дэлгэрэнгүй, тодорхой байдлаар тусгагдсан учраас (ii) хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 

 
 
буй ҮОТХХБҮА-ны төслийн түвшингийн хэрэгжилтийг бэлчээрийн даац хэтрэлтийн 
улмаас талхлагдал, доройтолд орсон гэж тодорхойлогдсон 4 аймгийн (Завхан, Архангай, 
Хөвсгөл, Булган) 2 суманд хуулбарлан нэвтрүүлжээ.

Сүү боловсруулал
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн тавдугаар зорилт нь боловсруулсан сүү, түүний 
бэлтгэн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлтэй. Нийт сүүн бүтээгдэхүүний хэмжээг 
нэмэгдүүлэх нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үнэмлэхүй дээд түвшинд хүргэж болзошгүй 
хэдий ч бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээний бүтээмжийг сайжруулснаар үйлдвэрлэлээс үүсэх 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулах магадлалтай. Монгол орны нийт 
боловсруулсан сүүний гуравны нэг нь уламжлалт сүү бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд хаягдаж 
алдагддаг гэсэн тооцоо гарчээ. Бид сүү боловсруулах төвлөрсөн бус нэгжүүдийн сүлжээг 
бий болгох замаар сүү үйлдвэрлэлийн дараа гарах алдагдлыг багасгаж малчдын сүүний 
борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилтод үнэлгээ өглөө. Монгол мал үндэсний хөтөлбөр нь 
нийт боловсруулсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэмжээг 2012–2021 оны хооронд 460 хувиар 
нэмэгдүүлэх (ММҮХ-ийн шалгуур үзүүлэлтийн 5.3-д) маш том зорилтыг тавьсан байна. 
Энэ зорилтын хүрээнд жижиг хэмжээний (100 литр/өдөрт), дундаж хэмжээний (400 литр/
өдөрт), болон том хэмжээний (2,000 литр/өдөрт) сүү боловсруулах хүчин чадалтай 
үйлдвэрүүдээр дамжуулан хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 10 хувь бууруулах боломж байгаа 
эсэх, мөн сүүний үйлдвэрүүдийн ашиг, сүүний нийлүүлэлт хийж байгаа малчдын нэмэлт 
сүү борлуулах нөхцөл боломж зэрэг эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар үнэлгээ хийж энэ 
тайланд орууллаа.

a  Ф1 нэгдүгээр үеийн эрлийз гэдэг нь хоёр үүлдрийн малын дундаас гарсан нэгдүгээр үеийн эрлийз 
малыг нэрлэнэ.

б  Ф2 үеийн эрлийз гэдэг нь эрлийзжүүлэх ажиллагаанд орж байгаа малын нэг нь нэгдүгээр үеийн 
эрлийз мал байхыг хэлнэ. 

Шигтгээ 2 үргэлжлэл
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бууруулах магадлалтай учраас (iii) хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зардал, 
үр ашгийг тооцоолж дүгнэлт хийхэд хангалттай баримт мэдээлэл байгаа учраас 
тайланд оруулав. Хүснэгт 3-т сонгосон үйл ажиллагаануудыг багтааж, шигтгээ 2-т 
үнэлэлт дүгнэлт өгсөн үйл ажиллагааны арга хэмжээний төрөл тус бүрийн талаарх 
тайлбарыг багтаав.20 Монгол орны мал аж ахуйн салбарт чухал ач холбогдолтой, 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
чадварт ихээхэн хувь нэмэр оруулах боломжтой малыг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг 
энэхүү дүн шинжилгээнд сонгож оруулаагүй. Учир нь малын өвчлөл, эндэгдэл, 
хорогдлын түвшин, тэдгээрийн мал аж ахуйд үзүүлж буй үр дагаврын талаар 
баримт мэдээлэл дутагдалтай байлаа. Гэхдээ малыг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааны 
талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа шинжилгээг цаашид хийх шаардлагатай болохыг 
зөвлөж байна.

монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс сонгож авсан үйл ажиллагаануудын 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломж

Зарим нэг уур амьсгалын санхүүжилтийн эх үүсвэрүүд нь ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх 
улс орны бэлэн байдлыг дэмжихийг зорьдог учраас санхүүжилтийн үр дүнд бий 
болж байгаа хүлэмжийн хийн хэмжигдэхүйц үр өгөөжийн тухайд хатуу шаардлага 
тавьдаггүй байх талтай.21 Харин бусад санхүүгийн эх үүсвэрүүдийн хувьд төлбөрийг 
хийхдээ хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулсан гүйцэтгэлийн үр дүнтэй холбон авч 
үздэг. ҮОТХХБҮА-ны төсөл нь тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах боломжыг тодорхой тусгах төлөвтэй байна.

Хүснэгт 4-т хүлэмжийн хийн ялгаралтын суурь нөхцлийн шинжилгээний үр дүн болон 
сонгож авсан үйл ажиллагаануудад тавигдах ҮОТХХБҮА-ны шаардлагыг харуулж 
байна. Хонь, үхэр болон сүүний үнээний үүлдэр сайжруулах үйл ажиллагаануудын 
хувьд малын үр, шим бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар мал аж ахуйн нэгж 
бүтээгдэхүүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулсан 
бодит үр дүнгээр хүлэмжийн хийн бууралтыг тооцно. Тэгэхээр нийт бүтээгдэхүүний 
хэмжээг багасгахгүйгээр, эсвэл нийт бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх явцдаа 
үйлдвэрлэлээс үүсэх хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулснаар нийт 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зорилго биелэнэ. Хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
эрчимжилтийн бууруулах 9–29 хувь гэдэг нь үйл ажиллагаа тус бүрээс хамаарч өөр 
өөр байна. Бэлчээрийн менежментийн хувьд хөрсний нүүрстөрөгч шингээлт нь агаар 
мандлаас хүлэмжийн хийг зайлуулах гол эх үүсвэр болдог. Үүнийг га газраар хэмжиж 
тооцож болно. Сүү боловсруулах үйл ажиллагааны хувьд сүүний үйлдвэрлэлээс 
үүсэх хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийн суурь нөхцөл болон ҮОТХХБҮА-нд 
тавигдах шаардлага хоёрын хооронд өөрчлөлтгүй байна. Харин ҮОТХХБҮА-ны 
нөхцөлд сүү боловсруулалтын дараах сүүний алдагдлын түвшинг багасгана гэдэг 
нь заагдсан хүчин чадал бүхий сүүний үйлдвэрүүд нь бэлтгэн нийлүүлэлтийн доод 

20  Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагааны талаарх ерөнхий мэдээллийг Онцгой ой мод ба газар 
ашиглалт-д дурдагдсан Швейцарын хөгжлийн агентлагийн (ШХА )дэмжлэгтэй төслөөс авсан. 
2013. Монголд хөрсний нүүрстөрөгчийг хуримтлуулах нь: Зах	 зээл,	 бодлогоор	 дамжуулан	 малчдын	
амжиргааг	 дээшлүүлэх	 боломжууд. Фрейбург, Герман. Бусад хувилбаруудын талаарх мэдээллийг 
Дэлхийн банкнаас авсан. 2012. Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн маркетингийн төсөлд Монгол Улсад санал 
болгосон буцалтгүй тусламжийн төслийн үнэлгээний баримт бичиг. Хэвлэгдээгүй. Үйл ажиллагаа тус 
бүрийн нэмэлт мэдээлэл, дүн шинжилгээнүүдийн талаар АХБ-наас үзнэ үү. 2013. Зүүн	 хойд	 Азийн	
бүс	 нутгуудийн	 бэлчээрийн	 менежментэд	 нүүрстөрөгчийн	 санхүүжүүлтийг	 баталгаажуулах	 нь. 
Зөвлөхүүдийн тайлан.  Манил  (TA 7534-REG).

21  Уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэрийн талаар шинэчлэгдсэн товч мэдээллийг Уур амьсгалын 
санхүүжилтийн шинэчилсэн мэдээллээс үзнэ үү. Сүүлийн үеийн Уур амьсгалын санхүүжилтийн 
мэдээлэл. http://www.climatefundsupdate.org



Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментэд зориулсан Үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн элементүүдийн үнэлгээ

18

хүснэгт 4: Суурь үзүүлэлт ба ҮоТххБҮа-ны хувилбар бүхий 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын үйл ажиллагаа тус бүрийн 

шалгуур үзүүлэлтүүд

ҮоТххБҮа-ны 
чиглэлүүд

ххя-ны суурь 
үзүүлэлт

ҮоТххБҮа-ны 
хүлэмжийн хийн 

ялгаруулалт 

өөрчлөлт 
ҮоТххБҮа-
ны түвшинд 
хүлэмжийн 

хийн ялгаралт 
бууруулах 

хуримтлагдсан 
боломж 

Хонины аж ахуй 15.42 kг CO2e kг мах 
тус бүрт

13.07 kгCO2e kг мах 
тус бүрт

(18)

Үхрийн аж ахуй 4.86 kгCO2e kг мах 
тус бүрт

4.46 kгCO2e kг мах 
тус бүрт

(9)

Сүү, сүүний чиглэлийн 
үнээний зохиомол 
хээлтүүлэг

0.69 kгCO2e литр сүү 
тус бүрт

0.58 kг CO2e литр сүү 
тус бүрт

(19)

Сүү, сүүний чиглэлийн 
үнээний зохиомол 
хээлтүүлэг ба улаан 
буудай, царгас, хадлан 
тэжээл

0.58 kгCO2 литр сүү 
тус бүрт 

0.45 kгCO2 литр сүү 
тус бүрт

(29)

Бэлчээрийн менежмент Суурь үзүүлэлтэд 
хөрсний нүүрстөрөгчийн 
хийн ялгаралт байхгүй 
гэж төсөөллөө.

(0.12) tCO2e га газрыг 
жил тус бүр 

Хэрэглэх 
боломжгүй

Сүү боловсруулалт 823 tCO2e жил бүр 
өдөрт 2,000 литр сүү 
боловсруулах үйлдвэр

757 tCO2e жил бүр 
өдөрт 2,000 литр сүү 
боловсруулах үйлдвэр

(9)

( ) = сөрөг, kг = kилограмм, kгCO2e = нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент килограмм, х/б = хэрэглэх 
боломжгүй, ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа, 
tCO2e = нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент тонн.
Эх сурвалж: зохиогчдын тооцоолол. 

түвшинд төлөвлөгөөгөө биелүүлж болно гэсэн үг юм. Энэ нь жилийн нийт хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулахын сацуу сүүний үйлдвэрүүдийн нийлүүлэлтийн хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг 9 хувиар бууруулж байна. 

Үйл ажиллагаа тус бүрийн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломж нь 
хүснэгт 5-д заасан хүлэмжийн хийн шалгуур үзүүлэлтүүд ба үйл ажиллагаа тус 
бүрийг хэрэгжүүлэх ажлын цар хүрээнээс шалтгаална. Шигтгээ 2-т тодорхойлсон 
хэрэгжүүлэх ажлын цар хүрээнээс харахад хөрсний нүүрстөрөгч шингээлт нь бусад 
тодорхойлсон үйл ажиллагаануудыг бодвол 2013–2020 оны хооронд хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг хамаагүй өндөр түвшинд бууруулах боломжтой нь харагдаж байна.22 

22 ҮОТХХБҮА тус бүрт хэрэгжүүлэх тодорхой түвшинг санал болгож байгаагийн учир шалтгаан ба энэ 
төслийн эцсийн тайланд тооцоолох аргачлалыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан (хөлийн тайлбар 18).
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хүснэгт 5: 2013–2020 оны хооронд аймаг тус бүрт, ҮоТххБҮа-ны 
түвшин дэх ҮоТххБҮа-ны чиглэлүүдийн хуримтлагдсан боломж

хүлэмжийн хийн ялгаралт 
бууруулах хувилбарууд

аймаг тус бүрийн 
хүлэмжийн хийн 

ялгаралт бууруулах 
хуримтлагдсан боломж 

(tCO2e)

ҮоТххБҮа-ны түвшинд 
хүлэмжийн хийн 

ялгаралт бууруулах 
хуримтлагдсан боломж 

(tCO2e)
Хонины аж ахуй 5,764 29,068
Үхрийн аж ахуй 16,322 48,939
Сүүний чиглэлийн зохиомол 
хээлтүүлэг 9,169 45,845
Сүүний чиглэлийн зохиомол 
хээлтүүлэг ба улаан буудай 9,981 49,906
Сүүний чиглэлийн зохиомол 
хээлтүүлэг ба царгас 10,291 51,458
Сүүний чиглэлийн зохиомол 
хээлтүүлэг ба хадлан тэжээл 10,291 51,458
Бэлчээрийн менежмент 57,600 230,400
Сүү боловсруулалт 8,804 52,826

ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа tCO2e = нүүрстөрөгчийн 
давхар ислийн эквивалент тонн
Тайлбар: ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээ тус бүрийг хэрэгжүүлсэн аймгуудын тоог АХБ-ны тайланд оруулсан. 
2013. Зүүн	хойд	Азийн	бүс	нутгийн	бэлчээрийн	газар	нутагт	нүүрстөрөгч	хуримтлалын	санхүүжилтийг	
бэхжүүлэх	нь.	Зөвлөхүүдийн	тайлан. Манил. (7534-REG) 
Эх сурвалж: зохиогчдын тооцоолол.

Малын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахыг дэмжиж буй үйл ажиллагаа тус 
бүр нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент (tCO2e)-ийг 29,000-аас 53,000 тонны 
хооронд бууруулах боломжтой тооцоо гарчээ. Малын тэжээл үйлдвэрлэх үйл 
ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээгээр сүүний чиглэлийн үнээнүүдийн тэжээлийн 
хэрэглээг сайжруулснаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг амжилттай бууруулж чадна. 
Зохиомол хээлтүүлгийн аргаар малын үүлдэр угсааны бүтээмжийг сайжруулах үйл 
ажиллагаатай харьцуулахад нэмэлт тэжээл өгөх замаар малын бүтээмж, үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломжийг багасгаж байна. 
Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл дэх хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт нь сүүний 
үйлдвэрлэлд хэрэгцээтэй малын тэжээлийн алтернатив эх үүсвэрүүдийн хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах боломжыг төлөөлж байгаа учраас нэмж тооцох 
шаардлагагүй юм. Сонгож авсан бүх ҮОТХХБҮА-ны төслийн арга хэмжээнүүдийн 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах боломж нь нийлээд 2013–2020 оны хооронд 
ойролцоогоор 411,000 tCO2e гэж тооцоолж байна.

монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс сонгож авсан зорилтуудын арга 
хэмжээнүүдийн зардал-үр ашгийн шинжилгээ

Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбар дах хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах ажиллагааг дэмжих гол үндэслэл бол уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан 
амжиргааг бий болгох боломжит ашиг тус юм. Малчдын хувьд эрсдэлээсээ өндөр 
орлого олох боломжтой үед л ҮОТХХБҮА-ны төслийг авч хэрэгжүүлэх сонирхолтой 
байна. Хүснэгт 6-д ҮОТХХБҮА-ны төслөөс сонгож авсан арга хэмжээ тус бүрийг эдийн 



Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментэд зориулсан Үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн элементүүдийн үнэлгээ

20

засгийн 2 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэв. Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зардал 
нь нийт 8 жилийн хугацаанд (2013–2020) бууруулсан нүүрстөрөгчийн давхар ислийн 
эквивалентийн тонн тус бүрт ногдох нийт эдийн засгийн ашгийг (эдийн засгийн үр 
ашгаас капиталын хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны зардлыг хассан дүн) 
төлөөлнө. Хасах буюу сөрөг бууруулах зардал нь ХХЯ-ыг бууруулснаар нийгэмд 
бий болох эдийн засгийн ашгийг, харин нэмэх дүнтэй зардал нь бууруулах үйл 
ажиллагаатай холбоотой гарч байгаа нийт нэмэх буюу эерэг зардлыг харуулж байна. 
Энэ тооцоонд ашигласан санхүүгийн өгөөжийн дотоод хувь нь хоорондоо харилцан 
уялдаатай бүлэг аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хэмжүүр бөгөөд 
үүнийг 8 жилийн (2013–2020) хугацаанд тооцлоо. Зардалд үйл ажиллагааны арга 
хэмжээ тус бүрт оруулсан хөрөнгө оруулалт ба түүнд зарцуулсан зардлууд ордог бол 
харин ашгийн хувьд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж болон малчдын 
үйл ажиллагаанаас (сайжруулсан үүлдэр угсааны мал худалдсаны нэмэлт орлого гэх 
мэт) олж буй ашгийн хуримтлалыг оруулан тооцдог. Үйл ажиллагааны арга хэмжээ 
тус бүрийн санхүүгийн ашиг нь ҮОТХХБҮА-ны боломжит арга хэмжээ тус бүрт 
санхүүгийн нөөцийг хуваарилах үндэслэл болж чадах эсэхийг шалгахад санхүүгийн 
дотоод өгөөжийн бусад төрлийн босго утгуудыг ашиглах боломжтой хэдий ч нийгмийн 
хямдруулалтын 12 хувийн түвшинг жишиг болгон авлаа.23

23 АХБ. 2007. Зардал-үр ашгийн дүн шинжилгээнд нийгмийн хөнгөлөлтийн хувийн хэмжээг сонгох онол ба
арга туршлага: Түүвэр судалгаа. Манил.

хүснэгт 6: хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зардал, ҮоТххБҮа-
ны арга хэмжээ тус бүрийн санхүүгийн дотоод өгөөжийн хувь,  

2013–2020 он.

Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах  
үйл ажиллагаа

Бууруулах зардал 
($/tCO2e)

Санхүүгийндотоод 
өгөөжийн хувь 

(%)
Хонины аж ахуйн (33) 30
Үхрийн аж ахуй (44) 18
Сүүний чиглэлийн зохиомол хээлтүүлэг (4) 15
Сүүний чиглэлд зориулсан улаан 
буудайн үйлдвэрлэл

1,940 Сөрөг

Сүүний чиглэлд зориулсан царгасны 
үйлдвэрлэл

1,467 Сөрөг

Сүүний чиглэлд зориулсан хадлан 
тэжээлийн үйлдвэрлэл

63 Сөрөг

Бэлчээрийн менежмент (14) 20
Сүүний боловсруулалт: өдөрт 100 литр 
сүү боловсруулах нэгж

(292) 34

Сүүний боловсруулалт: өдөрт 400 литр 
сүү боловсруулах нэгж

(166) 22

Сүүний боловсруулалт: өдөрт 2,000 литр 
сүү боловсруулах нэгж

(201) 24

( ) = сөрөг, tCO2e = нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквиваленттонн.
Тайлбар: Санхүүгийн дотоод өгөөж (СДӨ ) гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг хүлээн авч буй аж ахуйн нэгж, 
тухайн аж ахуйн нэгжтэй нэгдсэн малчдын ашиг, алдагдлын дотоод хувь хэмжээг санхүүгийн дотоод өгөөж 
гэж нэрлэнэ. 
Эх сурвалж: Зохиогчдын тооцоолсон өгөгдлүүд.
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хүснэгт 7: Сонгож авсан ҮоТххБҮа-ны чиглэлүүд нь санхүүгийн 
ашиггүй байдалд байх үеийн малын эндэгдлийн түвшин

Үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах үйл 
ажиллагааны чиглэлүүд

8 жилийн эндэгдлийн түүхэн  
дундаж түвшин  

(95 хувийн итгэлийн интервалийн  
дээд доод хязгаар)

Эндэгдлийн 
түвшингийн 

утгыг өөрчлөх
Хонины аж ахуй 0.0474 (0.009–0.085) 0.106
Үхрийн аж ахуй 0.0654 (0.019–0.096) 0.122
Сүүний чиглэлийн зохиомол 
хээлтүүлэг 

0.0325 (0.005–0.048) 0.073

Эх сурвалж: зохиогчдын хийсэн тооцоолол.

Хүснэгт 6-д үзүүлсэн дүн шинжилгээнээс харахад малын тэжээл үйлдвэрлэлийн 
3 арга хэмжээнээс бусад бүх бууруулах арга хэмжээнүүд сөрөг зардалтай харагдаж 
байна (хөлийн тайлбар 20). Эрчим хүч болон салбарын бууруулах зардал нь ихэнхдээ 
–5 ам.доллароос 10 ам.долларын хооронд хэлбэлздэг Монгол орны хувьд бусад 
төрлийн бууруулах зардлуудтай харьцуулахад бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн 
сайжруулсан менежмент нь ихээхэн хэмжээний санхүүгийн ашгийг үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, малчдад өгдөг болохыг тодорхойлжээ. 
24Хөдөөгийн ядуурал өндөр хэвээр байгаа энэ үед малчдын олж байгаа дээрх орлого 
улс орны ядуурлыг бууруулах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
нь ойлгомжтой. Малын тэжээл үйлдвэрлэлийн 3 арга хэмжээнээс бусад бүх үйл 
ажиллагааны арга хэмжээнүүд нь 12 хувийн өгөөжийн түвшингээс дээгүүр санхүүгийн 
ашигтай байна. Малын үүлдэр угсаа болон сүү боловсруулалтын хувилбаруудад 
хийсэн дүн шинжилгээ нь зуд, ган гачиг гэх мэт байгалийн гамшгийн улмаас үүсэх 
малын эндэгдлийн түвшингийн өөрчлөлтөд хэр мэдрэмтгий байхыг шалгах зорилгоор 
үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээгээр бол бүх хувилбаруудын хувьд авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүд нь санхүүгийн ашиггүй байдалд шилжихээс өмнө малын дундаж 
эндэгдлийн түвшин 8 жилийн туршид их хэмжээгээр нэмэгдэх шаардлагатай болж 
байгаа юм (Хүснэгт 7). Бэлчээрийн менежментийн үйл ажиллагаанд малын эндэгдлийн 
үзүүлэх нөлөөллийн дүн шинжилгээнээс харахад эндэгдлийн дундаж түвшин нь өмнөх 
үеийн эндэгдлийн түвшингээс хэд дахин өндөр байсан тохиолдолд эдийн засгийн үр 
ашиг нь эерэг хэвээр байна гэсэн дүгнэлтийг бас гаргаж байгаа юм. Үүнээс үзэхэд 
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үлдсэн хугацааны туршид эдгээр 
хувилбаруудын үр ашиг нь богино-хугацааны уур амьсгалын эрсдлүүдэд ажирахгүй 
болохыг харуулж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд учирч болох 
саад бэрхшээлүүд

Энэхүү үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхэд малчдын зүгээс гарч болзошгүй 
бэрхшээлүүдийг зөв тодорхойлсон тохиолдолд тулгарах эрсдэл бага байна. 
Ерөнхийдөө, Монгол мал хөтөлбөрт оруулсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
хоёр бүлэг бэрхшээл байна: (i) малчид техник технологийн үйлчилгээ, түүнтэй 
холбоотой арга туршлагаас суралцах боломж нөхцөл хязгаарлагдмал бөгөөд 

24 Д. Дагвадорж нар. 2010. оны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний тайлан: Монгол улс. 2009 он. 
Улаанбаатар хот: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.
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(ii) өргөтгөсөн тогтолцооны технологи, арга туршлагаар хангах нөхцөл учир 
дутагдалтай. Монгол улсад зориулсан ҮОТХХБҮА нь эрэлт, нийлүүлэлт аль аль талын 
бэрхшээлтэй асуудлуудыг тодорхойлсон байх шаардлагатай.

малчдад тулгарч буй саад бэрхшээл. Монгол орны зүүн тал хээрийн бүс нутаг 
дахь АХБ-ны техник туслалцааны төслийн хүрээнд 73 өрхийн дунд явуулсан 
хээрийн судалгаагаар малчид тал хээрийн экологи болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 
дэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн талаар нийтлэг ойлголттой байгаа нь 
тогтоогдсон бөгөөд зарим малчид мал аж ахуйн үр шим, бүтээмжийг сайжруулах санал 
санаачлагуудад оролцож байсан туршлагатай байна.25 Судалгаанд хамрагдсан нийт 
малчдын дөрөвний гурав орчим нь малынхаа үржил шим, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
оролдлогыг сүүлийн 5 жилийн туршид хийсээр байгаа ажээ. Эдгээр малчдын дөнгөж 
гуравны нэг нь малаа вакцинжуулсан байгаа бол тэн хагас нь малын үүлдэр угсаа 
бий болгох, мөн мал эмнэлэгийн үйлчилгээ авах замаар малынхаа үржил шим, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах оролдлогыг хийсэн байна. Малчин өрхүүдийн 
гуравны нэг хүрэхгүй хэсэг нь бэлчээрийн менежментийг сайжруулах замаар 
бүтээмжээ нэмэгдүүлэх гэж оролдсон бол ойролцоогоор гуравны нэг нь тэжээлийн 
нэмэлт маягаар өвс хадлан, эсвэл устай хивэг хурааж авчээ. Зарим нь хур тунадас 
ховордсоны улмаас биомассын өсөлт буурсан, мөн хадлангийн хорионы зардал 
зэрэг шалтгааны улмаас хадлан өвс хураагаагүй байна. Судалгаагаар сайжруулсан 
бэлчээрийн менежментийн зарим нэг дутагдалтай талыг илрүүлжээ. Үүнд малчдын 
зөвхөн 50 хувь нь зуны бэлчээрээ сэлгэж ашигласан нь тогтоогджээ. Зуны бэлчээрээ 
сэлгэж нүүгээгүй нэг түгээмэл шалтгаан нь усны нөөцийн хомсдолтой холбоотой 
(хүснэгт 8).

Малын ашиг шимийг дээшлүүлэх туршлагыг нэвтрүүлэхэд учирч буй дээрх саад 
бэрхшээлээс гадна малчид малынхаа ашиг шим, бүтээмжийг дээд хэмжээнд хүртэл 
нэмэгдүүлэх оролдлого хийдэггүй нь судалгаагаар тогтоогджээ. Малчин өрхийн 
дөнгөж гуравны нэг нь 5 жилийн өмнөхөөсөө илүү тооны мал зарж байгаа гэжээ. 
Судалгаанд хамрагдсан өрхийн дөрөвний гурав нь одоогоор хэтэрхий цөөн тооны 
малтай учраас малынхаа тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байгаа гэж хариулсан 
байна. Цөөн тооны малчин өрхийн хувьд зах зээлийн боломж хязгаарлагдмал байгааг 
дурджээ. 5 жилийн өмнөхөөс илүү олон мал зарж байгаа гэсэн малчин өрхүүдийн 
хагас нь өрхийн хэрэгцээ шаардлагын улмаас малаа зарж байгаа гэсэн байна. Зөвхөн 

25 АХБ. 2013. Нийгмийн хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн тайлан. Зөвлөхийн тайлан. Maнил (ТТ 7534-REG).

хүснэгт 8: Зуны бэлчээрийг ээлжлэн сэлгэж ашиглаагүй малчдын 
шалтгаан, тэдгээрийн эзлэх хувь хэмжээ

Шалтгаан хувь хэмжээ (%)
Усны нөөц ашиглах боломж муу 62.7

Бэлчээрийн нөөцийн хомсдол 13.9

Малчдын хоорондын хамтын ажиллагаа муу 11.6

Тээврийн хэрэгсэл болон /эсвэл тээврийн хэрэгслийн 
хөрөнгө оруулалт дутмаг

4.6

Бусад 6.9

Тайлбар: барагцаалж авсан учраас нийт дүн нь 100 хувьд хүрэхгүй байж болно. 
Эх сурвалж: АХБ. 2013. Нийгмийн хөгжлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн тайлан. Зөвлөхийн тайлан. Maнил  
(ТА 7534-REG). 
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58 өрхийн 10 нь үнэ ханш болон бусад төрлийн ашигт хүчин зүйлийн улмаас малаа 
зарж байгаа гэсэн бол харин 2 өрх л малын ашиг шим, бүтээмж нэмэгдсэн учраас 
малаа зарж байгаа гэж хариулжээ. Малчин өрхүүд 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал 
харьцангуй залуу мал худалдаж байгаа ба 58 өрхийн 25 нь 4 буюу түүнээс дээш 
насны хонь борлуулснаас харахад малын бүтээмж, тэжээлийн ашиглалт тааруу 
байгааг илтгэж байна. Харин өрхүүдийн дөнгөж дөрөвний нэг нь малын даатгалд 
хамрагджээ. Ийм учраас малчид зах зээлийн таатай нөхцөл боломжууд бий болсон 
үед, эсвэл өөрсдийн хэрэгцээгээ хангах, худалдан борлуулах шаардлага тулгарсан 
үед малчид малаа өөрийн өмч хөрөнгө гэж үздэг. Малаа борлуулах, худалдах 
шийдвэр нь маш ховор тохиолдолд ашиг шим, бүтээмж эсвэл ашгийг хамгийн дээд 
хэмжээнд хүргэх зорилготой байжээ. 

Малын үүлдэр угсаа сайжруулах гэх мэт үйл ажиллагааг малчдын ихэнх хэсэг 
сайшаалтайгаар хүлээж авсан ба үүнтэй зэрэгцэн шинэ үүлдэр угсааны малын 
биофизикийн чадавхийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд малын эрүүл мэнд, бэлчээрийн 
менежмент, тэжээлийн хангамж, маркетингитай холбоотой бэрхшээлүүдийг 
тодорхойлох шаардлагатай. Малчдыг зөвхөн мал аж ахуйдаа бус хөрөнгийн 
менежментийн тогтолцоонд найдах хүсэл эрмэлзэлтэй болгохоосоо өмнө хөдөө орон 
нутгийн зээлийн нөхцөл бололцоог шинэчлэхийн зэрэгцээ инфляцын түвшинг бага 
байлгах нь туйлын чухал юм. Санхүүгийн эх үүсвэр олох, ҮОТХХБҮА-г амьдралд 
нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх зэргээр малчдад тулгарч буй зарим нэг 
бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх боломжтой. Худалдааны чиглэлийн мал аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад тулгарч буй бэрхшээлүүд нь өөр байж болох бөгөөд өнөөдрийг 
хүртэл ийм байгууллагуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөөгүй байна. 

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс дэмжигдэж буй зарим нэг арга хэмжээ 
нь малчдын хоорондын хамтын ажиллагааг шаарддаг. Үүнд нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн малын үүлдэр угсааг сайжруулах санал санаачлага болон сайжруулсан 
бэлчээрийн менежмент зэрэг орно. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн нэгдэл, хоршоонууд 
ба тэдгээрийн хамтарч ажиллах тогтвортой менежментийн чадвар чадавхийг 
хөгжүүлэх нь туйлын чухал. Жишээ нь малчдын хамтрал, хоршоонууд нь малчин өрх 
хоорондын хамтын ажиллагааг хангаж чадна. Бэлчээрийг ашиглах, эзэмших эрх зүйн 
тогтолцоонд бэлчээрийн менежментийн асуудал хязгаарлагдмал шинжтэй байна. 
Ийм эрхийг малчдын тодорхой хамтрал, нэгдлүүдэд олгоогүй тохиолдолд бэлчээрийн 
газрыг сайжруулах хүсэлтэй малчдын хичээл зүтгэл бусад малчдын малын хөлөөр 
талхлагдаж дуусахгүй гэсэн баталгааг өгч чадахгүй болно. Мөн тэдний өөрсдийн мал 
ч гэсэн сайжирсан бэлчээрээс ашиг шим хүртэнэ гэсэн итгэл найдвар байхгүй болно. 
Монгол улсын Газрын тухай 2000 оны хуулийн зарим заалтуудаар сумын засаг дарга 
нар нь малчдын нэгдэл, хамтралуудыг доройтсон бэлчээрийг ашиглах эрх олгох 
боломжоор хангадаг бөгөөд энэ төрлийн гэрээг өнөө үед түлхүү хэрэглэх болжээ.26 
Гэхдээ энэ төрлийн гэрээнүүдийг хэрэгжүүлэх улс төрийн хүсэл зориг хязгаарлагдмал 
учраас ихэнх сумын засаг дарга нар уул уурхайн компаниудын эрхийг илүүд үзэж 
малчдын хамтрал, хоршоонд олгосон гэрээнүүдийг хүчингүй болгосон тохиолдлууд 
бий. Цаашид Монгол мал үндэсний хөтөлбөр, ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй 
төлөвлөгөөг боловсруулахад эдгээр тулгарч болох хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаар 
илүү нарийвчлан судлах нь ихээхэн тустай. 

Технологийн ажил үйлчилгээний хүрээнд тулгарч буй бэрхшээлүүд. Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд сум бүрт мал эмнэлэг, үржлийн албыг гурван ажилтан, 
албан хаагчтайгаар байгуулсан. Эдгээр албууд нь Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 

26 Монгол Улсын Засгийн газар. 2002. Монгол улсын Газрын тухай хууль. Улаанбаатар. faolex.fao.org/
docs/texts/mon62064.doc
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үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий албан хаагчдын анхан шатны нэгж юм. 
Хандивлагч байгууллагуудын төслийн дэмжлэгтэйгээр хөдөө аж ахуйн технологийн 
ажил үйлчилгээний төрөл зүйлийн талаар арвин туршлагыг хуримтлуулсаар иржээ. 
Сум бүрт ийм алба нэгжийг байгуулах нь технологийн ажил үйлчилгээний цар хүрээ, 
үр нөлөөг сайжруулахад ахиц үзүүлж байна. Гэхдээ эдгээр алба болон бусад төрлийн 
технологийн ажил үйлчилгээгээр хангагч байгууллагуудын зүгээс тулгарч байгаа 
бэрхшээлүүдийн талаар 2013 онд ямар нэг албан ёсны үнэлгээ хийгдээгүй. Техникийн 
болон зохион байгуулалтын асуудлуудад үнэлэлт дүгнэлт өгснөөр технологийн ажил 
үйлчилгээ үзүүлж буй ханган нийлүүлэгч байгууллагын зүгээс гарч байгаа саад 
бэрхшээлүүдийг ҮОТХХБҮА-нд тусгаж өгөх боломжтой.

хүлэмжийн хийн ялгаралтыг хэмжихэд тулгарч буй бэрхшээлүүд

Сүүлийн үед ҮОТХХБҮА-ны тодорхой зорилтуудыг дэмжих дэмжлэг туслалцаа, 
ҮОТХХБҮА-ны төсөл боловсруулалт, түүнийг хэрэгжүүлэх таатай нөхцлийг бий болгох, 
ҮОТХХБҮА-ны төслийг хэрэгжүүлэх дэмжлэг зэрэг нь гүйцэтгэлд суурилсан төлбөрийг 
ихэд сонирхох болжээ. Энэ нь ҮОТХХБҮА-ны үр дүнд бий болж буй хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын бууралт нь хэмжигдэж, тайлагнаж, нотолж болохуйц байх ёстой гэсэн үг юм. 
Одоогийн байдлаар ҮОТХХБҮА-ны хүрээнд зөвшөөрөгдсөн хэмжих, тайлагнах, шалган 
баталгаажуулах (ХТБ) тогтолцоо бүрэлдээгүй байгаа юм. Хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь 
дотоод, гадаадын тусламж дэмжлэгтэй эсэх, мөн оролцогч талуудын зүгээс хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын хэмжилтэд тавьж буй шаардлага, ҮОТХХБҮА-ны тогтвортой хөгжилд 
үзүүлж буй ашиг тус зэргээс шалтгаалж ХТБ-ын шалгуур үзүүлэлтүүд өөр өөр байна.27 
Дотооддоо дэмжигдсэн ҮОТХХБҮА нь тухайн улс орны дүрэм журамд үндэслэгдсэн, 
харьцангуй бага шалгууртай байдаг бол олон улсын дэмжлэгтэй ҮОТХХБҮА нь олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эсвэл ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр 
олгох талуудтай тохиролцсон журмын дагуу илүү хатуу чанга ХТБ-ын шаардлагыг 
тавьдаг ажээ. Олон улсын хэмжээнд сайн боловсруулсан ҮОТХХБҮА-ны төслүүдийн 
дунд ХТБ-ын тогтолцооны цар хүрээг аль хэдийн тогтоосон байдаг. Үүнээс зарим 
нь Цэвэр хөгжлийн механизм (ЦХМ) – аар баталгаажсан нүүрстөрөгчийн нягтлан 
бүртгэл, хяналт-шинжилгээний аргачлалыг санал болгож байна.28 Японы “хамтарсан 
кредит олгох механизм”-аас дэмжлэг авсан ихэнх төслүүд нь мөн ЦХМ болон төслийн 
хэмжээний бусад аргачлалыг ашигладаг. Олон улсын сайн дурын нүүрстөрөгчийн зах 
зээлд үйлчилж буй зарим нэг аргачлалууд нь мал аж ахуйн менежментэд тохиромжтой 
үндэсний, бүс нутгийн хэмжээнд хэрэглэгдэх зохицуулалттай аргачлалууд байдаг. 
Харин ихэнх аргачлалууд нь эрчимжсэн мал аж ахуйд зориулагдсан аргачлалууд 
учраас Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд зохицуулан нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах шаардлага гарна. Швейцарын хөгжлийн агенлагийн дэмжлэгтэй Тариат сумын 
нутагт явуулсан төсөл нь нүүрстөрөгчийн стандартын баталгаажуулалтаар батлагдсан 
аргачлалыг ашиглан нүүрстөрөгчийн үр ашгийг тооцоолох, хөрсний нүүрстөрөгчийн 
хуримтлалд хяналт-шинжилгээ хийжээ.29 Монгол орны нөхцөлд тухайн аргачлалыг 
хэрэглэх удирдамжийг боловсруулсан байна.30 Төслийн-түвшингийн нүүстөрөгчийн 

27 Ф. Розер нар. 2011. Үндэсний онцлогттохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үйл явцын
жилийн тайлан. Утрехт: Экофиз.

28 Жишээг үзэх: Y. Oкубо, Д. Хаяаши, болон А.Майклова 2011. ҮОТХХБҮА-ны кредит: Хөгжиж буй 
орнуудын сөрөг нөлөөллийг бууруулах бодлогод суурилсан нэмэгдэл болон тохируулгыг хэрхэн үнэлэх 
вэ? Хүлэмжийн хийн ялгаралтын хэмжилт ба түүний менежмент. 1. Хуудас 37–46.

29 НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага. 2011 он. Тогтвортой бэлчээрийн менежментийн аргачлал.
http://v-c-s.org/methodologies/methodology-sustainable-grassland-management-sgm

30 Онцгой ой мод ба газар ашиглалт. 2012 он. Бэлчээрийн нүүрстөрөгчийн төслийн загвар болон хяналт-
шинжилгээний өгөгдлүүдийг цуглуулах техникийн зааварчлагаа. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн 
Монгол дахь байгууллагын төслийн тайлан. Улаанбаатар.
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бүртгэлийн аргачлалуудын нэг сул тал бол хэт өндөр зардалтай.31 Хэрэв бэлчээрийн 
газар, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-ны ХТБ-ын  арга зүйг Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний (ХШҮ) тогтолцоонд суурилан нэгтгэвэл энэхүү зардлыг 
бууруулж болно. Монгол орны бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА-
ны хөгжлийг дэмжих үүднээс Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн одоо үйлчилж буй 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Мөн Засгийн газар 
хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооны мал аж ахуйн салбарын хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын үндэсний бүртгэлийн удирдамжид суурилсан нүүрстөрөгчийн бүртгэлийн 
ерөнхий аргачлалын шаардлагуудтай харьцуулсан болно. Хөрсний нүүрстөрөгчийн 
хуримтлалын Баталгаажсан нүүрстөрөгчийн стандартын аргачлалын хэрэглээ болон 
ҮОТХБҮА, ХТБ-ийн удирдлага, зохион байгуулалтын үүрэг ролын талаар авч үзлээ. 

монгол мал үндэсний хөтөлбөрт малын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагааны үр дүнгээс үүсэх нүүрстөрөгчийн ашиг тусын нягтлан бүртгэл
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хүлэмжийн хийн ялгаралтын шууд эх үүсвэр нь малын 
ходоодны тэжээл боловсруулалт болон шууд ба шууд бус ялгаралт нь малын баас, 
ялгадсаар дамжин явагддаг. Мөн үйлдвэрлэлд ашиглаж буй эрчим хүч, машин 
техникээс ялгарч байгаа бусад хүлэмжийн хийн ялгаралтын эх үүсвэрүүдийг анхаарч 
үзэх нь чухал. Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний хорооны заавар зөвлөмжүүдэд 
мал аж ахуйн салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахад чиглэсэн үндсэн 
3 аргачлалыг тодорхойлж өгсөн.32 1-р шатны аргачлал (A Tier 1) нь Засгийн газар 
хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооноос гаргасан олон улсын 1996 оны 
шинэчлэгдсэн арга зүйг ашиглахад хялбар байхаар боловсруулагдсан конверватив 
буюу бууралтыг багаар тооцох аргачлал бөгөөд дотроо үндсэн болон жишиг хүчин 
зүйлүүдийг багтаасан. 2-р шатны аргачлал (Tier 2)-ыг Tier 1 аргачлалтай адил 
хэрэглэж болох боловч ялгаралтын ба өөрчлөлтийн хүчин зүйлүүд нь  Монгол орны 
бодит онцлог нөхцөлд тохирсон өгөгдлүүд байдаг бөгөөд ихэвчлэн Хөдөө аж ахуй, 
газар ашиглалтын салбарын тооллогод ашиглагддаг. Монгол улсын хүлэмжийн 
хийн тооллого нь малын ходоодны тэжээл боловсруулалтаас үүссэн мал аж ахуйн 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын хүчин зүйлүүдэд 2-р шатны аргачлал (Tier 2)-ын 
өгөгдлүүдийг ашигладаг. Ялгаралтыг тооцоолох ерөнхий томьёо нь:

Малаас	ялгарах	хүлэмжийн	хий	=	мал	аж	ахуйн	салбарын	үйл	ажиллагааны	
мэдээлэл	Х	хүлэмжийн	хийн	ялгаралтын	хүчин	зүйлүүд	

1-р шатны аргачлалд орсон мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны мэдээлэл 
гэдэгт малын төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ юм. 2-р шатны аргачлал нь мал аж ахуйн 
дэд ангиллууд болон мал хооллох аргуудын нарийвчилсан шинж чанар зэрэг Монгол 
орны онцлог нөхцөлд тохирсон хүлэмжийн хийн ялгаралтын хүчин зүйлүүдийг 
ашигладаг хэдий ч нэг л ерөнхий аргачлалыг мөрдөнө. Мал аж ахуйн менежментийн 
өөрчлөлтийн улмаас ялгаралтад орж буй өөрчлөлтийг тооцоолоход хамгийн наад зах 
нь 2-р шатны аргачлалыг шаарддаг. Учир нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулснаар Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн ихэнх үйл 
ажиллагаа нь мал аж ахуйн нэгж бүтээгдэхүүн (жишээ нь нэг килограмм бүтээгдэхүүнд 
оногдох tCO2e)-ий ялгаралтыг бууруулах магадлалтай байна.

31  Т. Теннигкейт нар. 2012 он. Дэд Сахарын Африк дах нүүрстөрөгчийн хуримтлалын эдийн засаг. Е. 
Волленберг нарын хэвлэлд. Хөдөө	аж	ауй	ба	Уур	амьсгалын	өөрчлөлтийг	бууруулах	үйл	ажиллагаа. 
Лондон. Earthscan.

32  ЗГХУАӨХ. 2006. 2006	Үндэсний	хүлэмжийн	хийн	нөөцийн	ЗГХУАӨХ-ны	зааварчлагаа	Боть	4:	Хөдөө	аж	
ахуйн	ба	бусад	газрын	ашиглалт. Хаяама, Япон: Дэлхийн байгаль орчны стратегийн хүрээлэн.
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Хүлэмжийн	хийн	ялгаралтын	эрчимжилт	=	мал	аж	ахуйн	салбарын	үйл	
ажиллагааны	 мэдээлэл	 Х	 хүлэмжийн	 хийн	 ялгаралт	 /	 бүтээгдэхүүний	
хүчин	зүйл	

Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралт нь хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийн 
суурь нөхцөл болон ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилтийн дараах үеийн ялгаралтын зөрүүгээр 
тооцоологдоно. Монгол мал үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн (2008) тэр жилийг 
суурь нөхцөл гэж үзнэ. Гэхдээ 2008 онд найдвартай мэдээ, мэдээллийн олдоц муу 
байсан учраас Монгол мал үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээгүй үеийн мал аж ахуйн 
харьцуулж болохуйц арга туршлагуудыг хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтын 
суурь нөхцлийн эсрэг авч үзэх нь тохиромжтой юм.  

Жишээ болгох зорилгоор үхрийн махны үйлдвэрлэлийн талаар орууллаа. Багахан 
хэмжээний өөрчлөлт оруулаад, мал хооллолтын арга барилд орсон өөрчлөлт 
болон малын үр ашиг, бүтээмжид нөлөөлөхүйц бусад үйл ажиллагааны үр дүнг 
тооцоолоход энэхүү аргачлалыг ашиглаж болно.33 Хүснэгт 9-д хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын суурь нөхцөл болон ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилтийн үеийн хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг тооцоолоход шаардагдах үйл ажиллагааны мэдээллийг харуулж байна. 
Хүснэгт 10 ба 11 нь Засгийн газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо 
болон үндэсний эх сурвалжийн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тооцоолоход шаардаж 
буй анхдагч өгөгдлүүдийг үзүүлэв. Хяналт-шинжилгээний шууд ажиглалтаар малын 
төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ, тэдгээрийн амьдын дундаж жин болон нядалсан 
малын төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ, тэдгээрийн нядалгааны дундаж жин зэрэг гол 
гол үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллүүд шаардагдаж байгаа юм. Мөн өөр өөр мал 
маллагааны арга туршлага дор байгаа малаас авсан төлөөлөх дээжид хийсэн малын 
хоол тэжээлийн үндэсний судалгаагаар малын төрөл тус бүрийн хоол тэжээлийн 
дэглэм болон хоол тэжээлийн дэглэм барьсан өдрийн тоо хэмжээ зэрэг бусад үйл 
ажиллагааны мэдээллүүд оржээ. Үлдсэн шалгуур үзүүлэлтийн үр дүнг Засгийн 
газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооны боловсруулсан анхдагч 
өгөгдлүүдийн утгыг ашиглан тооцоолж болно. Аажимдаа эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг 
өөрийн улс орны онцлогт тохирсон өгөгдөл утгуудаар солих боломжтой. Ингэхдээ 
мэдрэмтгий байдлын дүн шинжилгээ болон мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийг үндэслэн 
их хэмжээний ашиг тустай байж болох тохиолдолд орлуулж тооцоолно. Зарим нэг 
улс орнуудад (жишээ нь, Бразил, Гайана болон Уругвай) хэмжих аргачлалуудыг нь 
тодорхойлох судалгаа шинжилгээний үр дүн нь хараахан гараагүй байгаа хэдий ч аль 
хэдийн ҮОТХХБҮА-г авч хэрэгжүүлж эхэлжээ (хөлийн тайлбар 9). Бэлтгэсэн хүснэгтэд 
анхдагч өгөгдлүүдийн утга ба үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг оруулж эхлэх нь 
хүлэмжийн хийн ялгаралт ба түүний бууралтыг тооцоолоход илүү хялбар болно.34

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хяналт-шинжилгээний мэдээ, мэдээлэл 
цуглуулах ажиллагаа нь үйл ажиллагааны төрөл зүйл, ашиг хүртэгчдийн тоо зэргээс 
хамаарна. Үүнийг Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны бүтээмжтэй 
холбоотой хоёр арга хувилбараар харуулахыг хичээлээ. 

33 Хөлийн тайлбар 32, болон 10-р бүлэгт малын ходоодны тэжээл боловсруулалтаас үүсч буй хүлэмжийн 
хий болон малын ялгадсаас үүсч байгаа хүлэмжийн хийг тооцоолох тэгшитгэлийг үзнэ үү.

34 Энэ зорилгоор ашиглаж болох хэд хэдэн үнэлгээний аргуудын талаар В. Коломб нарт. оруулсан байгаа. 
2012 он. Хөдөө аж ахуй болон ойн салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралтын тооцооллуудад хийсэн дүн
шинжилгээ: Ландшафтад суурилсан аргачлалын хэрэглээ ба оновчтой сонголт хийх зааварчлагаа.
Ром хот: ХХААБ. АНУ-ын Засгийн газрын санхүүжилттэй Хөдөө аж ахуй болон газрын ашиглалтын 
үндэсний хүлэмжийн хийн нөөцийн програм хангамж http://www.nrel.colostate.edu/projects/ALUsoftware/
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Сайн тодорхойлогдсон мал аж ахуйн фермийн дээжинд хийсэн хэмжих, 
тайлагнах, нягтлан шалгах аргууд. Урьд өмнө нь сайтар судалж тодорхойлсон 
хэд хэдэн фермүүдэд шинэ үүлдэр угсаа (эсвэл бусад арга хэмжээ)-ны малыг өгсөн 
тохиолдолд (Монгол мал үндэсний хөтөлбөр санхүүжилтийн хүрээнд) оролцогч 
фермүүд болон түүвэр судалгаа гэсэн хоёр боломжит мэдээллийн эх үүсвэртэй 
болно.  Фермерийн аж ахуйнууд нь анхан шатны хувийн тэмдэглэгээг тогтмол 
(том хэмжээний, худалдааны фермүүд гэх мэт) хийж байгаа тохиолдолд өөрийн 
гэсэн мэдээллийн сантай болж өгөгдлүүдээ бүртгэлжүүлж болно. Энэ тохиолдолд 
фермерийнхэн нь мал хооллох дадал, бүх малын худалдааны жин (жишээ нь 50 үхэр 

хүснэгт 9: хүлэмжийн хийн ялгаралтын суурь нөхцлийг тооцоолоход 
шаардагдах үйл ажиллагааны өгөгдөл мэдээллүүд

хэмжигдэхүүн нэгж мэдээллийн эх сурвалж
Үхрийн төрөл тус бүрийн 
тоо хэмжээ

Толгой Мониторингийн бүртгэл

Хоололт тус бүрийн өдрүүд Өдөр Судалгаанд оролцсон 
фермүүдийн төрөл бүрээс 
авсан дээжний судалгаанаас 
тооцоолсон.

Хуурай тэжээлийн хэрэглээ Өдөр бүр малын толгой 
тус бүрийн хэрэглэсэн 
хуурай тэжээлийн 
килограм тус бүр

Судалгаанд оролцсон 
фермүүдийн төрөл бүрээс 
авсан дээжний судалгаанаас 
тооцоолсон.

Нядалсан малын төрөл тус 
бүрийн дундаж жин

Kилограмаар Moниторингийн бүртгэл

Эх сурвалж: Зохиогчид Засгийн газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хорооны зааварчлагаанд 
үндэслэсэн (ЗГХУАӨХ). 2006. 2006	Үндэсний	хүлэмжийн	хийн	нөөцийн	ЗГХУАӨХ-ны	зааварчлагаа	
Боть	4:	Хөдөө	аж	ахуйн	ба	бусад	газрын	ашиглалт. Хаяама, Япон: Дэлхийн байгаль орчны 
стратегийн хүрээлэн.

хүснэгт 10: малын ходоодны тэжээл боловсруулалтаас үүсэх 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын суурь нөхцлийг тооцоолоход  

шаардагдах өгөгдлийн анхдагч утгууд

хэмжигдхүүн нэгж 
мэдээллийн эх 

сурвалж
Хоолны дэглэм ийн нийт 
энергийн агууламж

Mж/kг хуурай тэжээл  
(энергитэй тэжээл)

ЗГХУАӨХ-ны 
анхдагч утга

Хоолны дэглэм тус бүрийн малын 
ходоодны тэжээл боловсруулалтын 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
хүчин зүйлс

Нийт энергийн хэрэглээний 
нэгж тутамд ялгарсан метан 
эзлэх хувь 

ЗГХУАӨХ-ны 
анхдагч утга

Метаны энергийн агууламж Mдж/кг метан ЗГХУАӨХ-ны 
анхдагч утга

ЗГХУАӨХ = Засгийн газар хоорондын уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо, кг = килограмм Мж = мегажуле.
Эх сурвалж: Зохиогчид тооцооллоо ЗГХУАӨХ-ны аргачлал дээр үндэслэсэн. 2006. 2006	 Үндэсний	
хүлэмжийн	хийн	нөөцийн	ЗГХУАӨХ-ны	зааварчлагаа	Боть	4:	Хөдөө	аж	ахуйн	ба	бусад	газрын	ашиглалт.	
Хаяама, Япон: Дэлхийн байгаль орчны стратегийн хүрээлэн.
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хүснэгт 11: малын ялгадсаар дамжин ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээг 
тооцоолоход шаардлагатай анхдагч утгууд

хэмжигдэхүүн нэгж мэдээллийн эх сурвалж
Дэгдэмхий бодисын хэмжээ kг/өдөрт Тооцоолсон 
Хоолны дэглэмийн нийт 
энергийн агууламж

Mж/kг хуурай тэжээл ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

Хоолны дэглэм тус бүрийн 
нийт шингэцтэй шим 
тэжээл

% Төлөөлж байгаа бүс нутаг, 
фермийн төрлөөс авсан үндэсний 
судалгаанд суурилж тооцоолсон.

Шээсний энерги Mж/өдөрт ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга
Малын ялгадасны үнсний 
агууламж

% ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

Хамгийн их метан 
боловсруулах хүчин чадал 

m3 CH4/kг дэгдэмхий 
бодисийн хэмжээ

ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

Метаны нягтрал m3/kг CH4 ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга
Метан хувиргах 
коеффициент 

% ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

Азотын ялгаралт Нэг малын нэг жилд 
ялгаруулах азот кг-аар

Тооцоолсон 

Хоолны дэглэмийн түүхий 
уургийн агууламж

% Төлөөлж байгаа бүс нутаг, 
фермийн төрлөөс авсан үндэсний 
судалгаанд суурилж тооцоолсон.

Хоол тэжээлийн уургийг 
тэжээлийн азотод 
шилжүүлэх

kг тэжээлийн уураг/kг 
азотын ялгарал

ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

Үлдсэн азотын хэсэг Kг хадгалсан /kг азотын 
ялгарал

ЗГХУАӨХ-ны анхдагч утга

CH4 = метан, УАӨЗГХЗ = Уур амьсгалын өөрчлөлтйн засгийн газар хоорондын зөвлөл, кг = килограмм,  
м3 = куб метр, МЖ = мегажоуль.
Эх сурвалж: УАӨЗГХЗ-ын зөвлөмжин дээр тулгуурлан, зохиогчдид боловсруулсан. 2006.	2006	оны	Үндэсний	
хүлэмжийн	хийн	тоо	баримтын	тухай	УАӨЗГХЗ-ийн	удирдамж,	4	дүгээр	боть:	Хөдөө	аж	ахуй,	Ой	болон	
газрын	бусад	ашиглалт. Хаяма, Япон: Дэлхийн байгаль орчны стратегийн хүрээлэн.

тус бүрт 1 тонн тэжээлийн хэрэглээ гэх мэт дундаж үзүүлэлтүүдийг ашиглах) зэрэг 
бүх малынхаа мэдээллийг баримтжуулах эсвэл малаасаа санамсаргүй тандалтын 
аргаар дээж авах процедурыг бий болгож болно. Фермийн анхан шатны өгөгдлийг 
орон нутгийн бүртгэлийн мэргэжилтэнд хүргэснээр улирлын болон жилийн тайланг 
мэдээллийн нэгдсэн санд оруулахад чухал ач холбогдолтой. Бүртгэлийн мэргэжилтэн 
нь тухайн өгөгдлийн үнэн зөв эсэхийг бүртгэгдсэн мал тус бүрийн тухай өмнөх 
өгөгдлийн үзүүлэлттэй харьцуулан шалгаж баталгаажуулах процедуруудыг бий 
болгож мэдээ, мэдээллийн чанарыг хангана. Мэдээллийн нэгдсэн сан нь мөн адил 
мэдээллийн чанарын баталгаажуулалтын ажил үүргийг хариуцаж болно. Энэ ажлын 
үр дүн нь бүртгэлийн нэгдсэн санд хамрагдаж буй фермерүүдийн өөрсдийн бүртгэлийн 
боломж бололцоо, тэдэнд шаардлагатай зардлын төсөв болон үр ашгийн тэнцвэртэй 
байдлаас хамаарна. Хэрэв бүртгэл хөтлөх нь ашгийг нэмэгдүүлэхгүй бол бүртгэл үнэн 
зөв байх нь эргэлзээтэй асуудал юм.
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Энд авч үзэж болох өөр нэг хувилбар бол сайжруулсан үүлдэр угсаа (эсвэл бусад 
дэмжлэг) – .ны мал авсан бүх фермүүдийн малыг тоо толгойгоор нь тодорхойлоод 
эдгээр малын тоо толгойг төлөөлөх түүвэр судалгааны мэдээллийг улирал улирлаар 
нь хүлээн авах явдал юм. Нарийвчлалын (жишээ нь; 95%±5%) өндөр түвшинд малын 
тоо толгойн хэмжээ их үед (жишээ нь; 3,000–30,000 толгой үхэр) шаардлагатай 
түүврийн хэмжээ (400-аас бага дээж) харьцангуй бага. Малын тоо толгойн тархалтын 
байрлалаас хамаарч бүртгэлийн мэргэжилтэн эсвэл гэрээт компаниудын аль нэг 
нь түүвэр судалгааг хийж болно. Дээрхийн аль ч тохиолдолд, чанарын баталгаа ба 
чанарын хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр мэдээллийн менежментийн үйл 
явц илүү чанартай болно. Мэдээлэл цуглуулах аж ахуйн нэгж байгууллагын болон 
аймаг эсвэл бүртгэлийн нэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчид нь бүртгэлийн үйл ажиллагааны процедуруудыг дагаж мөрдөхийн 
зэрэгцээ бүртгэлээр дамжуулан тодорхой хэсэг өгөгдлүүдийг харьцуулан хянан 
шалгах үүрэгтэй. Энэхүү үүргийг агуулсан чанарын хяналтын процедуруудыг дээрх 
байгууллагуудын дүрэм журамд оруулж өгөх ёстой.

малын үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллгааны газар нутагт суурилсан 
арга хэмжээний үр дүнг хэмжих, тайлагнах, нотлох баталгаажуулах. Мал аж ахуйн 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг газар нутгийн хуваарилалтад үндэслэн, 
өөрөөр хэлбэл, тодорхой нэг сумын нутаг дэвсгэрт тархсан байдлаар хэрэгжүүлж 
буй тохиолдолд дээр дурдсанчлан өмнө сонгож авсан фермерүүдээс дээж авах 
аргад үндэслэн ХТБ-ын арга хэмжээг хэрэгжүүлж болно. Энэ нь сайжруулсан үүлдэр 
угсаа (эсвэл бусад дэмжлэг) – ны мал авсан бүх фермүүдийн малыг тоо толгойгоор 
нь тодорхойлоод эдгээр малын тоо толгойг төлөөлөх дээжний түүвэр судалгааны 
мэдээллийг улирал улирлаар нь хүлээн авах явдал юм. Сонгогдоогүй мөртлөө түүвэр 
судалгаанд орсон фермүүд, малчин өрхүүд нь хэрэгжихгүй суурь нөхцлийг төлөөлнө. 
Энэ тохиолдолд, сумын мал сүргийг тоо толгойгоор нь тодорхойлоод эдгээр малыг 
төлөөлөх хяналт шинжилгээний дээжийг авч өгөгдлийг цуглуулна. Энэ ажлыг орон 
нутгийн гэрээт аж ахуйн нэгж байгууллага, эсвэл орон нутгийн мал аж ахуй хариуцсан 
бүртгэлийн ажилтан ажиллагсад хийж болно. Энэ аргын бас нэг хувилбар нь сумын 
одоогийн (суурь нөхцөл) үйлдвэрлэлийн практик туршлагыг судлаад гарсан өгөгдөл 
дээр үндэслэн гүйцэтгэлийн жишиг түвшинг боловсруулж гаргаад Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн гүйцэтгэлийн үр дүнг хэмжихэд ашиглаж 
болно. Жишээ нь сумаас цуглуулсан судалгааны өгөгдлөөр махны чиглэлийн үхрийн 
ялгаруулж буй хүлэмжийн хийн дундаж эрчимжилт нь 1 кг үхрийн мах тутамд 11 кг 
нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент ногдож байгааг харуулж байгаа бол Монгол 
мал үндэсний хөтөлбөрийн дэвшүүлэн тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлбэл хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын эрчимжилт дэх нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалентийг 
кг тутамд 0.50 эсвэл 0.75 килограмаар багасгах боломжтой. Энэ арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг амжилттай 
бууруулсан эсэхийг тандаж болох юм. Энэ тохиолдолд түүвэр судалгааны үндсэн 
зорилго нь (I) суурь болон гүйцэтгэлийн шалгууруудын босгыг тогтоож, мөн Монгол 
мал үндэсний хөтөлбөрийн тодорхой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын эрчимжилтийг бууруулах  загвар арга хэмжээг өгөгдлөөр хангах; ба 
(ii) Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн арга ажиллагааг авч хэрэгжүүлсэн түвшинг 
тодорхойлох түүвэр судалгааг хийх зэрэг мөн. Суурь нөхцлийг тодорхойлох судалгааг 
бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар хийлгэж болох ба Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийн арга ажиллагааг авч хэрэгжүүлсэн түвшинг тодорхойлох судалгааг мал 
хариуцсан бүртгэлийн ажилтнууд, эсвэл гэрээт аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар 
хийлгэж болно.
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монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн бэлчээрийн сайжруулсан менежментийн 
нүүрстөрөгчийн ашиг тусыг бүртгэх нь
Бусад олон орнуудын нэгэн адил бэлчээрийн менежментэд үзүүлж байгаа хөрсний 
нүүрстөрөгчийн нөөцөд орсон өөрчлөлтийн хариу арга хэмжээг тодорхойлох хангалттай 
судалгаа Монгол улсын хэмжээнд одоогоор байхгүй байна. Хөрсний нүүрстөрөгчийн 
нөөцөд орсон өөрчлөлтөд шууд хэмжилт хийх нь их хэмжээний дээжийг шаарддаг 
төдийгүй зардал ихтэй юм. Сайн дурын нүүрстөрөгчийн стандартын аргачлалын 
дагуу Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжин санхүүжүүлж буй “Малчдыг 
нүүрстөрөгчийн зах зээлтэй холбох нь” төсөл нь бэлчээрийн хөрсний нүүрстөрөгчийн 
хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний нөлөөг сайжруулах зорилготой. Энэ 
төсөл нь Монгол улсын хэмжээнд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
болон бэлчээрийн менежмент, нүүрстөрөгчийн чадамжийг тодорхойлоход өргөн 
хэрэглэгддэг Century загварыг ашигласан (хөлийн тайлбар 24). Энэ загвар нь Тариат 
сумын хөрсний доройтол бүхий газар нутгийн (“газар ашиглалтын төрлүүд”) өөр өөр 
түвшингээс цуглуулсан янз бүрийн төрөл зүйлийн ургамлын хөрсний дээжийг ашиглан 
загварчлагдсан.35 Нүүрстөрөгчийн загварчлалын үр дүн нь хөрсний нүүрстөрөгчийн 
хуримтлалын өөрчлөлтийн орон нутгаар баталгаажуулсан анхдагч утгаар хангах 
явдал юм. Хөрсний нүүрстөрөгчийн өөрчлөлтийг шууд хэмжихээс илүүтэйгээр 
тодорхой зориулалттай бэлчээрийн газар нутагт хэрэгжүүлж буй бэлчээрлүүлэх арга 
барилд хяналт тавих (тоо толгой, малын төрөл, бэлчээрлэх цаг хугацаа болон түүний 
үргэлжлэх хугацаа) нь чухал.

Зураг 3-т энэхүү аргачлалыг ашиглан хөрсний нүүрстөрөгчийн хуримтлалын 
өөрчлөлтийг хянах алхмуудыг харуулав. Хяналт-шинжилгээний үндэс суурь бол 
сумын газар зохион байгуулалтын холбогдох албан тушаалтны ажил үүргийн 
хүрээнд хийгдэх ёстой бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг жилээр нь гаргах 
явдал юм. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад цуглуулсан байх шаардлагатай 
хяналт-шинжилгээний өгөгдлүүдэд (i) газрын зориулалт, төрлөөс хамааран тус бүрт 
бэлчээрлэх малын төрлийн тоо толгой болон тэдгээрийн бэлчээрлэх цаг хугацаа; 
ба (ii) хөрсний нүүрстөрөгчийг хуримтлуулах зорилтот түвшин болон түүний хүчин 
чадлыг тооцоолоход ашиглагддаг газар ашиглалтын төрлүүдийн биомассын жилийн 
бүтээмжийн тооцоо гэх мэт орно. Тариат суманд явуулсан туршилтын төслөөс санал 
болгож буй арга нь бэлчээрлүүлэх үйл ажиллагаагаа өөрөө тайлагнах малчдын 
бүлэгт суурилсан ба сумын холбогдох асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд нь эдгээр 
малчдын бүлгүүдийн өөрөө тайлагнасан мэдээллийг шалгахын тулд ажиглах-хяналт 
шалгалтыг хийж өгөгдлүүдээ цуглуулдаг болохыг Зураг 4-т үзүүлэв.

Ерөнхийдөө Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн мал аж ахуйн бүтээмжид чиглэсэн 
ихэнх үйл ажиллагааг харахад олон улсын стандартад нийцсэн, мөн Монгол орны 
нөхцөлд хэрэглэж болохуйц хүлэмжийн хийн бүртгэлийн арга туршлагыг хөгжүүлэх 
хангалттай нөхцөл бүрэлдсэн байгаа юм. Хяналт-шинжилгээ хийхэд анхаарах ёстой 
хамгийн чухал асуудал бол Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн ХШҮ-ний тогтолцооны 
өгөгдөлд үндэслэх замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтын нягтлан бүртгэлийн зардлыг 
бууруулах явдал юм.

 
 

35 С. Ванг нар. 2013 он. Монгол улсын Тариат суманд Century загварыг ашигласан хөрсний
нүүрстөрөгчийн хуримтлалд орсон өөрчлөлт болон хэмжигдсэн хөрсний нүүрстөрөгчийн хуримтлал. 
ШХА-ын Монгол дах салбарын төслийн тайлан. Улаанбаатар хот.
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Зураг 3: Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлт ба  
хяналт-шинжилгээний процедурууд

• Төсөл санаачлагч нь төлөвлөсөн бэлчээрийн талбайг тодорхойлно.
Алхам 

1

Алхам 
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Алхам 
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Алхам 
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Алхам 
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Алхам 
6

Алхам 
7

• Төсөл санаачлагч нь төлөвлөсөн бэлчээрийн талбайн газрын нөөцийг (газар 
ашиглалтын төрөл, ургамлын төрөл, газрын доройтлын зэргийг тодорхойлох) шинжинэ.

• Төсөл санаачлагч бэлчээрийн үйл ажиллагаа болон ашиглагдаж буй газрын төрөл тус 
бүрийн хөрсний суурь судалгааг хийнэ (ямар төрлийн хичнээн тоо толгой малыг хэдий 
хэр хугацаагаар хаана бэлчээж байна гэх мэт.)

• Төсөл санаачлагч нь нүүрстөрөгчийн загварыг ашиглан хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
хувийг боловсруулж гаргана. 

• Малчдын бүлгүүд нь сумын мал эмнэлэгийн албанд малын тоо толгой болон малын 
бэлчээрлэж байгаа газар нутгийн байршлыг улирал бүр мэдээлнэ. 

• Сумын мал эмнэлгийн алба нэгж нь малчдын өөрсдийн өгсөн тайлан мэдээг 
баталгаажуулахын тулд бэлчээрийн улиралд газар дээр нь очиж судалгаа авна. 

• Төсөл хэрэгжүүлэгч нь шалгалтын тайлан судалгааг үндэслэн хүлэмжийн хийн ялгаралт 
ба хөрсний нүүрстөрөгчийн шингээлтийг тооцоог гаргана. 

Эх сурвалж: Онцгой ой мод ба газрын ашиглалтад орсон текстийг ашиглан зохиогчид өөрсдөө диаграмыг 
боловсруулсан. 2012 он. Бэлчээрийн	 газрын	 нүүрстөрөгчийн	 төслийн	 загвар,	 хяналт-шинжилгээний	
өгөгдлийг	 цуглуулах	 техникийн	 зааварчлагаа. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Монгол дахь салбарын 
төслийн тайлан. Улаанбаатар хот.

Зураг 4: Бэлчээрийн үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ хийх  
ажлын арга хэлбэр

Эх сурвалж: Онцгой ой мод ба газрын ашиглалт. 2012 он.	 Бэлчээрийн	 газрын	нүүрстөрөгчийн	төслийн	
загвар,	 хяналт-шинжилгээний	 өгөгдлийг	 цуглуулах	 техникийн	 зааварчлагаа. Швейцарын хөгжлийн 
агентлагийн Монгол дахь салбарын төслийн тайлан. Улаанбаатар хот.

Сумын хяналт-шинжилгээний төв
Мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл нэгтгэх,  
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Бэлчээрийн 
менежментийн 
үйл ажиллагаа

Мал маллах 
үйл ажиллагаа

Шилжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
улмаас үүссэн 
хүлэмжийн 
хийн алдагдал

арга зам 2
Жишиг судалгаа

Сумын мал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хяналт-
шинжилгээ 
хийнэ

арга зам 1
100%  
бүртгэл

Малчдын 
бүлгээс 
тавих хяналт-
шинжилгээ, 
түүний 
тайлагнал



Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментэд зориулсан Үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн элементүүдийн үнэлгээ

32

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагааны арга 
хэмжээг тодорхойлох

Энэ бүлэгт өгүүлснээр Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хүрээний тэргүүлэх 
чиглэл, тэдгээрт тохирсон арга хэмжээнүүдийг төрөл бүрийн шалгуур үзүүлэлт 
дээр тулгуурлан сонгож болно. Хүснэгт 12-т ҮОТХХБҮА-ны тэргүүлэх чиглэлүүдийг 
хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлт дээр харьцуулан харуулсан байна. Сөрөг бууруулах 
зардалтай тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөллийг бууруулах явцдаа эдийн засгийн цэвэр ашгийг авчирдаг. Энэхүү судалгаа 
нь 12%-ийн нийгмийн суурь хүү буюу хямдруулалтын хувийг ашигладаг хэдий ч өөр 
утгуудыг бас ашиглаж болно. Судалгааны үр дүнгээс харахад малын тэжээлийн 
үйлдвэрлэлээс бусад бүх тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанууд нь сөрөг зардалтай 
байх ба дотоод өгөөжийн жишиг түвшингээс давсан үзүүлэлттэй байна. Усалгаатай 
малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн хувилбарын хувьд санхүүгийн өгөөжийн хэмжээ 
бага байгаа бол хадлан тэжээлийн үйлдвэрлэлийн хувьд ҮОТХХБҮА-ны тэргүүлэх 
чиглэлийн арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгө оруулалтын цар хүрээнээс ихээхэн 
хамааралтай. Энэ хөрөнгө оруулалт нь Дэлхийн хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдлын хөтөлбөрийн санал болгож буй хөрөнгө оруулалтад суурилсан билээ.36 
Цаашид малын тэжээлийн үйлдвэрлэлээс гарах нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох өртгийг 
бууруулах хөрөнгө оруулалтын загварыг тодорхойлох ажлыг хийх шаардлагатай. Бүх 
тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааны хувилбарууд нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах эерэг нөлөөтэй байгаа боловч сүүний чиглэлийн үхрийн ашиг шим, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хоол тэжээлийн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах 
боломж бусад хувилбаруудыг бодвол хамаагүй бага байна. Хэрэв малын тэжээл 
үйлдвэрлэх хувилбар нь санхүүгийн хувьд ашиг багатай, зардал өндөртэй гэж үзээд 
ҮОТХХБҮА-ны тэргүүлэх чиглэлийн арга хэмжээнд оруулахгүй байхаар шийдсэн 
тохиолдолд малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлын хүрээнд нарийвчилсан техник 
эдийн засгийн шинжилгээг хийхдээ малын тэжээлийн хангамжийн талаар авч үзэх 
нь чухал юм. Учир нь үүлдэр угсааг нь сайжруулсан мал ихэвчлэн өндөр үр шим, 
бүтээмжтэй генетикийн чадвараасаа шалтгаалаад хоол тэжээлийн хэрэглээ өндөртэй 
байдаг билээ. 

Үйл ажиллагааны бүх хувилбаруудын хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
чадавхид нөлөөлөх боломжтой. Үнэлгээ хийсэн хувилбаруудын дундаас зөвхөн 
сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээний сүүний алдагдлыг бууруулах үйл ажиллагаа 
нь цаг уурын болон эдийн засгийн ямар ч нөхцөл байдалд амжилттай хэрэгжиж 
болохоор харагдаж байна. Бусад хэд хэдэн хувилбаруудыг хувьд уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд нэмэлт дэмжлэгийг үзүүлэх 
шаардлагатай. Зарим тохиолдолд уур амьсгалын эрсдлүүд нь сайн хэрэгжиж буй үйл 
ажиллагааны ач холбогдлыг бууруулах магадлалтай байдаг. Малын үүлдэр угсааг 
сайжруулах үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлснээр малын ашиг шим, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх замаар малын тоо толгойг хязгаарласан мөртлөө малын гаралтай нийт 
бүтээгдэхүүний өгөөжийг хэвийн хэмжээнд барих боломж бий. Гэхдээ сайжруулсан 
үүлдэр угсааны малын ашиг шим, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд мал амьтны 
эрүүл мэндийн асуудал болоод зөв хооллолтын дэг жаяг, тэдгээрийг бэлчээрлүүлэх 
арга ажиллагаа (сэлгэн бэлчээрлүүлэх, малын тоо толгойг хязгаарлах)-нд ихээхэн 
анхаарал хандуулах шаардлагатай. Эдгээр нөхцлийг хангаж байгаа тохиолдолд 
богино хугацаанд ашиг шимээ өгөх боломжтой уугуул нутгийн сайжруулсан үүлдэр 
угсааны мал амьтан нь өвчин үүсгэгч болон хоол тэжээлийн нөхцөл байдалд илүү уян 
хатан байж урт хугацаандаа илүү өндөр бүтээмжийг хүргэх болно. 

36  Дэлхийн Банк. 2013. Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн маркетингийн төсөлд Монгол Улсад санал болгосон 
буцалтгүй тусламжийн төслийн үнэлгээний баримт бичиг. Хэвлэгдээгүй.
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хүснэгт 12: Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах үйл  
ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг харьцуулах нь

ҮоТххБҮа-ны 
чиглэлүүд

Бууруулах 
зардал  

($/tCO2e)

FRR/Ga 
(8 жилийн 
хугацаанд) 

(%)

Бууруулах 
боломжийн 

тооцоо 
(tCO2e 

8жилийн 
хугацаанд)

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд  

дасан зохицохын 
үр ашиг

Үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд 

тулгарах 
санхүүгийн бус 
бэрхшээлүүд

 х/x 
ялгаралтыг 

бууруулах үйл 
ажиллагааны 

биелэх 
магадлал

Хонийг 
үүлдэр угсааг 
сайжруулах

(33) 30  29,068 Эерэг, гэхдээ 
ашиг шимийг 
бүрэн хүртэхийн 
тулд малыг 
эрүүлжүүлэх, 
малын тэжээл, 
бэлчээрлүүлэх 
арга барилыг 
сайжруулах 
шаардлагатай. 

Малын цөм 
сүргийг 
хадгалан 
хамгаалахад 
малчдын 
хамтын 
ажиллагаа 
нэн чухал 
шаардлагатай. 

Өндөр 

Үхрийн 
үүлдэр угсааг 
сайжруулах

(44) 18 гэхдээ 
бүтээгдэхүүний 

орц, гарцийн 
үнийн 

өөрчлөлтөд 
мэдрэмтгийs

 48,939 Эерэг, гэхдээ 
ашиг шимийг 
бүрэн хүртэхийн 
тулд малыг 
эрүүлжүүлэх, 
малын тэжээл, 
бэлчээрлүүлэх 
арга барилыг 
сайжруулах 
шаардлагатай.

Эр үхрийн 
үүлдэр угсааг 
сайжруулан 
авах үйл 
ажиллагаанд 
малчдын 
хамтын 
ажиллагаа 
нэн чухал 
шаардлагатай. 

Өндөр

Сүүний 
чиглэлийн 
зохиомол 
хээлтүүлэг

(4) 15  45,845 Эерэг, гэхдээ 
ашиг шимийг 
бүрэн хүртэхийн 
тулд малыг 
эрүүлжүүлэх, 
малын тэжээл, 
бэлчээрлүүлэх 
арга барилыг 
сайжруулах 
шаардлагатай.

Сүүний 
үйлдвэрүүдийн 
дэмжлэг 
туслалцаа 
болон байнгын 
сургалтаар 
хангах замаар 
хэрэгжинэ. 

Өндөр

Сүүний 
чиглэлийн 
мал аж ахуйд 
зориулсан 
усалгаатай 
тэжээлийн 
үйлдвэрлэл

1,703b Сөрөг  4,837 Үйлдвэрлэгчдийн 
хувьд эерэг 
үзүүлэлт, гэхдээ 
хэрэв гүний ус 
эргэн  нөхөгдөхгүй 
бол тэнцвэрт 
байдал алдагдах 
магадлалтай. 

Усалгааны 
менежментэд 
малчдын 
хамтын 
ажиллагаа 
нэн чухал 
шаардлагатай 
болно. 

Өндөр

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд
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ҮоТххБҮа-ны 
чиглэлүүд

Бууруулах 
зардал  

($/tCO2e)

FRR/Ga 
(8 жилийн 
хугацаанд) 

(%)

Бууруулах 
боломжийн 

тооцоо 
(tCO2e 

8жилийн 
хугацаанд)

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд  

дасан зохицохын 
үр ашиг

Үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд 

тулгарах 
санхүүгийн бус 
бэрхшээлүүд

 х/x 
ялгаралтыг 

бууруулах үйл 
ажиллагааны 

биелэх 
магадлал

Сүүний 
чиглэлийн 
мал аж ахуйд 
зориулсан 
хадлан 
тэжээлийн 
үйлдвэрлэл

63 Сөрөг   5,613 Өвөл-хаврын 
нөхцөлд уян хатан 
байх боломжтой 
хэдий ч хадлан 
тэжээлд зуны хур 
бороо нөлөөлөх 
магадлалтай. 

Хур тунадас 
ховордсоноос 
болж хадлан 
тэжээлийн 
ургац багасах 
магадлалтай. 

Өндөр

Бэлчээрийн 
менежмент

(14) 20 230,400 Эерэг Хэрэгжүүлэхэд 
хэд хэдэн 
ээдрээтэй 
асуудлуудтай 
тулгарна. 

Зардал 
өндөртэй байх 
магадлалтай.

Төвлөрсөн 
бус бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн 
сүлжээгээр 
дамжуулан 
сүүний 
алдагдлыг 
бууруулах

(220)c 27c  52,826 Малын үр 
шим, бүтээмж 
нэмэгдээгүй байсан 
ч эерэг үзүүлэлттэй 
байна. 

Зах зээлд 
оролцогч 
талуудын 
хоорондын 
уялдаа холбоог 
шаарддаг

Аргачлалыг 
боловсруулах 
шаардлагатай. 

( ) = сөрөг, ХүХ = хүлэмжийн хий, ҮТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон  аүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа, tCO2e = тонн 
тус бүрт нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент. 
a  СДӨ гэдэг нь хөрөнгө оруулалтыг хүлээн авч байгаа  аж ахуйн нэгж байгууллага, тухайн аж ахуйн нэгжтэй нэгдсэн малчдын 

ашиг, алдагдлын дотоод хувь хэмжээг санхүүгийн дотоод өгөөж гэнэ.
b  Улаан буудай болон царгасны дундаж.
c р өөр түвшингийн үйлдвэрлэлийн нэгжүүдийн дундаж.
Эх сурвалж: Зохиогчдын түүвэрлэсэн өгөгдлүүд.

хүснэгт 12 үргэлжлэл

Усалгаатай малын тэжээл үйлдвэрлэл нь ургацын өгөөж, хур тунадас харилцан 
адилгүй газар нутгийн ургацын өгөөжийн тогтвортой байдлыг сайжруулахад ихээхэн 
ач холбогдолтой. Гэхдээ хэрэв газрын доорхи гүний усны нөөц олборлолт нь  түүний 
нөхөн сэргээлтээс (урт хугацаанд хур тунадас ховордох, ууршилт нэмэгдэх) хэтэрсэн 
бол усалгаатай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл нь бусад зориулалтаар ашиглах усны 
нөөцөд сөрөг нөлөөллийг үзүүлэх болно.37 Бэлчээрийн газар нутгийн биомассын 
өгөөж, хур тунадас хоёр хоорондоо салшгүй холбоотой учраас усалгаагүй хадлан 
тэжээлийн үйлдвэрлэл нь өөрөө цаг агаарын болон урт хугацааны уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд эмзэг байдаг. Биомассын өгөөжийн сөрөг өөрчлөлтийн улмаас ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө оруулалтын нэгж талбайд оногдох эдийн засгийн үр өгөөж 
муудах магадлалтай. 

37 Монгол Улсын Усны газар, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр. 2011. Монгол дахь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд хот суурин газрын усны өртөмтгий байдал. Улаанбаатар хот.
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Энд тодорхойлогдсон бүх хувилбаруудыг авч хэрэгжүүлэхэд тулгарч болзошгүй 
бэрхшээлүүдэд хэрэгжилтийн шатанд заавал анхаарал хандуулах ёстой. Сайжруулсан 
үүлдэр угсааны малын нөөцийг нэмэгдүүлж малчдын хэрэгцээнд нийлүүлэх, бүтээмж 
сайтай үүлдэр угсааны малын нөөцийг тасалдуулахгүйн тулд цөм сүргийг өсгөх, 
усалгаатай нөхцөлд малын тэжээл үйлдвэрлэх, бэлчээрийн оновчтой менежментийг 
хөгжүүлэх үйл ажиллагаанууд нь бүгд малчид хоорондын хамтын ажиллагааг заавал 
шаардана. Харин сүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн явцад сүүний алдагдлыг бууруулахад 
нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч талуудын хоорондын оновчтой зохицуулалт 
хэрэгтэй. Техникийн сургалт явуулах, хүйтэн сүлжээнд тодорхой хэмжээний дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ нь зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэхэд 
нэн чухал. Эдгээр санхүүгийн бус бэрхшээлүүдээс гадна энд дурдагдаж буй үйл 
ажиллагааны нийт зардлын ихээхэн хэсгийг тухайн салбарын малчид болон бусад 
оролцогч талууд хариуцна. Хэдийгээр эдгээр үйл ажиллагааны эхлэлийн суурийг 
улсын төсөв, буцалтгүй зээл тусламжаар тавьж болох боловч үйл ажиллагааныхаа 
зардлыг санхүүжүүлэх боломж бололцоо хязгаарлагдмал бол малчид болон бусад 
хувийн хэвшлийн салбарын оролцогч талуудын зүгээс эдгээр үйл ажиллагааг 
тогтвортой хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учирна.

Мал аж ахуйн салбарын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах ихэнх үйл 
ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийхдээ олон улсын мал аж ахуйн салбарын 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тооцоолох, хяналт-шинжилгээ шинжилгээ хийх арвин 
баялаг туршлагаас авч Монголын орны нөхцөлд тохирсон хяналт-шинжилгээ хийх 
практик аргачлалыг боловсруулж болно. Сайжруулсан бэлчээрийн менежентийн 
хамтын ажиллагааны үр дүнг хэмжих нэгэн аргачлалыг боловсруулсан хэдий ч эхний 
дүн шинжилгээгээр хяналт-шинжилгээ нь өртөг өндөртэй, цаашид арга зүйн хувьд 
хөгжүүлэх шаардлагатайг болохыг харуулжээ. Өнөөдрийг хүртэл сүүний фермийн 
орчны сүүний алдагдлын хяналт-шинжилгээг хийх арга туршлага хязгаарлагдмал 
байгаа учраас Монгол орны нөхцөлд тохирсон хяналт-шинжилгээ хийх аргачлалыг 
боловсруулах хэрэгцээ шаардлага байна. 

Ерөнхийдөө, нийт дүн шинжилгээ хийсэн үйл ажиллагаануудын үр дүнгээс үзэхэд 
ҮОТХХБҮА-ны малын үүлдэр угсааг сайжруулах үйл ажиллагаа нь илүү үр өгөөжтэй, 
тулгарах магадлалтай саад бэрхшээлийг давах туулах боломжтой болох нь харагдаж 
байна. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан тэргүүлэх чиглэлийн үйл 
ажиллагаанууд нь  ямар нөхцөлд аль үйл ажиллагаа нь хамгийн тохиромжтой сайн 
хэрэгжиж байгааг нотлон харуулах боломжтой ба үүгээр дамжуулан гүйцэтгэлийн 
үр дүнд хяналт-шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсруулж болно. Төвлөрсөн бус сүү 
боловсруулах нэгжээр дамжуулан сүүний алдагдлыг бууруулах хувилбар ямар ч нөхцөл 
байдалд үр ашигтай байх нь тодорхой байгаа учраас үүнийг цаашид ҮОТХХБҮА-ны нэг 
хувилбар арга хэмжээ болгон тусгаж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бэлчээрийн менежментийн 
үйл ажиллагаа нь сөрөг нөлөөллийг хамгийн их хэмжээнд бууруулах боломжтой 
хэдий ч малчдын хоорондын хамтын ажиллагааг шаарддаг учраас хэрэгжүүлэхэд 
нэлээд их хүндрэл бэрхшээлүүдтэй тулгарч болох юм. Төслүүд дээр туршилт хийх 
нь цаашид үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга замыг боловсронгуй болгоход 
ихээхэн ач холбогдолтой. Малын хадлан тэжээл бэлтгэн нийлүүлэлтийн асуудлыг 
шийдвэрлэснээр уур амьсгалын эрсдэлд дасан зохицох хамгийн их өгөөжийг 
хуримтлуулж чадах боловч энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх өртөг, үр ашгийн оновчтой 
аргачлалыг цаашид тодорхойлох шаардлагатай. 

Дасан зохицох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны нэгдсэн үр дүнгээс 
харахад Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн малын эрүүл мэндийг сайжруулах 
тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээс ялгарах 
хүлэмжийн хийг багасгах явцдаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
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чадварыг ихээхэн хэмжээнд нэмэгдүүлж байв. Гэхдээ мэдээ, мэдээллийн дутмаг, 
хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалаад энэ хувилбарт үнэлгээ хийгээгүй.  Цаашид 
малын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх 
нь нэн тэргүүний зорилт байх ёстой.

Санхүүжилтийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох нь

УИХ-ын шийдвэрээр ММҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгийг 
Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 3 хувиас багагүй байхаар тооцож хуваарилахаар 
заасан билээ. Монгол Улсын 2011 оны нэгдсэн төсөвт 6.8 тэрбум ам.долларын 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, Засгийн газрын төсвийн зарлага нь дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний ($3.12 тэрбум) 46%-тай тэнцэж байхаар төлөвлөсөн.38 Төлөвлөгөө 
ёсоор ММҮХ-т зориулж 100 сая ам. долларын хуваарилах ёстой байсан боловч 
зөвхөн $23.1 сая (MNT29тэрбум төгрөг) ам.долларыг хуваарилсан. Засгийн газрын 
2012 оны төсөвт зөвхөн $11.8 сая (MNT 16 тэрбум төгрөг) ам.долларыг ММҮХ-т 
зарцуулахаар хуваарилжээ. Засгийн газрын Дэлхийн хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдлын хөтөлбөрт хандсан хүсэлтэд өгүүлснээр ММҮХ-ийн санхүүжилтийн зөрүү 
нь 5 жилийн хугацаанд $98.66 сая ам.доллар байсан бөгөөд үүнийг $344.1 сая 
ам.доллар дээр нэмээд энэхүү хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.39 
Энгийнээр тайлбарлахад, ММҮХ нь Дэлхийн Хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын 
хөтөлбөрийн хүрээнд 12.5 сая ам.долларын санхүүжилтийг авахаар болсон хэдий ч 
5 жилийн хугацаанд нийт $86.1 сая ам.доллар, жилд дунджаар $17.2 сая ам.долларын 
санхүүжилтийн зөрүү (ММҮХ-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах өртөг зардал болон 
Засгийн газар, хандивлагч байгууллагуудын зарцуулахааар төлөвлөсөн зардал) 
гарч байгаа юм. Улсын төсвийг жил жилээр боловсруулж баталдаг учраас ММҮХ-ийн 
чухам аль бүрэлдэхүүн хэсэг нь санхүүжилт авч чадахгүй байх магадлалтайг 
тодорхойлох боломжгүй юм. Гэхдээ 2013 онд батлагдсан Нэгдсэн төсвийн тухай 
хуулиар орон нутгийн засаг захиргаанд олгосон улсын төсвийн эзлэх хувь хэмжээг 
ихэсгэж болно.40 Энэ нь орон нутгийн засаг захиргааны эрх мэдлийн санхүүгийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. Энэхүү санхүүгийн эх үүсвэрийн 30%-ийг бэлчээрийн газар 
болон мал аж ахуйн менежментэд зарцуулснаар ММҮХ-ийн үйл ажиллагааг улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих боломжоор хангаж байгаа гэсэн үг юм. 

Дүн шинжилгээ хийсэн үйл ажиллагаануудад хийсэн мөнгөн урсгалын шинжилгээгээр 
үйл ажиллагаа тус бүрт тохирсон боломжит санхүүжилтийн эх үүсвэрийн загваруудыг 
(Хүснэгт 13 ба хөлийн тайлбар 20) тодорхойлсон. Зөвхөн үхрийн аж ахуйн хувьд 
арилжааны хүү бүхий зээл авах нь илүү тохиромжтой байна. Зарим үйл ажиллагаанд 
хөнгөлөлттэй зээл ашигтай байж болох юм. Гэхдээ ихэнх үйл ажиллагаануудад хөрөнгө 
оруулалт эсвэл үйл ажиллагааны зардлаа нөхөх ямар нэг хэмжээний санхүүжилт 
шаардлагатай. Хүснэгт 14-т нийт дүн шинжилгээ хийсэн ҮОТХХБҮА-ны бүх боломжтой 
хувилбаруудыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд шаардагдах боломжит санхүүжилтийн 
механизмуудын ерөнхий задаргааг харуулав. ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээ тус бүрийг 
хэрэгжүүлэх цар хүрээний таамаглалд үндэслэн ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх 8 жилийн 

38 2011 онд 1 ам.долларын дундаж ханш 1,253 төгрөгтэй тэнцэж байсан. 2012 онд 1,352 төгрөгтэй тэнцэж 
байлаа.

39 Монгол улсын Засгийн газар. 2010 он. Дэлхийн хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөр:
Мал аж ахуйд суурилсан амжиргааг дэмжих хөтөлбөр. Улаанбаатар хот. http://www.gafspfund.org/gafsp/ 
sites/gafspfund.org/files/Documents/Mongolia%204%20of%209%20GAFSP%20Proposal.pdf

40 (a) Монгол улсын Засгийн газар. 2011. Төсвийн тухай хууль. http://www.iltod.gov.mn/?p=2403; (b) A. 
Лхагвадорж. 2012. 2011 оны төсвийн тухай хуульд хийсэн дүн шинжилгээ. Улаанбаатар хот. ШХА
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хүснэгт 13: 5Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны 
төрлийн санхүүгийн шинж чанар ба тохиромжтой санхүүжилтийн арга хэмжээ

ҮоТххБҮа-ны 
тэргүүлэх чиглэлүүд

Санхүүжилтийн 
өмнөх өгөөжийн 
хувь СДө/Комa 

(%) Санхүүгийн загвар

Санхүүжилтийн дараах 
өгөөж Санхүүжилтийн 

дараах өгөөж  
СДө/Kдараахa (%)

Хонины үүлдэр угсааг 
сайжруулах

Сөрөг Анхны хөрөнгө оруулалтын 75%-ийг, 
жилийн үйл ажиллагааны зардлын 
83%-д санхүүгийн дэмжлэг

12

Үхрийн үүлдэр угсааг 
сайжруулах

23 Арилжааны зээл авах боломж (18.3%) 12c

Сүүний чиглэлийн 
зохиомол хээлтүүлэг

Сөрөг Бүрэн хэмжээний баталгаат зээл олгох доогуур

Сүүний чиглэлийн 
улаан буудайн 
үйлдвэрлэл

Сөрөг Анхны хөрөнгө оруулалт ба эхний 
жилийн  зардлын баталгаат зээл

12

Сүүний чиглэлийн 
царгасны үйлдвэрлэл

Сөрөг Анхны хөрөнгө оруулалт ба эхний 
жилийн  зардлын баталгаат зээл 

12

Сүүний чиглэлийн 
хадлан тэжээлийн 
үйлдвэрлэл

Сөрөг Зөвхөн тэжээлийн агуулах, цэгийн 
байгууламжуудад баталгаат зээл 

15

Бэлчээрийн 
менежмент 

(СДӨ/Групп: 20)b Малчид нь буцалтгүй тусламж, татаас, 
хөнгөлөлттэй зээл гэх мэт холимог 
хэлбэрийн санхүүжилт болон зарим 
үйл ажиллагаанд зориулсан ( мал 
аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн 
боловсруулах, борлуулах) хөрөнгө 
оруулалт олох боломж хомс

(СДӨ/Групп: 20)

Сүүний үйлдвэр: 
хоногт 100 литр сүү 
боловсруулах

26 8%-ийн баталгаат зээл, 5жилийн 
хугацаатай 

59

Сүүний үйлдвэр: 
хоногт 400 литр сүү 
боловсруулах

14 8%-ийн баталгаат зээл, 5жилийн 
хугацаатай

13

Сүүний үйлдвэр: 
хоногт 2,000 литр сүү 
боловсруулах

16 8%-ийн баталгаат зээл,  5жилийн 
хугацаатай

18

СДӨ/Ком = аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт авахаас өмнөх үеийн ашиг, алдагдлын хувь хэмжээ, СДӨ/Групп = хоорондоо 
хамааралгүй групп аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалт авахаас өмнөх үеийн ашиг, алдагдлын хувь хэмжээ. СДӨ/Kдараах = аж 
ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалт авсны дараах үеийн ашиг, алдагдлын хувь хэмжээ. ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа. 
a  Санхүүжилт авахаас өмнөх үеийн  СДӨ/Ком нь аж ахуйн нэгжийн түвшинд санхүүгийн зардлуудыг тооцоогүй хөрөнгө оруулалтын 

ашиг, алдагдлын хувь хэмжээ, харин санхүүжилтийн дараах СДӨ/Кдараах гэдэг нь аж ахуйн нэгжийн түвшинд 3 дугаар баганад 
оруулсан нөхцөлд санхүүгийн зардлуудыг оруулан тооцсон хөрөнгө оруулалтын ашиг, алдагдлын хувь хэмжээ. 

b  Бэлчээрийн менежментийн СДӨ/Ком-ийг тооцоогүй, учир нь бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд өөр өөр агентлагуудын удирддаг 
тогтвортой бэлчээрийн менежментийг дэмжихийг шаарддаг бөгөөд СДӨ/Ком нь бүрэлдэхүүн тус бүрээс хамаараад өөр өөр 
байна. Энд харуулсан үзүүлэлт нь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй аж ахуйн нэгжүүд ба малчин өрхүүдийн ашиг, 
алдагдлыг тооцсон хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн дотоод өгөөж юм (СДӨ/Групп). 

c  Үхрийн үүлдэр сайжруулах үйл ажиллагаа нь арилжааны зээл авсан үед СДӨ/Кдараах нь СДӨ/Ком-өөс бага байна. Учир нь 
эерэг мөнгөн урсгал 5 дахь жилийн дараа орж ирж байна. 

Эх сурвалж: Эдгээр өгөгдлүүдийн зохиогчид тооцоолсон. 
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хүснэгт 14: Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааны нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ба санхүүжилтийн  

механизмууд ($)

ҮоТБҮа-ны 
тэргүүлэх 
чиглэлүүд 

ҮоТххБҮа-
ны нийт 
зардал 

Эхний 
хөрөнгө 

оруулалтын 
тэтгэлэг

Үйл 
ажиллагааны 

зардлын 
тэтгэлэг

Зээлийн 
баталгаа

арилжааны 
зээл 

ҮоТххБҮа-
ны нийт 
хөрөнгө 

оруулалт
Хонины үүлдэр 
угсаа сайжруулах

4,337,525 906,000 3,129,525 4,035,525

Үхрийн үүлдэр угсаа 
сайжруулах

75,269,512 413,440 413,440

Сүүний чиглэлийн 
зохиомол хээлтүүлэг 

1,815,100 677,500 1,137,600 1,815,100

Сүүний чиглэлийн 
улаан буудайн 
үйлдвэрлэл

21,593,890 7,506,818 1,628,467 9,135,285

Сүүний чиглэлийн 
царгас үйлдвэрлэл

22,099,504 7,682,587 1,566,601 9,249,189

Сүүний чиглэлийн 
хадлан тэжээлийн 
үйлдвэрлэл

12,821,785 4,004,241 4,004,241

Бэлчээрийн 
менежмент 

8,166,144 3,940,648 3,112,856 1,112,640 8,166,144

Сүү боловсруулалт 33,106,906 4,555,372 4,555,372
нийт 179,210,366 24,717,794 10,575,049 5,668,012 413,440 41,374,296

ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа.
Тайлбар: малын тэжээлийн гурван хувилбар нь альтернатив хувилбарууд бөгөөд нэмж тооцоолох шаардлагагүй учраас 
ҮОТХХБҮА-нд шаардагдаж байгаа хөрөнгө оруулалт нь хүснэгтэд үзүүлсэн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс 
бага байна. 
Эх сурвалж: Өгөгдлүүдийн зохиогчид тооцоолсон.

хугацаанд гарах нийт зардлыг 135–144 сая ам.доллар байна гэж тооцоолж байна.41 
Үүнээс малчид, мал аж ахуйн аж ахуйн нэгж байгууллагууд 112–116 сая ам.доллар 
(ойролцоогоор нийт зардлын 80%)-ын санхүүгийн эх үүсвэрийг гаргах бололцоотой. 
Тэгэхээр нийтдээ 23–28 сая ам.долларын дэмжлэг шаардагдаж байгаагаас  
17–22 сая ам.долларын буцалтгүй зээл тусламж, $5.7 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй 
зээл, 0.4 сая ам.долларын арилжааны зээл авах шаардлага тулгарч байна. Эдийн 
засгийн үр өгөөж багатай мөртлөө хамгийн том бие даасан зардлын хувийг эзэлж 
байгаа үйл ажиллагаа бол усалгаатай малын тэжээл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа юм. 
Эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхгүй гэж үзээд хассан тохиолдолд нийт зардлын 
хэмжээ 122.7 сая ам.доллар болж буурна. Үүнээс 19.1 сая ам.долларын санхүүгийн 
дэмжлэг авах шаардлагатай байгаагаас 13 сая доллар буцалтгүй тусламж, 5.7 сая 
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, 0.4 сая ам.долларын арилжааны зээл байхаар 
тооцоолж байна. 

41 Гурван малын тэжээлийн хувилбар нь ҮОТХХБҮА-ны төсөлд бүрэн тусгагдаж нэг цаг хугацаанд 
хэрэгжихээр тусгагдаагүй бөгөөд нийт зардал нь хүснэгтэд харуулсан нийт зардлаас бага байна гэдгийг 
анхаарна уу.
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Шаардагдаж буй хөрөнгө оруулалтын үнэмлэхүй дээд түвшинг тодорхойлохоос гадна  
малчид, бусад оролцогч талууд болон түүний дотор хувийн хэвшлийн салбарынхны 
зүгээс үзүүлж буй санхүүгийн тусламжийн өөр өөр хэлбэрүүд нь хэрхэн, ямар 
байдлаар туслалцаа үзүүлж болох талаар авч үзэх нь чухал юм. Олон нийтийн 
шууд төлж байгаа төлбөрүүд нь урьдчилгаа зардалд (төсөл боловсруулах гэх мэт) 
зарцуулагдах, эсвэл анхны хөрөнгө оруулалт буюу дараагийн шатанд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны зардалд нэмэр болох замаар хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлж улмаар хувийн хөрөнгө оруулагчдыг татах нэг шалтгаан болдог. 
Жишээ нь олон нийтийн төсөв хөрөнгийг ашиглан малын үүлдэр угсааг сайжруулах 
үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн санхүүжилт хийвэл үлдэж буй хөрөнгө оруулалтын 
орон зай нь хувийн хөрөнгө оруулагчдын хувьд илүү таатай нөхцөл болно. ММҮХ нь 
аль хэдийн малчдын хоршоолол, хамтрал, хувийн компаниудтай хамтран төслүүдэд 
ийм төрлийн хөрөнгө оруулалтыг хийж байна.

Хөрөнгө оруулалтын зардал, үр өгөөжөөс гадна малчид, хувийн компаниудад тулгарч 
буй ихэнх бэршээлүүдийн нэг бол хөрөнгө оруулалтын эрсдлийн асуудал юм. Эдгээр 
эрсдлүүдийг улсын-хувийн төсөв хөрөнгө болон нүүрстөрөгч багатай мал аж ахуйн 
хөрөнгө оруулалтын сан гэх мэт хувь эзэмшлийн хэлбэртэй сангийн оролцоотой олон 
нийтийн санхүүжилтийг ашиглах замаар шийдвэрлэж болно. Мэдээжийн хэрэг улсын 
төсөв хөрөнгийн оролцоотой байх нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдын эрсдлийг 
бууруулах боломжтой. Санхүүгийн эх үүсвэр нь мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг баталгаажуулснаар үнийн эрсдлийг багасгана. Зээлийг зах зээл дээрх 
хүүний түвшингээс доогуур хүүтэй, удаан хугацаатай, хөнгөлөлттэй, давуу эрхтэй гэх 
мэт нөхцөлтэйгөөр олгох нь зээл олгох зардлыг бууруулахаас гадна хувийн хөрөнгө 
оруулагч нарт учрах эрсдлийг бууруулна. Зээлийн баталгааг санхүүгийн байгууллагаас 
төсөл хэрэгжүүлэгчдэд олгож буй зээлийн эрсдлийг бууруулахад ашиглаж болно.

Дүн шинжилгээнээс үзэхэд түүхий эдийн зах зээл нь хөгжлийн эхэн үедээ байгаа бол 
эрсдлийн төрөл, түүний түвшин зэрэг нь өндөр байхаас гадна санхүүжилт дэмжих 
арга хэрэгслүүд (гол төлөв хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг тодотгосон) нь салбарын 
хэмжээнд хангалттай хөрөнгө оруулалт татах боломжгүй байгаа нь санхүүгийн 
байгууллагууд өөрсдөө энэ салбарыг эрсдэл өндөртэй гэж үзэж байгаатай холбоотой 
юм.42 Эдгээр тохиолдолд олон нийтийн төсөв хөрөнгийг ашиглан шууд төлбөрийн 
аргыг хэрэглэх нь хувийн хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулахад илүү үр дүнтэй. 
Олон нийтийн төсөв хөрөнгийг шууд ашиглахаас гадна татварын урамшуулал олгох 
нь хувийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжид нөлөө үзүүлнэ.

Бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-нд зориулсан хөрөнгө оруулалт болон 
бусад төрлийн санхүүгийн эрэлт хэрэгцээг хангах төрөл бүрийн санхүүгийн хэрэгсэл, 
бүтээгдэхүүнүүд Монгол оронд бий. Мөн Зураг 5-д өргөн цар хүрээтэй олон нийтийн 
санхүүгийн хэрэгслүүдийг харуулав. ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийг боловсруулах явцдаа 
ММҮХ-т зориулсан улсын төсвийн хуваарилалт гэх мэт одоо үйлчилж буй нийтийн 
төсөв хөрөнгийн эх үүсвэрийг хөрөнгө, санхүүгийн дэмжлэг туслалцааны өөр эх 
үүсвэрүүдийн (арилжааны банкуудын олгосон санхүүжилтийн зээл) хамт тодорхойлох 
шаардлагатай. Эдгээр эх үүсвэрүүдийг зөвхөн тодорхойлоод зогсох биш, харин уур 
амьсгалын санхүүжилтэд зориулсан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хэлбэр, тэдгээр 
дэмжлэгийн хэмжээ, түвшинг бас тогтоох хэрэгтэй. Оролцогч, хамтрагч талуудын 
санхүүгийн дэмжлэг авах боломжийг нээж, тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг 

42  M. Стаделманн болон К. Ньюкомб. 2011 он. Тоглоомын	 дүрмийг	 өөрчлөгч	 үү	 эсвэл	 иж	 бүрдэл	
үү?Хөгжиж	буй	орнуудад	 эрсдлээс	 хамгаалах,	 бага	нүүрстөрөгчтэй	төслийн	 хөрөнгө	оруулалтад	
тусламж	дэмжлэг	үзүүлэх	олон	нийтийн	хөрөнгө	оруулалтын	арга	хэрэгслүүдийн	боломж	бололцоо. 
Лондон: Уур амьсгалын стратегиуд.
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Шигтгээ 3: монгол орны хөдөө аж ахуйн салбарт шууд болон 
хөнгөлөлттэй санхүүжилтийн жишээ

2003 оноос хойш эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр нь хөнгөлөлттэй зээлээр 
дамжуулан мал аж ахуйн менежментийн үйл ажиллагааг дэмжсээр ирсэн билээ. Энэхүү 
нь зээлийн механизмыг “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрт хэрэглэх үүднээс нэвтрүүлсэн 
байна. Тендерийн санал авах зарыг сонин болон цахим хуудсуудаар 1 сарын хугацаагаар 
нийтэлдэг ажээ. Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн саналд Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний 
хороо үнэлгээ хийдэг. Энэхүү үнэлгээ хийгдэж сонгогдсон саналуудыг яамны удирдлага дор 
Мал хамгаалах сангаар дамжуулан санхүүжүүлдэг. Зээлтэй холбоотой гэрээнүүдийг сан 
болон төсөл хэрэгжүүлэгчид хооронд байгуулна. Зээл хүсч байгаа төсөл хэрэгжүүлэгч нь 
авч байгаа зээлийнхээ 50%-тай тэнцэх барьцаа хөрөнгө байршуулахыг сангаас шаарддаг. 
Зээлийн хугацаа нь  ихэвчлэн 3–5 жил байдаг. 

Хөрөнгө оруулалтын дотоод өгөөжийг нэмэгдүүлэх шууд төлбөрийг дэмжих бусад төрлийн 
санхүүгийн механизмуудад:

• “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт болон оролцогч талуудын 
хамтын хөрөнгө оруулалтууд

• Сумын хөгжлийн сан, болон 
• Хөгжлийн албан ёсны тусламж дэмжлэг, зээл зэрэг орно.

Хөрөнгө оруулагчдын эрсдлийг бууруулах бусад төрлийн санхүүгийн механизмуудад: 

• малын индексжүүлсэн даатгал, болон
• Монгол Улсын Хөгжлийн банк болон бусад байгууллагуудын зээлийн баталгаа 

зэрэг орно. 

Эх сурвалж: Зохиогчдын Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамтай хийсэн ярилцлага дээр тулгуурласан.

Зураг 5: хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжихийн тулд 
хийх төсвийн санхүүжилтийн төрө

Олон нийтийн санхүү

шууд төлбөр 
(нэмэгдсэн өгөөж)

санхүүгийн 
дэмжлэгүүд  

(эрсдлийг бууруулах)

урьдчилж гарах 
зардлууд

хэрэгжүүлэх зардлууд

өмчийн, хувьцааны

өр, зээл

эрсдлийг хамрах  
цар хүрээ

Эх сурвалж. М.Стаделманн болон К. Ньюкомбоос авав. 2011 он. Тоглоомын	дүрмийг	өөрчлөгч	үү	эсвэл	
иж	 бүрдэл	 үү?Хөгжиж	 буй	 орнуудад	 эрсдлээс	 хамгаалах,	 бага	 нүүрстөрөгчтэй	төслийн	 хөрөнгө	
оруулалтад	 тусламж	 дэмжлэг	 үзүүлэх	 олон	 нийтийн	 хөрөнгө	 оруулалтын	 арга	 хэрэгслүүдийн	
боломж	бололцоо. Лондон: Уур амьсгалын стратегиуд.
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хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрээр хангах үүднээс одоо үйлчилж 
байгаа зарим нэг санхүүжилтийн хэрэгслүүдийг хязгаарлагдмал барьцаа хөрөнгөтэй 
(малчдын хоршоолол, хамтрал гэх мэт) этгээдүүдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх 
нь чухал юм. Тухайлбал, үхрийн үүлдэр угсааг сайжруулах үйл ажиллагааны мөнгөн 
урсгалын дүн шинжилгээнээс харахад хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс хойш тав дахь 
жилдээ л тогтмол зардлаа дөнгөж хаах түвшинд хүрч эхэлж байгааг харуулж байна. 
Энэ тохиолдолд үхрийн үүлдэр угсааг сайжруулах үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж байгууллага нь эерэг мөнгөн урсгалтай болох хүртлээ зээлийн эргэн төлөлтөө 
хойшлуулах нь чухал. Үүнийг зээлийн баталгаа гаргах замаар гүйцэтгэж болно.

институцын хэм хэмжээ

Салбарын зохион байгуулалт болон процедурууд

ММҮХ-ийн удирдлага, зохион байгуулалт нь одоогийн хэрэгжилтийн механизм дээр 
суурилсан. Шигтгээ 1-д ММҮХ-ийн үйл ажиллагааг баг, сумын түвшинд дамжуулан 
хэрэгжүүлдэг удирдлагын хэвтээ загварыг тайлбарлав. 2013 оноос хэрэгжиж 

Шигтгээ 4: монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн удирдлагын бүтэц,  
зохион байгуулалт

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яамны гишүүнээр ахлуулсан Үндэсний 
хороо удирдлага, зохион байгуулалтаар хангадаг. Төрийн захиргааны төв байгууллага болон 
хэрэгжүүлэгч техникийн агентлагууд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хариуцаж байна. Засаг дарга нар нь 
хөтөлбөрийг шууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, агентлагуудтай 
хамтран өөрсдийн аймаг, сумын хөтөлбөрийг зохицуулах үүрэгтэй байдаг. 

Эх сурвалж: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамтай хийсэн яриа уулзалтан дээр тулгуурлан зохиогчдын боловсруулсан.

Хүнс хөдөө аж  
ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам

Зам тээвэр, хот 
байгуулалтын яам

Байгаль орчин, 
жуулчлалын яам

Үндэсний 
засгийн газар

Хүнс, хөдөө аж 
ахуй болон хөнгөн 

үйлдвэрлэлийн 
агентлаг

Газрын харилцаа, 
барилга хот 

байгуулалтын газар

байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын агентлаг Аймаг

бэлчээрийн 
мэргэжилтэн

малын эрүүл 
мэндийн 

мэргэжилтэн

хөнгөн үйлдвэрийн 
салбарын 

мэргэжилтэн

Сумын түвшинд шууд  
хамтын ажиллагаа Сум

мал аж ахуйн 
нэгжийн дарга

газрын 
мэргэжилтэн байгаль орчны 

мэргэжилтэн
цаг агаарын 

техникч
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эхэлсэн Нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар сумын засаг захиргаа нь ММҮХ -ийг 
хэрэгжүүлэх хүрээний үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн эсвэл тэдгээрийг дэмжих үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтэд зориулан санхүүгийн нэмэлт эх үүсвэр авах боломжтой 
болсон (ишлэл 40б). Шигтгээ 4-т ММҮХ-ийг хэрэгжүүлж байгаа удирдлагын босоо 
загварыг харууллаа. Яамдууд болон орон нутгийн засаг захиргаагаар дамжуулан 
үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх эдгээр удирдлагын загварууд нь Монгол улсад одоо 
хэрэгжиж байгаа зохицуулалтуудын нэг юм. Нэгэнт хэвтээ болон босоо зохицуулалт 
бүхий хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон орон нутгийн засаг захиргааны бусад 
агентлагуудын (орон нутгийн хурлыг оруулаад) аль алиных нь оролцоо шаардсан 
зохицуулалт учраас ҮОТХХБҮА, ММҮХ, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө зэрэг нь 
хоорондоо нягт уялдаа холбоотой байх нөхцлийг энэ зохицуулалт хангах боломжтой.

монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах 
ажлын зохион байгуулалт

Одоогийн хөдөө аж ахуйн салбарт ашиглагдаж байгаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
тогтолцоонд суурилсан ҮОТХХБҮА-ны ХТБ-ын тогтолцоог боловсруулбал энэхүү 
нарийн төвөгтэй, хэмжилт, тайлагнах болон шалган баталгаажуулах (ХТБ) үйл 
ажиллагааны асар их зардлыг хэмнэх боломжтой. Одоогийн хөдөө аж ахуйн салбарт 
ашиглагдаж байгаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоонд зарим нэг алдаа 
дутагдал байгаагаас үзвэл үндэсний болон олон улсын оролцогч талуудын ҮОТХХБҮА-
ны ХТБ-ын тогтолцооноос хүлээх үр дүн болон одоо байгаа тогтолцоо хоёрын хооронд 
тодорхой хэмжээний орон зай оршиж байна. 

ММҮХ-ийн хяналт-шинжилгээ хийх үйл ажиллагааны процедуруудыг Шигтгээ 5-д 
харуулав.  ММҮХ-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь багийн түвшинд малчдын төлөөллөөс 
бүрдсэн багийн хурлаар боловсруулсны дараа сумын хуралд өргөн мэдүүлж батлуулна. 
Хөтөлбөрийг сумын засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг удирдан зохион байгуулна. 
Ажлын хэсэгт нь мал амьтны эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, байгаль орчны ажилтан нар 
орно. Газар, мал аж ахуй, цаг уурын албаны мэргэжилтнүүд нь хяналт-шинжилгээнд 
шаардагдах мэдээ, мэдээлэл цуглуулах үүрэгтэй. Цаг уурын мэргэжилтний цуглуулсан 
мэдээ мэдээллийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн (БОНХЯ)-ний харьяа агентлагуудад 
илгээнэ. Одоогийн байдлаар эдгээр мэдээллийг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам 
(ҮХААЯ)-ны мэдээллийн сан боловсруулж байна. Ерөнхийдөө мэдээлэл цуглуулах, 
хяналт-шинжилгээ хийх,  тайлагнах тогтолцоо нь байгаа боловч дотооддоо хянаж 
баталгаажуулах, өгөгдлийн чанарт үнэлгээ хийх процедурууд байхгүй байна.

Сумын хэмжээнд хэмжилт хийх, тайлагнах үйл ажиллагааг цөөн тооны ажилтнуудын 
хүчээр хийж байна. Одоогийн байдлаар “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр нь энэ 
тогтолцоогоор дамжуулан сумын түвшинд 5 ангилалд хуваагдсан 50 шалгуур 
үзүүлэлт бүхий мэдээллийг цуглуулж нэгтгэдэг. Нэгтгэж байгаа мэдээлэлд хөрс, 
бэлчээрийн чанар, малын төрөл, зүйл, тоо толгой, мал, амьтны эрүүл мэнд, мал аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн (Хавсралт 3) гэх мэт мэдээллүүд орно. Сумын 
мэдээллийн хувьд улсын хэмжээний бэлчээр, мал аж ахуйн салбарт гарч байгаа 
ерөнхий өөрчлөлтийг нэгдсэн байдлаар хянахад ач холбогдол ихтэй. Ихэнх шалгуур 
үзүүлэлтийг сумын түвшинд бага хэмжээний дээж авах замаар цуглуулж байгаа учраас 
бэлчээр ургамал, мал аж ахуйн нөхцөл байдлыг бүрэн төлөөлж чадахгүй.

Энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ерөнхий тогтолцоо нь ММҮХ-ийн нөлөөлөл 
эсвэл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг (жишээ нь, хадлан тэжээлийн хангамж, вакцин гэх 
мэт) хэрэгжүүлэхэд гарсан зардал,  хэрэгжилтээс гарсан үр дүнгийн (жишээ нь, нэг хунд 
ногдох ургац) хоорондын уялдаа холбоог тодруулахад тохиромжтой биш тогтолцоо юм. 
Одоо байгаа хяналт-шинжилгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох эхний алхам бол 
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Шигтгээ 5: монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн одоогийн хяналт-
шинжилгээ, тайлагнах болон үнэлгээ хийх зохицуулалт

хяналт-шинжилгээ
Суурь өгөгдлүүдийг сумын газар, мал аж ахуй, цаг уурын  мэргэжилтэн нар баг тус бүрт 
цуглуулж өгнө. Мэргэжилтнүүд мэдээллийг нэгтгэж, сумын ИТХ-аар оруулж танилцуулна. 
Гурван сумын түвшний байгууллагуудад сумын захиргаа болон мэргэжлийн хяналт, аудитын 
байгууллагууд хяналт тавьдаг. Цаг уурын станцын техникч Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 
яамны харъяа Ус, байгаль орчны хяналт шинжилгээний газарт  ажлаа тайлагнадаг.

Тайлагнах
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтэд суурилсан хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн тайланг хэрэгжүүлэгч агентлагуудын зүгээс жил бүр төр захиргааны төв 
байгууллагуудад хүргүүлдэг байна. Төр захиргааны төв байгууллага нь жил бүрийн эхний 
улиралд багтаан УИХ-д тайлагнадаг. Төр захиргааны төв байгууллага нь тус хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үйл явцад хяналт, дүн шинжилгээ болон үнэлгээ хийж ажлыг хариуцаж, 
харин Засгийн газар хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг нь тайлагнах үүрэгтэй. Хэрэв 
шаардлагатай бол гуравдагч этгээд хөтөлбөрийн үйл явцад хяналт тавьж, Засгийн газарт 
тайлагнах үүргийг хүлээж болно. Тус хөтөлбөрийн нэмэлт өөрчлөлтийг хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үр дүнд суурилж хийдэг.

Шалган баталгаажуулах, үнэлгээ хийх
Шалган баталгаажуулах, үнэлгээ хийх тогтолцоо хараахан тогтоогүй байгаа. Сумын 
мэргэжилтнүүд хэмжилт хийх, шалган баталгаажуулж үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэж байна. 
Гэхдээ мэргэжлийн хяналт, аудитын байгууллагууд бие даасан шалган баталгаажуулах 
үйлчилгээг үзүүлэх нь тохиромжтой байж болох юм.

Эх сурвалж: Зохиогчдын Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамтай хийсэн ярилцлага дээр тулгуурлав.

байгаль орчны мэргэжилтэн 

сумын засаг дарга 
(ажлын хэсэг)

үүлдэр угсааны  
улсын байцаагч

газрын мэргэжилтэн

малын нэгжийн ажилтан

цаг уурын техникч 

сумын хурал тайлагнах газрын мэргэжилтэн

хянагддаг хариуцах ажилтан

малчид суурь өгөгдөл цуглуулагчид

багийн хурал хөгжлийн төлөвлөгөө 

хэрэгжилт, хяналт-
шинжилгээ ба үнэлгээ

хууль сахиулагч

Зөвшөөрөл
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хүснэгт 15: Биелэлт, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээний 
тогтолцоогоор дамжуулан хүлэмжийн хийн үр ашгийг тооцоолох нь

Зорилтын 
дараалал

Биелэлтэд суурилсан 
шалгуур үзүүлэлтүүд

хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг 

тооцоолоход 
шаардагдах өгөгдлүүд

хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг 

тооцоолоход 
шаардагдах анхдагч 

өгөгдлүүд
Орох зардал • Санхүүгийн эх үүсвэр

• Үржлийн хуц
• Чихний ээмэг

Үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээ

• Цөм сүргийн хоол 
тэжээл, түүний 
менежмент

• Гишүүдийн үржлийн 
хуц ашигласан байдал

• Цөм сүргийг солих 
сонгон шалгаруулалт

• Худалдааны гэрээ

• Цөм сүрэг дэх малын 
тоо, толгой

• Заазлагдсан цөм 
сүргийн малын дундаж 
жин

• Цөм малын 
хооллолт (хуурай 
бодисын хэрэглээ 
/ мал тус бүрээр / 
хооллох өдрийн тоо)

Үйл 
ажиллагаанаас 
гарах гарц 

• Үржлийн хуцны 
гүйцэтгэл нь цөм 
сүргийн бус хуцны 
гүйцэтгэлээс илүү  
сайн байх

• Үржлийн хуц 
ашигласнаар эдийн 
засгийн үр ашигтай 
байх

• Орон нутгийн 
удирдлагын чадавх

• Сайжруулсан төлийн 
тоо толгой

• Заазлагдах цөм 
сүргийн төлийн 
дундаж жин, үүлдэр 
угсаа сайжруулаагүй 
малын дундаж жин

• Үүлдэр угсаа 
сайжруулсан малын 
борлуулах үнэ 
ханш, үүлдэр угсаа 
сайжруулаагүй малын 
борлуулах үнэ ханш

• Цөм сүргийн бус 
малын төлийн 
дундаж хооллолт 

Үр дүн • Хонин сүргийн бүтээмж 
• Үүлдэр угсаа 

сайжруулах үйл 
ажиллагааны ашиг тус

ХүХ = Хүлэмжийн хий.

ММҮХ-ийн тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааны үр дүнг тодорхойлохдоо биелэлт, үр 
дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийх тогтолцоог хөгжүүлэх явдал юм. Хүснэгт 15-д 
иргэдийн оролцоонд тулгуурласан малын үүлдэр угсаа сайжруулах үйл ажиллагааны 
жишээг авч үзэв. Энэ жишээгээр ММҮХ-ийн үйл ажиллагааны биелэлт, үр дүнд 
суурилсан хяналт-шинжилгээний тогтолцоо нь тус хөтөлбөрийн болон хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах үйл ажиллагааны үр дүнг тооцоолоход шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллийг цуглуулахад хэрхэн ашиглагддаг болохыг харууллаа. Биелэлт, үр дүнд 
суурилсан хяналт-шинжилгээ хийхэд ашиглагддаг үндсэн өгөгдлүүд нь хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын бууралтыг тооцоолоход шаардагдах мэдээллийг хангалттай өгч 
чаддаг. Харин нүүрстөрөгчийн үр ашгийг (малын хоол тэжээлийн дэглэм) тооцоолоход 
шаардлагатай нэмэлт өгөгдлүүдийг нэг жилийн доторх улирлын судалгааны нэгтгэлээс 
авч болох ба дараа дараагийн жилүүдэд анхдагч утгууд болгон ашиглаж болно. Биелэлт, 
үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээний тогтолцоог боловсруулах явцад хүлэмжийн 
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хийн ялгаруулалтыг бууруулах ашгийг тооцох шаардлага гарвал их хэмжээний нэмэлт 
өгөгдлүүдийг цуглуулах шаардлага байхгүй гэдгийг дээрх жишээ харуулж байна.

Эцэст нь дүгнэхэд ММҮХ-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог биелэлт, 
үр дүнд суурилсан стандарт тогтолцоонд шилжүүлэн өөрчлөх замаар чадавхийг нь 
улам бэхжүүлж болох юм. Энэ тогтолцоо нь ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлээгүй үед ч ММҮХ-
ийн үр дүнг тодотгохын зэрэгцээ сайжруулах шаардлагатай үйл ажиллагаануудыг 
тодорхойлж өгөх зэргээр тус хөтөлбөрт хувь нэмрээ оруулах учиртай. ҮОТХХБҮА-ны 
зорилтын хүрээнд төлөөлөх чадвартай хяналт-шинжилгээний өгөгдөл мэдээллүүдийн 
тоо хэмжээ болон хуримтлуулж, тайлагнасан мэдээ мэдээллийг дотооддоо хянан 
баталгаажуулах процедуруудыг нэмэгдүүлэх нь туйлын чухал билээ.

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны 
санхүүжилтийн бүтэц зохион байгуулалтын асуудлуу

ММҮХ нь одоогоор олон талт болон хоёр талт эх үүсвэртэй буцалтгүй тусламж, 
зээлээс бүрдсэн улсын төсвийн хуваарилалтаар дамжин санхүүжиж байна. 
ММҮХ-ийн хэрэгжилтэд зориулсан улсын төсвийн хөрөнгийг дотоодын эрх зүйн 
бичиг баримтын дагуу зохицуулдаг. ММҮХ нь хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд (Шигтгээ 3)-тай хамтран хэд хэдэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлээд 
байгаа юм. Эдгээр хамтын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг гэрээний тухай 
хуулиар зохицуулж байна. Мөн түүнчлэн Монгол Улсад гаднаас орж ирж байгаа 
зээл, буцалтгүй тусламжийн үйл ажиллагааг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин 
аль хэдийн бүрэлдэж тогтсон билээ.43 Энэ хууль эрх зүйн хүрээнд гадаадын зээл, 
тусламжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хуульд заасан 
үүрэг хариуцлагынхаа дагуу салбарын яам, тамгын газартай хамтран гадаадын зээл 
тусламжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулдаг. ҮОТХХБҮА-г боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах олон улсын зээл, тусламжийн үйл ажиллагааг энэхүү 
тогтолцоогоор дамжуулан зохицуулах нь оновчтой.

ММҮХ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь олон улсын сайн дурын зах зээл болох Цэвэр 
хөгжлийн механизм (ЦХМ) ба хамтарсан кредит олгох механизм (Япон улстай)-аар 
дамжуулан дэмжлэг авах боломж байдаг. Ялангуяа нүүрстөрөгчийн зах зээлийн 
тусламжтайгаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгах төсөл хэрэгжүүлэн бууруулсан 
хүлэмжийн хийнийхээ гүйцэтгэлд суурилсан төлбөр, урамшуулал татан авах 
боломжтой юм. ММҮХ-т одоогоор ийм төрлийн төсвийн шугам байхгүй. Эдгээр зах 
зээлийн үйл ажиллагаанд оролцсоноор салбарын ҮОТХХБҮА-ны цаашдын хөгжилд 
нүүрстөрөгчийн зах зээлээс санхүүгийн тусламж дэмжлэг авах хөшүүргийг бий болгох 
зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанаас суралцах боломжоор хангана.

Бодлогын цар хүрээ

ҮОТХХБҮА нь үндэсний хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу үндэсний 
хөгжлийн тэргүүлэх бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, тэдгээртэй 
нийцэж байх ёстой. ММҮХ нь бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт чиглэсэн 
томоохон хэмжээний үндэсний санал санаачлагын баримт бичиг билээ. Энэ хөтөлбөр 
нь хөгжлийн чиглэлээр баримталж буй Монгол улсын үндсэн бодлого болон уур 
амьсгалын өөрчлөлт гэх мэт холбогдох бусад бодлогуудтай нягт уялдаж байна. Энэ 
нь УИХ-ын тогтоол шийдвэрээр улсын төсвөөс дэмжлэг авахаас гадна томоохон 

43 Эдгээрт Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль (2003) болон Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 
хууль (2006) зэрэг орно.
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хэмжээний хамтарсан болон олон талт хандивлагчдын зүгээс салбарын хөгжилд 
үзүүлж буй тусламж, дэмжлэгийг чиглүүлэхэд үндсэн бодлогын хэм хэмжээ нь болж 
өгдөг юм. Иймд ММҮХ нь ҮОТХХБҮА-нд зориулсан хөрөнгө оруулалтыг зааварлан 
чиглүүлэхэд тохирсон хөтөлбөрийн тогтолцоо мөн.

Үндэсний хөгжил ба Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тэргүүлэх чиглэлийн үйл 
ажиллагаануудтай уялдах нь

Бэлчээрт суурилсан мал аж ахуй нь Монгол орны хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн 
гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийн талаар баримтлах 
бодлогын асуудлыг зарим үндэсний стратеги болон Засгийн газрын бодлогоор 
тодорхойлж өгчээ. Үүнээс дурдвал, “Монгол улсын мянганы хөгжилд суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” 2007–2021; “Хүнсний аюулгүй байдлын талаар 
төрөөс баримтлах бодлого” 2009–2016; болон “Төрөөс малчдын талаар баримтлах 
бодлого” 2010 зэрэг бодлогын томоохон баримт бичгүүд орно. Шигтгээ 6-д эдгээр 
бодлогын баримт бичгүүдийн гол гол зорилтуудыг тоймлон харуулав. ММҮХ нь 
эдгээр бодлогын баримт бичгүүдээс гадна бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байх чадварыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн баримт 
бичгүүдтэй ихээхэн уялдаж байна.

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны 
тэргүүлэх чиглэлүүд ба зорилтууд

ММҮХ-ийн бодлогын баримт бичиг нь тэргүүлэх чиглэлийн зорилтуудаа сайтар 
тодорхойлжээ. Эдгээр тэргүүлэх чиглэлийн зорилтуудын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх илүү 
тодорхой арга хэмжээ, үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг (Хүснэгт 16) тодотголоо. 
ММҮХ-ийн бодлогын баримт бичиг нь 2008 оны нөхцөл байдалтай харьцуулахын 
бол тодорхой жилүүдэд (2012, 2015, болон 2021) амжилттай хэрэгжүүлэх ёстой тоон 
зорилтуудыг суулгаж өгчээ.

ММҮХ-ийн тэргүүлэх чиглэл, зорилтууд нь тодорхой байх тэр үед Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөрийн тодорхой хэсгийг ҮОТХХБҮА-гаар дамжуулан дэмжихээр 
сонгосон бол  бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА нь ММҮХ-ийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулж болох юм. Заавар, зөвлөмж 
өгөх үүднээс нөлөөлөл бууруулах боломж, бууруулах үйл ажиллагаатай холбоотой 
зардал, санхүүгийн өгөөжийн түвшин, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хамтын хүчин 
чармайлт, болон малчдад тулгарч буй бэрхшээлийн талаар дүн шинжилгээ хийлээ 
(Хүснэгт 12). 

Энэхүү техникийн шалгуур үзүүлэлтүүдээс харахад ҮОТХХБҮА-ны дэмжлэгийг авахын 
тулд малын үүлдэр угсааг сайжруулах үйл ажиллагаа, төвлөрсөн бус сүү боловсруулах 
нэгжээр дамжуулан сүүний алдагдлыг бууруулах, бэлчээрийн менежмент зэрэг үйл 
ажиллагааг ач холбогдлоор нь эрэмбэлж, дараалалд оруулах шаардлагатай болохыг 
харуулж байна. Харин малын тэжээл үйлдвэрлэх өртөг багатай үйл ажиллагааг 
тодорхойлоход нэмэлт дүн шинжилгээ шаардлагатай. 

Бодлого боловсруулагчид нь дүн шинжилгээ хийсэн эдгээр техникийн шалгуур 
үзүүлэлтээс гадна эдгээр үйл ажиллагаанууд нь салбарын хэмжээнд томоохон 
өөрчлөлтийг авчрах эсэх, харьцангуй хурдан хэрэгжиж буй туршилтын үйл ажиллагааг 
зөөллөх боломж байгаа эсэх, хөрөнгө оруулалт татах хэр их боломж байгаа вэ гэх мэт 
асуудлуудад дүн шинжилгээ хийлгэх сонирхолтой байж болох юм. 
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Шигтгээ 6: холбогдох хөгжлийн стратегиудийн тухай товч дүгнэлт 

“монгол Улсын мянганы хөгжилд суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” 
2007–2021, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт:

• нэгдүгээр үе шат (2007–2015). Стратегийн зорилт 1: малын халдварт өвчний 
гаралт, тархалтыг бууруулан, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт (биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлж, мал үржүүлгийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх; татварын бодлогоор эрчимжүүлэх 
ажлыг дэмжих), болон бэлчээрийн даацыг нэмэгдүүлэх (бэлчээрийг зохистой 
ашиглах, эзэмшүүлэх, сайжруулах, хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн 
сэргээх замаар). 

• хоёрдугаар үе шат (2016–2021). Стратегийн зорилт 1: биотехнологи ашиглаж, 
малын эм, ариутгал, халдваргүйжүүлэгч бэлдмэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
замаар мал сүргийг эрүүлжүүлэх. 

“хүнсний аюулгүй байдлын талаар төрөөс баримтлах бодлого” 2009–2016. 
Стратегийн зорилтууд:

• орчин нөхцлийг бүрдүүлэх. Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын 
технологийг боловсронгуй болгож, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах 
удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтыг дэмжих. Жишээ нь эрх зүй, хүн амын 
боловсрол, чадавхийг бэхжүүлэх, мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах; түүний 
дотор Хөдөө аж ахуйн хөрөнгө оруулалтын сангийн шугамаар орж ирсэн 500 сая 
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн шугамаар дамжуулан шинэлэг санхүүжилт 
зээлийн хөтөлбөрийг боловсруулах. 

• арилжааны болон өрхийн хүнсний аюулгүй байдал. Нийгмийн эмзэг бүлэгт 
хоол, тэжээлийндэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ хүнсний үйлдвэрлэлийн биеэ даах 
чадварыг сайжруулснаар өрсөлдөөнтэй, үр ашигтай нөхцлийг бий болгох. Мах, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний эрчимтэй үйлдвэрлэл болон бүтээмжийг нэмэгдүүлж, зах 
зээлд нийлүүлэх боломжийг дэмжих. 

• хүнсний аюулгүй байдал. Хүнсний менежмент болон хүнсний аюулгүй байдлын 
тогтолцоог хэрэглэгчид итгэж болох орчин үеийн, идэвхтэй тогтолцоонд хувиргах. 

• хоол хүнсний тэжээл. Хүүхэд ба эмзэг бүлэгт онцгой анхаарал хандуулснаар 
Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын хүрээнд “хоол тэжээлийн дутагдалд 
орсон хүмүүсийн эзлэх хувийг 1990–2015 оны хооронд хоёр дахин бууруулах” 
зорилтыг хангасан байх. 

“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого” 2010
• Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого нь малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг 

нэмэгдүүлэх, тэдний эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, нийгмийн 
даатгалын тогтолцоонд хамруулах, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, хүч, 
хөдөлмөрөө хоршихыг урамшуулах, бэлчээрийн мал аж ахуйг эрхлэн хөтлөх 
аргыг боловсронгуй болгох, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчийг дэмжих замаар 
малчдын тав тухтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх, мал аж ахуйг эрсдэл 
багатай, баталгаатай хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр 
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр нь Үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлогийн тэргүүлэх 5 чиглэлийн үйл ажиллагаатэй нийцэж байдаг. Энэ 
хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд 5 стратегийн зорилтыг тодорхойлсон. Үүнд:

1. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжсэн эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалт, 
удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх.

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд
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2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний чадавхийг бүрдүүлж, 
байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг ханган, эдийн засаг, нийгмийн эмзэг байдал, 
эрсдэлийг үе шаттайгаар бууруулах.

3. Байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл, хэрэглээний 
үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг үе 
шаттайгаар бууруулж, карбон багатай эдийн засагт шилжих эхлэлийг тавих.

4. Уур амьсгалын ажиглалтын сүлжээг өргөтгөх, технологийн шинэчлэл хийх, 
судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг өргөжүүлэх, боловсон хүчний 
чадавхийг дээшлүүлэх.

5. Олон нийтийг уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээллийг хүн амд өгөх, 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд идэвхтэй 
оролцоход нь дэмжлэг үзүүлэх.

Эх сурвалж: Монгол Улсын Засгийн газар. 2007.	Мянганы	хөгжлийн	зорилтод	суурилсан	Монгол	Улсын	
Үндэсний	хөгжлийн	цогц	стратеги. Улаанбаатар. хуудас 36, 38; Монгол Улсын Засгийн газар. 2009. 
Үндэсний	Хүнсний	аюулгүй	байдал	хөтөлбөр. Улаанбаатар. х. 34; 2010 оны Монгол улсын Засгийн 
газар. Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого. Улаанбаатар хот; Монгол Улсын Засгийн газар. 
2011. Уур	амьсгалын	өөрчлөлтийн	үндэсний	үйл	ажиллагааны	төлөвлөгөө. Улаанбаатар хот. х. 5.

Шигтгээ 6 үргэлжлэл

Мал аж ахуйг уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн 
хөгжүүлж, зах зээлийн нөхцөлд өрсөлдөх чадвартай, эдийн засгийн үр ашигтай 
салбар байх нөхцөлийг  бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй хүнсээр, боловсруулах 
үйлдвэрийг чанартай түүхий эдээр хангаж, экспортыг нэмэгдүүлэхэд  хөтөлбөрийн 
зорилго оршино.

ММҮХ дэх тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа, зорилтуудаас сонголт хийх нь 
ҮОТХХБҮА-ны төслийн боловсруулалтын үндсэн элемент бөгөөд техникийн болон 
техникийн бус бусад хүчин зүйлүүдийн үр дүнгээс хамаарсан санаа зовоосон 
асуудлын талаар улс төрийн оролцогч талууд бодлогын түвшинд гүнзгийрүүлэн 
хэлэлцэж шийдвэрлэхийг шаарддаг элемент юм.

Бодлого, хууль тогтоомжийг дэмжих нь

ММҮХ-ийн нэг гол зорилго бол хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах явдал юм. Монгол 
Улсын хууль эрх зүйн тогтолцоонд хийсэн үнэлгээнээс харахад байгаль орчин, 
уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдолтой одоогийн хууль тогтоомжууд нь тархай 
бутархай байгаа нь эдгээр асуудлуудын талаарх нэгдсэн зохицуулалтад садаа болж 
байгаа юм.44 Одоо үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийг бодит амьдралд хэрэжгжүүлэх 
механизм нь ихэнхдээ хангалтгүй байна (хөлийн тайлбар 1). Үүний нэг жишээ бол газар 
эзэмших, ашиглахтай холбоотой Газрын тухай хууль (хөлийн тайлбар 26) юм. Энэ 
хуулийн 52.2-т “тодорхой нутаг бэлчээрийг талхлагдахаас хамгаалах, нөхөн сэргээх 
зорилгоор тухайн бүс нутгийн онцлог, бэлчээр шиглаж ирсэн уламжлал, газрын даац, 
чадавхийг харгалзан, багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын саналыг үндэслэн сумын 
Засаг дарга малчдад болзол, гэрээний дагуу хэсэг бүлгээр ашиглуулж болно” гэж 
заажээ. Гэвч бодит байдал дээр ийм төрлийн гэрээ байгуулах эрх бүхий заалтыг сумын 

44 AХБ. 2013. Бэлчээрийн газар нутаг/мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-г дэмжих бодлогын болон хууль эрх зүйн
тогтолцоо.Зөвлөхүүдийн тайлан. Манил. (TA 7534-REG).
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хүснэгт 16: Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах 
тэргүүлэх чиглэлийг баримтална

Тэргүүлэх чиглэл 1: монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур салбар болох мал аж ахуйг 
төрөөс онцгой анхаарч, эрх зүй, эдийн засаг, бүтэц, зохион байгуулалтын нэн таатай 
орчин бүрдүүлж, тогтвортой хөгжлийг хангаж, сайн засаглалыг хөгжүүлэх.

• Мал аж ахуйн салбарыг шинэчлэх
• Төрийн болон хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын 

тоог нэмэгдүүлэх
• Малын эмч нар, малчдыг сургах

Тэргүүлэх чиглэл 2: малын үржлийн ажил, үйлчилгээг сайжруулах
• Малын удмын сангийн үндэсний цогцолбор бий болгох 
• Бүс нутгуудад малын үржүүлэгийн салбаруудыг бий болгох 
• Малын зохиомол хээлтүүлгийн ажил үйлчилгээгээр хангах
• Орон нутгийн уугуул болон импортын үр хөврөлийг малын үүлдэр угсаа сайжруулах 

ажил үйлчилгээнд ашиглах явдлыг нэмэгдүүлэ
• Мал аж ахуй, сүргийн бүтэц, нийт тоо толгойг хадгалах 
• Малын төрөл тус бүрийн ашиг шимийг дээшлүүлэх (сүү, ноолуур, ноос) 
• Үндэсний цөм сүрэгт тэнцсэн хээлтүүлэгчийг тодорхойлон бүртгэх

Тэргүүлэх чиглэл 3: мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэж, 
малын эрүүл мэндийг баталгаажуулах. 

• Монгол улс тайван, өвчингүй статусыг баталгаажуулах
• Малын гоц халдварт, халдварт өвчний тандалт, хяналт, эмчилгээний хувь хэмжээг 

өндөр түвшинд хадгалах 
• Сум, дүүрэгт мал эмнэлэг, ариун цэвэр, чанарын хяналт шалгалтыг идэвхжүүлэх 
• Малын өвчний оношлогооны явуулын үйлчилгээг бий болгох 
• Малын эм, вакциныг үйлдвэрлэх

Тэргүүлэх чиглэл 4: Уур амьсгал, байгаль, экологийн өөрчлөлтөд дасан зохицсон, 
эрсдэл даах чадавхитай мал аж ахуйг хөгжүүлэх

• Аймаг, сумдуудад үндэсний бэлчээрийн нөөцийг бий болгох 
• Малын тоо толгойг бэлчээрийн даацтай уялдуулан тодорхойлох
• Хадлан, тэжээлийн агуулах нөөцийн байгууламжуудыг бий болгох
• Худаг, уст цэгийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, мэрэгч амьтдын хяналтыг сайжруулах 
• Малын даатгалтай малчдын тоог нэмэгдүүлэх 
• Машин, техникээр бэлтгэсэн хадлан тэжээлийн үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийг 

нэмэгдүүлэх
Тэргүүлэх чиглэл 5: мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зорилтот зах 
зээлийг хөгжүүлэх. 

• Нядалгааны цехүүдийг бий болгох 
• Түүхий ба боловсруулсан махны үйлдвэрлэл болон экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх
• Сүү, цагаан идээний үйлдвэрлэлийг өсгөх 
• Бүтээгдэхүүний гарал үүслийн талаарх чанарын гэрчилгээний хяналт, 

баталгаажуулалтыг эрчимжүүлэх
• Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний биржийн сүлжээг бий болгох

Эх сурвалж: Монгол улсын Засгийн газар. 2010. Монголын	Үндэсний	Мал	аж	ахуйн	хөтөлбөр. 
Улаанбаатар хот.
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Засаг даргын бүрэн эрхэд тодорхой тусгаагүй учраас энэ хуулийн заалтыг ашиглах 
улс төрийн хүсэл эрмэлзлэл хязгаарлагдмал байна. Түүнчлэн, энэ хууль нь газар 
эзэмшиж, ашиглах эрх эдлэх боломж бүхий малчид, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
төрөл зүйлийг тодорхой заагаагүй. Мал аж ахуйн бүтээмжийг нэмэгдүүлж, бэлчээрийн 
менежментийг боловсронгуй болгох чухал шаардлага байгааг харгалзан үзэж, 
ялангуяа бэлчээрийн газар нутаг ашиглах, эзэмших эрхэд нөлөөлж буй хууль эрх зүйн 
орчинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах онцгой хэрэгцээ бий.45 2012 онд хийгдсэн яамдын 
өөрчлөн байгуулалт болон хэд хэдэн байгаль орчны хууль тогтоомжид нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан энэхүү үйл ажллагааны дараагаар уур амьсгалын өөрчлөлт 
болон ялангуяа ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилттэй холбоотой өөр өөр яамдуудын үүрэг 
хариуцлагын одоогийн тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шинэчлэгдэж буй хууль 
эрх зүйн орчинд үргэлжлүүлэн дүн шинжилгээ хийж байх шаардлагатай байгаа юм 
(хөлийн тайлбар 18).

оролцогч талуудын зохион байгуулалт

ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийг боловсруулах үйл явцад оролцох зохион байгуулалт нь 
үндсэндээ гурван хэсэгт хуваагдана. Үүнд: (i) Яамд хоорондын зохион байгуулалт, 
(ii) ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөр дах техникийн болон улс төрийн оролцооны зохион 
байгуулалт (iii) ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийн өөр өөр тэргүүлэх чиглэлүүдийн 
хоорондын зохион байгуулалт. Эхний хоёр зохион байгуулалтын асуудлыг энэ хэсэгт 
авч үзэж байгаа бөгөөд салбар хоорондын зохион байгуулалтын асуудлыг “Үндэсний 
онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд” гэсэн хэсэгт хэлэлцэн дүгнэлээ. 

яамд хоорондын зохицуулалт. Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт 
ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд яамд хооронд болон энэ хөтөлбөрт 
хувь нэмрээ оруулж байгаа бусад оролцогч талуудын дунд, янз бүрийн түвшинд 
зохицуулалт шаарддаг. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам (БОНХЯ) нь Монгол орны 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар удирдлага, зохицуулалтаар хангах үндсэн чиг 
үүрэгтэй. БОНХЯ-ны Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн зохицуулах алба (УАӨЗА) нь ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөртэй холбоотой 
үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг. Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам (ҮХААЯ)-ны Мал аж ахуйн бодлогын 
газар болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрууд хариуцаж байна. Хөдөө аж ахуй, 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Сайд нарын хамтарсан ажлын хэсэг дээр 
нэмэгдэл хүч болгож бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбар дахь нүүрстөрөгчийн 
санхүүжилтийн чадавхийг бэхжүүлэх үндэсний техникийн ажлын хэсэг (ҮТАХ) 
байгуулахад АХБ дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. ҮТАХ нь УАӨЗА ахлуулж, ҮХААЯ,  
Барилга, Хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Барилга, Геодези, зураг зүйн газар болон 
БОНХЯ-ын харьяа Цаг уур, орчны шинжилгээний газар зэрэг өөр хоорондоо нягт 
уялдаа холбоотой байгууллагуудын төлөөлөлтэй хороо юм. Бэлчээрийн газар нутаг, 
мал аж ахуйн салбарт ҮОТХХБҮА-г цаашид илүү хөгжүүлэхийн тулд бусад холбогдох 
яам (Сангийн яам), УИХ-ын байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо; мөн 
холбогдох зохицуулах байгууллага (Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хороо); иргэний нийгмийн бүлгүүд (Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл); болон 
бизнесийн болон бусад оролцогч талуудын төлөөлөл, тэдний оролцоо чухал билээ. 

45 Газрын тухай хуулинд одоогоор нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил батлагдах үе шатандаа явж байна. 
Б.Мөнхөө. АХБ-ны зөвлөх. Хувийн харилцаа.
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Техникийн болон улс төрийн оролцоог зохицуулах. Бэлчээрийн газар нутаг, мал 
аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА нь оролцогч талуудын шийдвэр гаргах үйл явц болон 
техникийн дүн шинжилгээний хооронд зохицуулалт хийхийг шаарддаг. Аль аль нь 
Монгол орны нөхцөлд тохирсон бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарын хүрээнд 
чиглэсэн ҮОТХХБҮА-ны боловсруулалтад ихээхэн ач холбогдолтой. Өнөөдрийг хүртэл 
бэлчээрийн менежмент болон хөдөө орон нутгийн бодлогын мэргэжлийн хүмүүс 
ҮТАХ-ийн үйл ажиллагаанд оролцсоор иржээ. ҮОТХХБҮА-ны цаашдын хөгжилд 
хамгийн сайн мэдлэг, ур чадварыг татан оролцуулах үүднээс Үндэсний техникийн 
мэргэжилтнүүдийн төлөөллийн хүрээг өргөжүүлэх шаардлагатай. Тухайлбал, Мал 
аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын 
ШУА-ын мэргэжилтнүүд цаашид үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх зэргээр техникийн 
дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Техникийн үнэлгээний талаар улс төрийн оролцогч талуудын 
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөний талаар мэдээллийг солилцож байх ёстой. Холбогдох чиглэлд 
томоохон хэмжээний төсөл хэрэгжүүлж байгаа дэмжлэг туслалцааны байгууллагууд 
нь (Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон Дэлхийн Банкны Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллагын удирдаж байгаа Дэлхийн хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын 
хөтөлбөрийн буцалтгүй тусламж) ҮОТХХБҮА-ны төлөвлөлт, хэрэгжилтэд өнгөрсөн 
дадлага, туршлагаа хуваалцах нэмэлт үүрэг хүлээж болно. 

ҮОТХХБҮА-нд тэргүүлэх ач холбогдол өгч буй олон арга хэмжээг урьд өмнө нь Монгол 
улс хэрэгжүүлж байсан билээ. Одоо ашиглаж буй дадлага туршлагын техникийн 
үнэлгээнээс гадна өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны дадлага 
туршлагаас бүх шатны оролцогч талуудыг үнэтэй санал зөвлөмж гаргах боломжоор 
хангана. Сумын хөгжлийн сангын зүгээс ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилтэд  хамтран хөрөнгө 
оруулалт хийх боломжтой болсон учраас ММҮХ-ийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн санал, 
санаачлагыг ҮОТХХБҮА-ны арга хэмжээний төлөвлөлттэй уялдуулан   зохицуулах нь 
чухал юм. 

Бэлэн байдлын бодлогын үнэлгээний үр дүн

ҮОТХХБҮА-ны төсөл нь ММҮХ-т хувь нэмрээ оруулснаар Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд тусална. ММҮХ нь бэлчээрийн 
газар, мал аж ахуйн менежментийг дэмжиж буй тус салбарын гол хөтөлбөр бөгөөд 
үндэсний хэмжээний уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөвлөгөөнүүдтэй уялдаж байгаа 
юм. Техникийн үнэлгээгээр эрт туршиж үзэх шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн 
үйл ажиллагааны төрлүүд болон ҮОТХХБҮА-ны төслөөр дамжуулан дэмжих үйл 
ажиллагаануудыг тодорхойлсон. Мөн цаашид гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ, 
техник, эдийн засгийн судалгаа хийх шаардлагатай бусад үйл ажиллагаа (малын 
тэжээл үйлдвэрлэл, малын эрүүл мэндийг хамгаалах)-нуудыг ялгаж ангилсан билээ. 
ҮОТХХБҮА-нуудын эцсийн хувилбаруудыг ач холбогдлоор нь зэрэглэн дугаарлах 
ажил нь эцсийн эцэст улс төрийн шийдвэр юм. Засгийн газрын хүрээний болон гадны 
оролцогч талуудын дундах хэлэлцүүлэг, зохицуулалт нь Үндэсний ажлын хэсгийн 
албан ёсны дэмжлэгтэйгээр явагдах болно. Энэ ажлын хэсэг нь ҮОТХХБҮА-ны төслийн 
нарийвчилсан төлөвлөгөөг хийх явцад дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх шаардлагатай 
тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг тодорхойлж, сонгох боломжоор хангагдсан 
баг төлөөлөгчид юм. Иймд, энэхүү зохицуулалтын механизмууд нь ҮОТХХБҮА-ны 
төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд шаардагдах техникийн дүн шинжилгээ 
болон улс төрийн үйл явцыг уялдуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
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Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах 
үйл ажиллагааны үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Олон улсын тусламж, дэмжлэг шаардлагатай байгаа ҮОТХХБҮА нь НҮБ-ын 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенци (НҮБУАӨСК)-д хандаж болно. 
ҮОТХХБҮА-г Монгол улсад нэгээс илүү олон салбарт боловсруулж байгаа 

тул ҮОТХХБҮА-ны төлөвлөгөөг дотооддоо батлан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
журмыг боловсруулах, түүнд зохицуулалт хийх зайлшгүй шаардлага гарч байна. 
Энэ бүлэгт Монгол улсын хэмжээнд хийж болох менежмент, зохицуулалтын зарим 
нэг хувилбаруудыг тодорхойллоо. Монголын ҮОТХХБҮА нь бусад салбарын эрэлт 
хэрэгцээг нь бодолцож үзэх ёстойг анхаарууштай.

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааг зохицуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Монгол улсын бэлчээрийн газар, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-ны төсөл нь эрчим хүчний 
салбарын ҮОТХХБҮА-ны төсөлтэй бараг зэрэг хийгдэж байна. Ерөнхийдөө, эрчим 
хүчний салбар сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга технологи, санхүүгийн загварыг 
тодорхойлохдоо илүү туршлагажиж мэргэшсэн. Эрчим хүчний салбарын онцлог 
шинж чанар нь эрэлт хэрэгцээ, түүнд тохирсон хэв загвар зэргээрээ бэлчээрийн газар 
нутаг, мал аж ахуйн салбараас хамаагүй ялгаатай учраас хэв загварыг нь шууд авч 
хэрэглэж болохгүй. Гэхдээ эдгээр ҮОТХХБҮА-нуудыг хариуцан ажиллах үндэсний 
хороо, байгууллагуудын үйл ажиллагаа, тэдгээрийн процедурууд нь хоорондоо нягт 
уялдаа холбоотой байснаар улс орны түвшинд хэвийн үйл ажиллагаа нь хангагдана. 
Одоогийн байдлаар эдгээр ҮОТХХБҮА-нуудын үйл явцыг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
зохицуулах алба (УАӨЗА) дангаараа хариуцаж байгаагаас үзэхэд хоорондоо сайн 
нягт, уялдаа холбоотой байх боломж өндөр юм. Зарим нь зохион байгуулалтын 
зохицуулалтын талаар санал бодлоо илэрхийлээд байна.46 Эдгээрийн нэгийн үзэж 
байгаагаар УАӨЗА нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг дагнан хариуцаж, уг 
асуудлаар төр засгийн зүгээс баримталх бодлого, стратеги, төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж, салбар дундын үйл ажиллагааны 
уялдаа холбоог хангах чиг үүрэгтэй байх ёстой гэжээ. УАӨЗА нь өөрөө БОНХЯ-ны 
дэргэд харъяалагддаг, энэ утгаараа УАӨЗА нь Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Сангийн 
яам, холбогдох салбарын яамд болон бусад яамдуудаас төлөөлөл бүхий удирдах 
зөвлөл байх нь зүйтэй гэсэн бас нэг санал гарч байна.

Хоёр дахь хувилбар бол одоогийн үйлчилж байгаа зохицуулалтаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн асуудлыг хариуцаж, уур амьсгалын санхүүжилт болон ЦХМ эсвэл бусад 
хэлбэрийн хөгжлийн хамтын ажиллагаанд голлон оролцохгүй байх явдал юм. Энэ 

46 M. Хеджер 2012. Монгол улс: Уур амьсгалын санхүүжилтэд бэлэн байдал. Улаанбаатар хот. GIZ.



Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

53

хувилбараар явбал салбар, салбарын яамд өөрсдөө төслийн саналаа боловсруулна 
гэсэн үг. Төсөл боловсруулсны дараа Сангийн яам (эсвэл яам хоорондын ажлын 
хэсэг) төслийн саналыг баталж, БОНХЯ тэдгээрийг хэрэгжүүлдэг байна. Гурав дахь 
хувилбарын хувьд ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг 
Эдийн засаг, хөгжлийн яам удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй байх юм. Эдгээр 
хувилбаруудын зарим нэг давуу болон сул талуудын талаар хөндөж хэлэлцлээ 
(хөлийн тайлбар 46). Нэмж хэлэхэд, засаг захиргааны байгууллагуудын ажил үүргийн 
хуваарийг оновчтой болгож, шинэ засаг захиргааны нэгж бий болгохоос зайлсхийх 
бодлогыг Засгийн газрын зүгээс баримтлах нь зүйтэй. 

Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-ны зүгээс авч үзвэл, зарим тодорхой 
нэг асуудлуудыг анхаарч үзэх шаардлагатай. Нэгдүгээрт, одоо үйлчилж байгаа “Монгол 
мал” үндэсний хөтөлбөр (ММҮХ) нь ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг хэрэгжүүлэх ажлын 
цар хүрээг тодорхойлж өгч чаддаг. Төлөвлөх, батлуулах, хэмжилт хийх, тайлагнах, 
шалган баталгаажуулах (ХТБ) процедурууд нь хэрэгжилтийн шатандаа ММҮХ-тэй нягт 
уялдаж дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Үүнээс үзэхэд Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яам (ҮХААЯ) 
энэ ажлыг хариуцахаар байгаа нь ҮОТХХБҮА-гаар дамжуулан одоогийн төлөвлөлтийн 
процедуруудыг нэгтгэх, харьцангуй сул дорой, хангалтгүй (жишээ нь хэмжилт хийх, 
тайлагнах, шалган баталгаажуулах үйл ажиллагаа) гэж тодорхойлогддог ҮХААЯ-ны 
зарим нэг үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг сайжруулах боломжтой. Хоёрдугаарт, 
ҮХААЯ нь ҮОТХХБҮА-тай холбоотой уур амьсгалын санхүүжилт болон олон улсын 
практикийн талаар дадлага туршлага байхгүй, танил бус учраас  БОНХЯ болон бусад 
холбогдох яамдууд гэх мэт илүү туршлагатай байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь их 
ач холбогдолтой юм. Хеджер (2012)-ийн үзэж байгаагаар, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
албан бус ажлын хэсгээр дамжуулан уур амьсгалын санхүүжилтийн болзлыг хангах 
хамгийн үр дүнтэй үндэсний зохицуулалт бол ҮХААЯ-ыг энэ ажиллагаандаа татан 
оролцуулахаас гадна бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбар болон бусад 
салбарын онцлог эрэлт хэрэгцээг авч үзэх шаардлагатай (хөлийн тайлбар 46). 

Дотооддоо ҮоТххБҮа-ны төслийн саналыг батлах процедурууд

ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг НҮБУАӨСК-ийн нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хүргүүлж бүртгүүлэх нь томилогдсон эрх бүхий байгууллагуудын үүрэг хариуцлагын 
асуудал юм. Үндэсний зохицуулалт нь төвлөрсөн эсвэл ил тод байх үүднээс эрх үүргийг 
тараан байршуулсан зохицуулалттай байхаас үл хамааран олон нийтэд зарласан 
ҮОТХХБҮА-ны төслийн багцын хүсэлт, батлах процедурууд дээр үндсэн оролцогч 
талууд заавал зөвшилцөж тохиролцсон байх ёстой. Эдгээр процедурууд нь үр дүнтэй 
байх нөхцлийг хангахаас гадна ҮОТХХБҮА-ны төлөвлөгөө, түүний зохицуулалтын 
асуудлаар оролцогч талуудын шийдвэр гаргах түвшинд хангалттай мэдээллээр хангах 
ёстой. Эдгээр процедуруудад оруулах шаардлагатай нэг хувилбар бол дотооддоо 
ҮОТХХБҮА-г бүртгэх үйл ажиллагаа юм. ҮОТХХБҮА-ны бүртгэл мэдээллийн сангийн 
үндсэн чиг үүрэг нь:

(i) ҮОТХХБҮА-ны төслийн санал боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх байгууллагад 
туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх;

(ii) Дэмжлэг үзүүлэх эх үүсвэр хайхад зохицуулах байгууллагад туслалцаа 
үзүүлэх;

(iii) Өөр өөр салбарт хэрэгжихээр батлагдсан ҮОТХХБҮА-ны бүртгэлийг хөтлөх, 
бүртгэлийг шинэчлэх; болон

(iv) ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг боловсруулах, хүргүүлэх болон хэрэгжүүлэх 
ажлын үйл явцыг ил тод байдлаар оролцогч талуудад мэдээлэх.
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НҮБУАӨСК-ийн бүртгэл мэдээллийн сангийн нэгэн адил, үндэсний ҮОТХХБҮА-ны 
бүртгэл мэдээллийн сан нь ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа 
эрэлхийлж байгаа, ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналаа боловсруулж байгаа, ҮОТХХБҮА-г 
хэрэгжүүлж байгаа мэдээллийг өөртөө агуулна. Ийм байдлаар, ҮОТХХБҮА-ны бүртгэл 
мэдээллийн сан нь ҮОТХХБҮА-ны төсөл, түүний хэрэгжилтийн үйл явцыг хянахын 
зэрэгцээ дөнгөж үзэл баримтлалын шатандаа явж буй ҮОТХХБҮА-г дэмжихэд 
туслалцаа үзүүлэх зорилготой юм.

хэмжилт хийх, Тайлагнах, болон Шалган Баталгаажуулах 
үндэсний зохицуулалт

ҮОТХХБҮА-ны оновчтой ХТБ-ын зохицуулалтыг тодорхойлох үүднээс ММҮХ-ийн одоо 
үйлчилж байгаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга барилын дутагдалтай талууд 
дээр үндэслэн уур амьсгалын нягтлан бүртгэлийн тогтолцоонд биелэлт, үр дүнд 
суурилсан сайжруулсан хяналт-шинжилгээний аргачлалыг ашиглах хэрэгтэй болохыг 
тодотгосон. Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төслийн ХТБ-ын процедурууд нь хөдөө 
аж ахуйн салбарын хүрээнд шийдвэр гаргах эрэлт хэрэгцээнд үйлчлэхээс гадна 
НҮБУАӨСК-д мэдээлэл, тайлан хүргүүлэх үйл ажиллагаанд Засгийн газарт дэмжлэг 
үзүүлэх ёстой. Энэ дэмжлэгт 2 жил тутмын албан журмын тайлан багтдаг бөгөөд энэ нь 
мэдээллийн менежмент болон дүн шинжилгээ хийх хүчин чадалтай ХТБ-ын багыг бий 
болгоход шаардагдах үйл ажиллагаа юм. Энэ баг нь салбарын ҮОТХХБҮА-ны ХТБ-ын 
тогтолцоог үндэсний ХТБ-ын тогтолцоо руу үр дүнтэй нэгдмэл байдлаар шилжүүлэхийн 
тулд холбогдох яамдуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжүүдтэй нягт хамтран 
ажиллах шаардлагатай ба ХТБ-ын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн цаг тухайд нь 
хангах үүрэгтэй. Бусад орнуудын туршлагаас харахад салбарын болон үндэсний 
хэмжээний ХТБ-ын шалгуур үзүүлэлтүүдийг зүйл заалт болгож захиргааны журмуудад 
оруулж өгөх нь  зохимжтой байж болохыг харуулж байна.47 Эдгээр захиргааны журамд 
өгөгдлийн менежмент, чанарын хяналт, тайлагнах, баталгаажуулах зохицуулалтуудыг 
тусгаж төрийн захиргааны тогтолцооны хүрээнд хэрэгжүүлдэг. Тус зохицуулалтуудыг 
дүрэм журамд зүйл, заалт болгон оруулж өгснөөр тодорхой стандарт, журмын дагуу 
үнэлгээ хийх, чанарын хяналт, чанарын баталгааг хангах боломж бүрдүүлнэ. Дэмжлэг 
авсан ҮОТХХБҮА-ны төслийн ХТБ-ын үйл ажиллагааны талаарх шинээр гарч ирж буй 
олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу шаардлагатай тохиолдолд Үндэсний аудитын 
газар гэх мэт байгууллагууд нь хөндлөнгийн буюу гуравдагч этгээдийн хяналт шалгалт 
хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Уур амьсгалын санхүүжилт авах боломжийг хангах, түүнийг удирдах 

ММҮХ-т дотоодын төсвийн санхүүжилт нь аль хэдийн олгогдсон билээ. Монгол улс 
нь ҮОТХХБҮА-ны төслийг хэрэгжүүлэхдээ зарим нэг нэмэлт хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
хангах олон улсын тусламж дэмжлэг авах хүсэлтэй байж болно. Үүнд:

• ҮОТХХБҮА-ны төслийг боловсруулахад туслалцаа үзүүлэх уур 
амьсгалын санхүүжилт

• ҮОТХХБҮА-ны төслийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх уур 
амьсгалын санхүүжилт

47 A. Вилкес нар. 2011. Хөдөө аж ахуйн хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээний тогтолцоо: Хөдөө аж ахуйн 
ҮОТХХБҮА-ны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнээс бид юу мэдэж чадах вэ? ICRAF Ажлын баримт бичиг.  
№. 126. Бээжин: Дэлхийн мод үржүүлгийн аж ахуйн төв.



Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

55

• Олон улсын дасан зохицлын санхүүгийн эх үүсвэр
• Хөгжлийн хамтын ажиллагааны албан ёсны тусламж
• Хувийн хөрөнгө оруулалт, ба
• Нүүрстөрөгчийн зах зээлийн санхүүгийн эх үүсвэрүүд

Одоогийн байдлаар олон улсын нийтийн төсөв санхүүгийн эх үүсвэрүүд нь гол төлөв 
үндэсний бодлого, бүтэц зохион байгуулалтын орчинг бий болгох, бага нүүрстөрөгчтэй 
хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох, туршилтын 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зэрэг ҮОТХХБҮА-ны бэлтгэл ажлуудад хөрөнгө 
оруулалт хийж байна.48 Олон талт хамтын ажиллагааны санал санаачлагуудын 
ихэнх уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтууд нь арилжааны буюу хөнгөлөлттэй зээлийн 
хэлбэртэй.49 Олон талт хамтарсан санхүүгийн эх үүсвэрийн тоо хэмжээ өсөн нэмэгдэж 
байна. Дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж буй байгууллага, санхүүгийн эх үүсвэр бүр өөрийн 
гэсэн тавигдах шаардлага, шалгууруудтай байдаг. Ерөнхийдөө, хөрөнгө оруулагчид 
нь зөвхөн их хэмжээний сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломжийг хайгаад зогсохгүй 
дулаан ялгаралтын сувгуудыг өөрчлөн хувиргаж, олшруулах боломж ихтэй бодлогууд, 
тэдгээрийн арга хэмжээний төрлүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг хайдаг юм. 
Ихэнх санхүүгийн эх үүсвэр нь зээлийн хэлбэртэй тул санхүүгийн хувьд амьдрах 
чадвар, түүний тогтвортой байдал зэрэг нь хөрөнгө оруулагчдын санааг зовоосон 
асуудал болж байна. Хувийн хэвшлийн салбар нь маш чухал санхүүжилтийн үүрэг 
гүйцэтгэдэг хэдий ч ҮОТХХБҮА-ны ул суурьтай, найдвартай бизнесийн загваргүйгээр 
хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг татах хэцүү байх болно.

Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төслийн үйл ажиллагааны төрлүүд, зардлууд, 
тэдгээрийн эрсдлүүд зэрэг нь уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэрүүдийн бүгдийнх  
нь сонирхлыг татдаггүй бөгөөд ялангуяа, өнөөдрийг хүртэл хөдөө аж ахуйн салбарт 
хийсэн санхүүжилт нийт уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэрийн маш бага хувийг 
эзэлж байна (хөлийн тайлбар 49). Гэхдээ,  зарим нэг уур амьсгалын санхүүжилтийн эх 
үүсвэрүүд нь бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА-ны төслөөс 
гарах хүлэмжийн хийн ялгаралтын бус байгальд ээлтэй технологийн хөгжлийн 
төрлүүдийг сонирхож байж болох юм. Тухайлбал, Уур амьсгалын ногоон санд зориулан 
бэлтгэсэн төслийн бизнесийн загварын харахад хөдөө аж ахуй, газар ашиглалтын 
менежмент нь хөрөнгө оруулалтын эн тэргүүний зорилт ажээ.50 Уур амьсгалын 
ногоон сангийн бизнесийн загварын бусад уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэрээс 
ялгаатай тал нь хөрөнгө оруулагчдын хүсэж буй хөгжлийн өндөр үр ашигтай сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж чаддагт оршиж байна. Тус сан нь 
хөгжлийн үр ашгийг дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг доод цэгт нь хүртэл хэрхэн буулгаж чадахыг үйл ажиллагаа нь эхэлсэн 
хойно харах л үлдлээ.

48 Н. Мабэй. 2012 он. Эрс өөрчлөлтийг жолоодох нь: Бага нүүрстөрөгчтэй, уур амьсгалд уян хатан эдийн 
засагт шилжих үйл явцыг хурдасгах практик тогтолцоо. KfW болон Вуппертал институцын зохион 
байгуулсан Бага нүүрстөрөгчтэй салбарын өөрчлөлт семинар дээр тавигдсан танилцуулга. Франкфурт, 
Герман улс. 10 дугаар сарын 30. http://www.kfwentwicklungsbank.de/ebank/EN_Home/Climate_Change/
Informations_and _Events/Low-Carbon_Sector_Transformation_in_Developing_Countries.jsp

49 Р. Ходас.2012он. Хамтарсан санхүүгийн институцууд ба уур амьсгалын өөрчлөлт: Хөгжиж буй
орнуудад орсон уур амьсгалын санхүүгийн урсгалын 2012 оны зураглал. Найроби. НҮБ-ын Байгаль 
орчны хөтөлбөр

50 Уур амьсгалын ногоон сан. 2013 он. Бизнес загварын тойм: Зорилтууд, үр дүн болон гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлт. http://www.gcfund.net/fileadmin/00_customer/documents/pdf/B04_03_BMF_Objectives_
Results _PerformanceIndicators_10Jun13.pdf
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Дасан зохицох сан бол санхүүгийн чухал эх үүсвэрүүдийн нэг юм. НҮБУАӨСК-ийн 
оролцогч талуудын байгуулсан Дасан зохицох сан нь Киотогийн протоколын оролцогч 
талууд нь хөгжиж байгаа орнуудын дасан зохицох тодорхой хөтөлбөр, төслүүдийг 
санхүүжүүлэх, мөн тус санд шууд хандахыг зөвшөөрөх үүрэгтэй. Бэлэн нөөц 
хөрөнгийн хэмжээ нь ЦХМ-ын Нүүрстөрөгч ялгаралтын баталгаажсан бууралтын зах 
зээлд суурилсан мөнгөжилтийн орлогоос хамаарна. Энэ нь Дасан зохицох сангийн 
голлох санхүүгийн эх үүсвэр бөгөөд 2012 оны эцэс гэхэд $166 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламж батлагджээ.51 Дасан зохицох сангийн шугамаар хэрэгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрийн саналыг Үндэсний хэрэгжүүлэх нэгжээр эсвэл олон талт хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаар (АХБ гэх мэт) дамжуулан гаргах ёстой. 2011 онд Монгол улс “Экосистемд 
түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй 
голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төслийг боловсруулж хүргүүлсэн бөгөөд 5,5 сая 
ам.долларын санхүүжилтийг авсан. Энэ төслийн хэрэгжүүлэх ажлыг БОНХЯ-ны 
удирдлага дор НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
үндэсний хороо гүйцэтгэж байна. 

ҮОТХХБҮА-ны төслийн санхүүжилтийг олж авахад албан ёсны тусламж дэмжлэг нэн 
шаардлагатай. Копенгагений тохиролцооны дагуу хөгжингүй орнууд уур амьсгалын 
санхүүжилтийн шинэ, нэмэлт эх үүсвэрээр хангах амлалт авсан. “Шинэ болон 
нэмэлт” гэсэн энэ томъёололд олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн тодорхойлолт байхгүй. 
ҮОТХХБҮА-ны төслүүд нь үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд нийцэж, 
албан ёсны тусламж дэмжлэг нь үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
дэмждэг. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаа нь тогтвортой хөгжлийн үр 
шимийг авчирдаг учраас тус арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаанд албан 
ёсны тусламж дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй. Энэхүү албан ёсны тусламж дэмжлэгийг  
бас уур амьсгалын санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын уялдуулах ёстой. 

Мал аж ахуйн салбар дахь хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг үнэлгээжүүлэх 
нэг боломжит арга бол мал аж ахуйн салбарт оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг 
нүүрстөрөгчийн хөрөнгө оруулалтаар хөшүүрэгдэх явдал юм. Нүүрстөрөгчийн зах 
зээлүүд бол үүнийг хэрэгжүүлэх нэг арга зам юм. ММҮХ-ийн хэрэгжилтийн зарим 
хэсэг нь олон улсын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулсан хувь хэмжээг шилжүүлэх, 
солилцох стандартад нийцсэн нүүрстөрөгч хуримтлалыг шилжүүлэх үйл ажиллагаанд  
тохиромжтой байж болох юм. Нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг шилжүүлэн солилцох, 
мөн нүүрстөрөгчийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг ханган нийлүүлэгчтэй холбох арга 
хэмжээг дэмжих ажлыг ҮОТХБҮА-ны хүрээнд хийж болно. Монгол улс нь хамтарсан 
кредит олгох механизмыг хэрэгжүүлэхээр Япон улстай гэрээ байгуулж гарын үсэг 
зурсан билээ. Энэ механизмд бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн ҮОТХХБҮА-ны 
тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг оруулвал энэ нь улс орны хэмжээнд шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудал байх болно.

Үндэсний хэмжээний зохицуулалтын арга хэмжээний нэгэн адил Монгол Улсад уур 
амьсгалын санхүүжилтыг удирдан зохион байгуулах төрөл бүрийн хувилбарууд бий. 
Авч үзэж буй нэг хувилбар нь үндэсний хэмжээний уур амьсгалын санг бий болгох 
явдал юм. Ийм сангийн зохицуулалтын хоёр хувилбар байна. Монгол улс нь янз янзын 
салбарт хэрэгжиж буй ҮОТХХБҮА-ны төсөл хөтөлбөр бүрийг санхүүжүүлэх үндэсний 
нэгдсэн сан байгуулах эсвэл ҮОТХХБҮА-ны өөр ангиллын төсөл хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлдэг олон төрлийн сангуудтай байх сонголт байна.

51 Дасан зохицох сан. 2013 он. Гүйцэтгэлийн жилийн тайлан: FY 2012 он. Вашингтон, ДС: Дасан зохицох 
сангийн ТУЗ-ын нарийн бичгийн газар.
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ҮОТХХБҮА-ны үндэсний хэмжээний нэгдсэн нэг сантай байхын нэг давуу тал бол 
үндэсний болон олон улсын уур амьсгалын санхүүжилтийн өөр өөр эх үүсвэрүүдийг 
нэг цэгт хуримтлуулан, аливаа төсөл хөтөлбөрийг нийгэмд үзүүлэх ач холбогдлоор нь 
ангилж санхүүгийн эх үүсвэрийг зөв хуваарилах явдал юм. Дээрх хувилбаруудын алийг 
нь ч сонгосон уур амьсгалын сан нь олон улсын санхүүгийн эх үүсвэрийг нүүрстөрөгчийн 
зах зээлтэй,  үндэсний хөрөнгө оруулалтыг олон улсын хөрөнгө оруулалттай холбох 
үүргийг гүйцэтгэнэ. Гэхдээ уур амьсгалын сан байгуулснаар түүнд орох олон улсын 
санхүүгийн нөөц нэмэгдэх эсэх нь тодорхойгүй. Өмнөх хэсэгт дурдсанчлан гадаадын 
зээл, буцалтгүй тусламжийг зохицуулах одоогийн хууль эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг 
зохицуулах арга механизмууд нь аль ч салбарын ҮОТХХБҮА-ны хэрэгжилтийг хангаж 
чадна гэж үзэж болох юм.



58

Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах 
үйл ажиллагааны бэлэн 
байдал ба түүнийг 
хэрэгжүүлэх арга зам

Энэ бүлэг нь Зураг 1-д оруулсан гол элементүүдийн бэлэн байдлын цар 
хүрээг нэгтгэн, Монгол орны бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарын 
ҮОТХХБҮА-ны төслийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойллоо.

Бэлэн байдлын тойм 

Зураг 6 нь үндэсний хэмжээнд болон бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт авч 
хэрэгжүүлэх гэж буй ҮОТХХБҮА-ны үндсэн элемент тус бүрийн бэлэн байдалд энэхүү 
судалгааны үнэлгээг нэгтгэн харуулав. Үндсэн элементүүдийн бэлэн байдлыг дотор 
нь: (i) хязгаарлагдмал дүн шинжилгээ хийгдсэн, (ii) дүн шинжилгээ хийх арга барилыг 
хөгжүүлэх шаардлагатай (iii) дүн шинжилгээний арга барилыг тодорхойлсон хэдий 
ч цаашид дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх, зөвлөгөө авах шаардлагатай (iv) цааш 
нь дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй гэж 4 ангилсан болно. Дүн шинжилгээнээс 
харахад ММҮХ-тэй холбогдож байгаа ҮОТХХБҮА-ны үндэсний бодлогын нийлэмжтэй 
байдалд цаашид дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй цорын ганц үндсэн 
элемент юм.

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах боломж, эдийн засгийн зардал, үр ашиг, болон хүлэмжийн хийн 
хэмжилтийн хувилбарууд зэрэгт хийсэн техникийн дүн шинжилгээг бэлчээрийн газар 
нутаг, мал аж ахуйн менежментийн 8 аргад суурилан хийлээ. Энэ нь ҮОТХХБҮА-гаар 
дамжуулан дэмжих сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломж бүхий үйл ажиллагаанууд 
болон урьдчилсан тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг тодорхойлоход нөлөө 
үзүүлсэн. Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, сайжруулах 
хувилбаруудад цаашид нэмэлт үнэлгээ хийх шаардлагатай ба аливаа үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад бэрхшээлийн асуудалд дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ 
хийснээр тодорхой нэг үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. 

Энэхүү техникийн үнэлгээний үр дүнгээр ҮОТХХБҮА-ны төслийн үйл ажиллагааны 
тэргүүлэх чиглэлийн эрэмбэ дарааллын талаар ярилцах шаардлагатай бөгөөд  үүнийг 
оролцогч талуудын өргөн хүрээг хамарсан улс төрийн үйл явцаар дамжуулан шийдэх 
хэрэгтэй. Салбарын зохицуулалт, зохион байгуулалт, процедуруудын асуудалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгсөн. Энэ судалгаа нь ММҮХ-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог 
дахин томъёолж, биелэлт, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээний тогтолцоонд 
шилжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгааг тодорхойлсон боловч санал болгож байгаа 
шинэ тогтолцоог боловсруулаагүй байна. Саяхан өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан 
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Хэрэгжүүлэх ач холбогдол

Сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
боломжийг тооцоолох

Эдийн засгийн үр ашиг, 
алдагдалд дүн шинжилгээ хийх

Хүлэмжийн хий ялгаралтыг 
хэмжих хувилбаруудад  

үнэлгээ хийх

Хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад 
бэрхшээлийг ойлгох

Үндэсний хөгжлийн 
цогц бодлого болон уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн 
бодлогуудтай уялдуулах

Санхүүгийн эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлох

Салбар, салбарын  
зохион байгуулалт  

ба процедурууд

Оролцогч талуудын 
оролцоо

Санхүүжүүлэх 
хэрэгслэлүүд

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний  

тогтолцоонууд ҮОТХХБҮА-ны 
зорилтууд болон 

тэргүүлэх чиглэлийн 
үйл ажиллагаануудыг 
тодорхойлж суулгах

Бодлогын болон эрх  
зүйн орчны байдал 

үнэлгээ хийх

Дүн шинжилгээ нь хязгаарлагдмал байгаа 
эсвэл хэлэлцүүлэг явагдаж дууссан

Аргачлалыг цааш нь хөгжүүлэх

Аргачлалыг тодорхойлсон, нэмэлт  
дүн шинжилгээ хийж, хэлэлцүүлэг  

явуулах шаардлагатай

Нэмэлт дүн шинжилгээ хийх шаардлагагүй

Үндэсний хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээний 

зохицуулалт

Уур амьсгалын 
санхүүгийн эх 
үүсвэрийг олж 

авах, зохицуулах

Зураг 6: Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр нь хийсэн бэлэн 

байдлын үнэлгээ

Үндэсний тогтолцооны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Тайлбар:

Хүх= хүлэмжийн хий; ХШҮ = хэмжилт, тайлагнах, болон шалган баталгаажуулах;  
ҮОТХХБҮА = Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагаа. 

 
салбар доторх үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

        Техникийн цар хүрээ Зохион байгуулалтын цар хүрээ Бодлогын цар хүрээ

Зохион 
байгуулалтын 

зохицуулалтууд

Зөвшөөрөл 
олгох дотоод 
процедурууд

Бодлого, түүний хэрэгжилтийн 
хэмжилтүүдийг тодорхойлох
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БОНХЯ болон Монгол улсын байгаль орчны бодлого, эрх зүйн орчинд орж буй 
сүүлийн үеийн өөрчлөлтүүдээс үзэхэд Монгол улсын бодлогын болон хууль эрх зүйн 
тогтолцоонд дахин үнэлгээ хийх хэрэгцээ байгаа юм. Үүний нэгэн адил, энэ судалгааг 
бусад салбарын холбогдох төсөл хөтөлбөрийн нэг адил түвшинд зэрэгцүүлэн хийсэн 
бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүд болон тэдгээрийн санхүүжилтийг 
зохицуулах үндэсний зохион байгуулалтын аргуудын талаар хэлэлцсэн боловч ямар 
нэг дүгнэлтэд хүрээгүй. Энэ судалгаагаар гарсан санал зөвлөмжүүдийг ашиглахдаа 
бусад явагдаж буй хэлэлцүүлгүүдийг заавал хамт авч үзэх хэрэгтэй.

Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах арга зам

Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төслийг боловсруулж эхлэхээс өмнө үндэсний 
болон салбарын ҮОТХХБҮА-ны бүх үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлсон 
байх нь тийм ч чухал биш юм. ҮОТХХБҮА-ны төсөл нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах арга хэмжээнд хүргэх боломжтой боловсруулах, хэрэгжүүлэх стратегийг 
өөртөө агуулсан байж болно. Зарим бүрэлдэхүүн хэсэг нь бусдаас илүү дэвшилтэт 
байж болох бөгөөд ҮОТХХБҮА нь мөн зорилгод чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх 
эсвэл янз бүрийн элементүүдийн үзэл баримтлалыг нотлох туршилтын үйл ажиллагааг 
дэмжиж болно. Үүнээс үзэхэд ҮОТХХБҮА нь (стратеги гэх мэт) нь сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаталсан арга барилыг өөрөө санал болгож 
чадахаар байгаа юм.52 Иймд энэ судалгаа нь бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 3 төрлийн арга хэмжээг тодорхойллоо. Үүнд: 

• Түргэвчилсэн арга хэмжээнүүд: Хязгаарлагдмал нөөц боломжид 
тулгуурлан харьцангуй богино хугацаанд олон улсын ямар нэг тусламж 
дэмжлэггүйгээр хийж болох үр өгөөжтэй арга хэмжээнүүд орно.

• хагас хурдавчилсан арга хэмжээнүүд: Зарим нэг гол бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн үзэл баримтлалыг суулгаж өгсөн боловч түүнийг хэрэгжүүлэхэд 
гадаад, дотоодын тусламж дэмжлэг зайлшгүй шаардагдаж байдаг арга 
хэмжээнүүд орно.

• Дунд хугацааны арга хэмжээнүүд: Бие даасан нэг салбарт ҮОТХХБҮА-г 
нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх туршлагыг хуримтлуулсны дараа бусад салбаруудад 
тус арга хэмжээнүүдийг суулган хэрэгжүүлэх ажиллагааг дэмжих үндэсний 
тогтолцоог бий болгох арга хэмжээнүүд орно.

Түргэвчилсэн арга хэмжээ

1. хүлэмжийн хийн ялгаралтыг хэмжих, тайлагнах, шалган баталгаажуулах 
аргыг турших. Одоогийн “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн арга хэмжээнүүд 
дээр суурилан үндэсний шинжээчдийн баг нь олон улсын мэргэжилтнүүдийн 
тусламжтайгаар “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн сонгож авсан арга 
хэмжээнүүдийн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үр ашиг болон түүний 
бүтээмжийг тооцоолоход шаардагдах мэдээллийг цуглуулах аргачлалыг 
боловсруулж ашиглах шаардлагатай. Энэ нь үндэсний шинжээчдийн чадавхийг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн байх ёстой. Үүнээс гарах үр дүн нь хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын хяналт-шинжилгээний газар дээрх туршилтын багц зөвлөмж 

52 Ийм төрлийн аргачлалын талаар өмнө нь дурдсан, жишээлбэл НҮБУАӨСК-д Уругвай улсын мэдүүлсэн 
ҮОТХХБҮА-ны төслийн саналыг дурдаж болно.
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төдийгүй нэн ач холбогдолтой мэдлэг, мэдээллийн цоорхойг бөглөх үндэсний 
судалгааг хийх талаарх санал, зөвлөмжийн цогц байх болно.

2. ммҮх-т зориулсан биелэлт, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тогтолцоо. Одоогийн үйлчилж байгаа хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний тогтолцоо нь ММҮХ-өөр дамжин хэрэгжиж буй арга хэмжээ, 
тэдгээрийн үр дүнгийн талаар хангалттай мэдээллээр хангаж чадахгүй байна. 
Биелэлт, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээний тогтолцоо нь эдгээр арга 
хэмжээнүүд болон тэдгээрийн үр дүнг харуулж чадах мэдээллийг цуглуулахад 
ҮХААЯ-нд дэмжлэг үзүүлэхээс гадна үр дүнтэй ХТБ-ын тогтолцооны суурийг 
тавьж чадна. 

3. Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад бэрхшээлүүд болон 
тэдгээрийн давах туулах оновчтой арга туршлагуудыг тодорхойлох. Монгол 
орны бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарт одоогийн ММҮХ, гадаад 
дотоодын дэмжлэг, туслалцааны байгууллагууд болон хувийн хэвшлийнхний 
үйл ажиллагааны арвин их туршлага бий. ММҮХ-ийн үндсэн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарах нийтлэг саад бэрхшээлүүд болон тэдгээрийг үр дүнтэйгээр 
давах туулах аргуудыг тодорхойлохын тулд  энэ арвин их туршлагыг системтэйгээр 
үнэлгээ хийх шаардлагатай. Мэдлэг, мэдээллийн цоорхойг газар дээрх зорилтот 
судалгаагаар нөхөж болно. Ингэснээр ҮОТХХБҮА хэрэгжих эсэхээс үл хамааран 
ММҮХ-ийн хэрэгжилт болон салбарын бусад оролцогч талуудад үр ашгаа өгнө.

4. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны 
оролцогч талуудын зөвлөлгөөн, хэлэлцүүлэг. Энэ судалгаанаас гарсан үр дүнг 
орон нутаг, аймаг, сум, үндэсний хэмжээний өргөн цар хүрээг хамарсан оролцогч 
талуудтай хуваалцах ёстой. Санал болгож буй ҮОТХХБҮА-ны төсөлд оруулах хувь 
нэмэр болоод авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг ач холбогдлоор нь дараалалд 
оруулахтай холбоотой асуудлаар орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний өргөн 
цар хүрээтэй оролцогч талууд хэлэлцэж ярилцах шаардлагатай. Ийм хэлэлцүүлэг, 
зөвлөгөөнийг хийснээр ҮОТХХБҮА-ны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох, 
тэдгээрийг үргэлжлүүлэн боловсруулахад улс төрийн дэмжлэг авах, энэ асуудлын 
талаарх сонирхлыг бий болгох ач холбогдолтой. 

5. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны 
үүрэг, хариуцлага болон зохицуулах механизмуудыг тодорхойлох. Одоогийн 
Үндэсний техникийн ажлын хэсгийг (ҮТАХ) ҮХААЯ-наас төлөөлөлтэй Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг зохицуулах алба удирдан зохион байгуулдаг бөгөөд дээрх 
үйл ажиллагаанд оролцох шаардлагатай хэдий ч өнөөдрийг хүртэл оролцохгүй 
явсаар ирсэн Сангийн яам болон чиглэл, чиглэлийн үндэсний шинжээчид, 
оролцогч талуудыг тодорхойлох чиглэлээр ажилладаг. ҮОТХХБҮА-г боловсруулах, 
хэрэгжүүлэхээр томилогдсон чиглэл, чиглэлийн агентлагуудын үүрэг роль болон 
тэдгээрийг зохицуулах арга ажиллагааг тодорхой болгосон байх шаардлагатай. 
Тухайлбал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо байгаа БОНХЯ-ҮХААЯ-ны 
хамтарсан ажлын хэсэг эсвэл зохицуулалтын механизмуудын өөр хувилбаруудыг 
тодорхойлж болно. Энэ нь ҮОТХХБҮА-г боловсруулах үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай зохион байгуулалтын цар хүрээг бий болгож өгнө.

6. нҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн нарийн бичгийн 
дарга нарын газарт дэмжлэг, туслалцаа хүсэж буй үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны төслийн саналаа 
хүргүүлэх. Энэхүү баримт бичигт суурилан үндэсний оролцогч талууд нь цаашид 
гүнзгийрүүлэн зөвлөлдсөний үндсэн дээр энд дурдсан стратегийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах дэмжлэг, туслалцааг хүсч НҮБУАӨСК-ийн ҮОТХХБҮА-ны бүртгэлд 
бүртгүүлэх хүсэлтээ гаргах ёстой. Бүртгэлд орсноор Монгол улсад шаардлагатай 
байгаа санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, гэрээ хэлэлцээр хийхэд туслалцаа 
авах боломж бүрдэнэ. 
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хагас хурдавчилсан арга хэмжээний арга

1. монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн (ммҮх) иж бүрэн үнэлгээ. Энэ судалгаа 
нь ММҮХ-ийн бүхий л төрлийн үйл ажиллагааны талаар гүн гүнзгий дүгнэлтийг 
өглөө. ММҮХ-ийн малын тэжээл үйлдвэрлэлийн хувилбарууд болон малын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, сайжруулах тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаануудын талаар 
гүнзгийрүүлсэн судалгааг хийх хэрэгтэй. Үүнд, дасан зохицох чадвар, хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг боломж, эдийн засгийн үр ашиг ба өртөг, хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын бууралтыг хэмжих хувилбарууд болон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
тулгарах саад бэрхшээлүүдийн талаар үнэлгээнүүдийг оруулж болно. Ингэснээр 
ҮОТХХБҮА-аар дамжуулан дэмжлэг авч болох үйл ажиллагааны цар хүрээг 
нэмэгдүүлэхээс гадна аль хэдийн хэрэгжүүлэхээр сонгосон байгаа малын үүлдэр 
угсааг сайжруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх оновчтой хувилбаруудыг 
ихэсгэж чадах билээ.  

2. Үндэсний онцлогт тохирсон сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны 
бодлого ба тэдгээрт үзүүлэх дэмжлэгийн арга хэмжээнүүдийн тэргүүлэх 
чиглэлийг тодорхойлох. Үнэлгээг системтэйгээр хийсний дараа үндэсний 
хэмжээнд улс орон, аймаг, сум, орон нутгийн түвшинд хийсэн хэлэлцүүлэг, 
зөвлөлгөөний үр дүнгээр ҮОТХХБҮА-гаар дамжин хэрэгжих бодлого ба тэдгээрт 
үзүүлэх дэмжлэгийн арга хэмжээг тодорхойлох боломжтой болно. Ингэснээр 
оролцогч талуудын нэн тэргүүний асуудлуудыг үндэсний хэмжээнд зөвлөлдөх 
замаар техникийн дүн шинжилгээтэй нийцүүлэх бүрэн боломж нээгдэнэ. 

3. монгол мал үндэсний хөтөлбөрөөс сонгож авсан үйл ажиллагаанууд, мөн 
түүнд холбогдох хэмжилтийг хийх, тайлагнах, шалган баталгаажуулах 
процедуруудын хэрэгжилтэд туршилт хийх. Зарим ММҮХ-ийн үйл ажиллагаа 
нь аль хэдийн хэрэгжиж эхэлсэн. Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтын үр 
ашгийг тооцоход шаардагдах өгөгдлөөр хангах үүрэг бүхий биелэлт, үр дүнд 
суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний сайжруулсан процедууруудыг туршиж 
үзэхдээ үр дүнд хүргэх үйл ажиллагаануудыг сонгон авч туршилт хийх ёстой.  
Ингэж туршилт хийснээр үр дүнтэй хэрэгжилтийн болон хяналт-шинжилгээний 
үзэл баримтлалын эхний нотолгоотой болно. Энэхүү туршлага нь ҮОТХХБҮА-ны 
түвшинд ХТБ-ын тогтолцоог бүрэн хөгжүүлэх, үндэсний ХТБ-ын тогтолцооны 
загварыг бий болгох туршилтад суурилсан. 

4. нүүрстөрөгчийн зах зээлд хөрсөнд нүүрстөрөгч хуримтлуулах төслүүдийг 
туршилтаар хэрэгжүүлэх. Нүүрстөрөгч хуримтлуулах зорилгоор сайжруулсан 
бэлчээрийн менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн туршлага Монгол улсад бага. 
Тариат сумын нутаг дэвсгэрт зориулан боловсруулсан төслийн хэрэгжилтээр сайн 
дурын нүүрстөрөгчийн зах зээл дэх төслүүдийн ашиг тус, биелэх боломж бололцоо 
байгааг харуулах учиртай. Сайн дурын нүүрстөрөгчийн зах зээлийн төслийн 
хүрээнд туршилтын төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг дэмжих нь ҮОТХХБҮА-ны цар 
хүрээнд нүүрстөрөгчийн зах зээлийн механизмуудыг нэгтгэн оруулах, ММҮХ-ийн 
хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн гүйцэтгэлд суурилсан төлбөрийн хэрэглээний 
асуудалд туршлага хуримтлуулах боломж олгоно. 

Дунд хугацааны арга хэмжээнүүд

1. Туслах шинж чанартай хууль эрх зүйн болон бодлогын орчинд үнэлгээ хийх. 
Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбартай холбоотой хууль тогтоомжид 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажил үргэлжилсээр байна. Цаашид хууль эрх зүйн 
орчинг гүнзгийрүүлэн судалж үнэлгээ хийх шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх ажлын туршлагыг авч үзэх хэрэгтэй. 
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2. Үндэсний хэмжээнд зохицуулалт хийх, процедуруудыг батлах үйл ажиллагаа 
болон хэмжилт хийх, тайлагнах, шалган баталгаажуулах үйл ажиллагааны 
зохицуулалтыг тодорхой болгох. Монгол улсад ҮОТХХБҮА-ны төслийг хоёр 
салбарт боловсруулж байна. Олж авсан мэдлэг туршлагаараа албан ёсны 
зохицуулалтын механизмууд болон үндэсний хэмжээнд батлах процедуруудыг 
бий болгох үйл ажиллагааг мэдээллээр хангах ёстой. ХТБ-ын олон улсын 
шаардлага нь НҮБУАӨСК-оор дамжин тавигддаг.  Үндэсний хэмжээний ХТБ-ын 
тодорхой чиг үүрэг, стандарт нь удахгүй ойлгомжтой болно. Харин олон улсын 
стандарт хүлээн зөвшөөрөх хүртэл салбарын ҮОТХХБҮА-ны тодорхой нөхцөл 
байдлаас хамааран ХТБ-ын шаардлагууд нь төрөлжиж өөрчлөгдөх магадлалтай. 
Салбарын хэмжээнд туршлага хуримтлуулахаасаа өмнө үндэсний хэмжээний 
ХТБ-ын процедуруудыг тодорхойлон гаргах нь тухайн салбарын сайжруулсан 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ач холбогдлыг хязгаарлаж магадгүй учраас эдгээр 
элементүүдийг богино хугацааны арга хэмжээнд тооцож оруулаагүй. 

3. Уур амьсгалын санхүүгийн механизмыг бий болгох. олон улсын уур 
амьсгалын санхүүгийн дэмжлэгийг авах нь нэн тэргүүний зорилт юм. 
Үндэсний хэрэгжүүлэгч агентлаг, байгууллагыг үүсгэн байгуулж, Уур амьсгалын 
ногоон сангаас санхүүгийн дэмжлэг авах боломжийг нээх нь туйлын чухал 
болоод байна. Үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага болон үндэсний 
хэрэгжүүлэгч байгууллага хоёрыг ашигласнаар үүсэх өртгийн дүн шинжилгээг 
хийж харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Богино хугацаандаа боломжит санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг яриа хэлэлцээрийн шугамаар аваад одоо байгаа үндэсний санхүүгийн 
менежментийн тогтолцоогоор дамжуулан түүнийгээ удирдан зохион байгуулж 
болно гэсэн үг юм. Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол бүхий санхүүгийн 
эх үүсвэрийг олж чадвал юуны түрүүнд тэдний зүгээс тавигдах шаардлагыг сайтар 
ойлгож авах хэрэгтэй. Мөн уур амьсгалын дотоодын санхүүгийн механизм (уур 
амьсгалын сан)-ын чиг үүргийг тодорхой болгох боломжтой. 

Засгийн газар нь дээр дурдсан түргэвчилсэн арга хэмжээ, даруй авах арга хэмжээ, 
дунд хугацааны арга хэмжээнүүдийг цаашдын бэлэн байдлын арга хэмжээний 
төлөвлөгөөндөө оруулснаар нь ҮОТХХБҮА-ны сайтар боловсруулсан төсөлтэй 
болно. Нөгөө талаар эдгээр эхний шатны арга хэмжээнүүд нь өөрснөө ҮОТХХБҮА-ны 
үндэс суурь нь болох боломжтой бөгөөд Засгийн газар нь эдгээр арга хэмжээнүүдэд 
үндэслэн төлөвлөгөө гаргаж НҮБУАӨСК-ын нарийн бичгийн газарт хүргүүлж боломжит 
санхүүжилтийн эх үүсвэр авах хүсэлт тавьж болно. 
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АХБ-ны дэмжлэгтэй хийсэн энэхүү судалгаа нь Монгол орны бэлчээрийн газар 
нутаг, мал аж ахуйн салбарт ҮОТХХБҮА-ны төслийг боловсруулах ажлыг дэмжих 
техникийн дүн шинжилгээгээр хангахад чиглэгдсэн билээ. Энэ судалгаа нь 

салбарын ҮОТХХБҮА-ны төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд шаардагдах техникийн, 
зохион байгуулалтын болон бодлогын үндсэн элементүүдийг тодорхойлсон. Салбарын 
ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх хамгийн зохимжтой үндэс суурь болох хөтөлбөр бол ММҮХ 
бөгөөд ҮОТХХБҮА-ны элемент тус бүрийн боломж, сул тал болон хувилбаруудыг 
тодорхойлох үүднээс үнэлгээ хийсэн. 

Монгол орны бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбар дахь хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах 8 төрлийн үйл ажиллагааны үнэлгээнд үндэслэн ҮОТХХБҮА-
гаар дамжуулан хэрэгжүүлэх дараах тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг 
тодорхойлсон. Үүнд: малын үр ашиг, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд хонь, үхэр болон 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чиглэлийн зохиомол хээлтүүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих; 
сүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээ дах сүүний алдагдлын хэмжээг бууруулах; 
болон тогтвортой бэлчээрийн менежмент зэрэг орно. Зардал багатай малын 
тэжээлийн үйлдвэрлэлийн хувилбаруудыг тодорхойлж, малын эрүүл мэндийг 
хамгаалах, сайжруулах үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцохын тулд нэмэлт судалгаа 
шинжилгээ хийх шаардлагатай. Үйл ажиллагааны төрөл тус бүрээр амжилттай 
хэрэгжүүлэх боломжтой хэм хэмжээг тодорхойлсон бөгөөд ММҮХ-ийн хэрэгжилтийн 
үлдсэн хугацаанд бүгд нийлээд нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент (tCO2e)-ийг 
ойролцоогоор 411,000 тонноор бууруулах боломжтой гэсэн тооцоо гарсан байна. 
Монгол Улс шиг хөгжиж буй орнуудын хувьд нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг нэмэгдүүлэх нь хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах үйл ажиллагааг дэмжих гол хөшүүрэг нь болдог. Хэрэгжүүлэхээр 
тодорхойлсон бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарын тэргүүлэх чиглэлийн 
үйл ажиллагаанууд бүгдээрээ хүлэмжийн хий бууруулах сөрөг зардалтай, ММҮХ-ийн 
хэрэгжилтийн үлдсэн 8 жилийн хугацаанд 12%-ийн жишиг түвшингээс дээш хэмжээний 
санхүүгийн дотоод өгөөжтэй. Хэдийгээр эдгээр үйл ажиллагаануудын хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах нийт боломжит хэмжээ нь бусад салбарынхтай харьцуулахад 
их биш ч гэсэн бүгдээрээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварт ихээхэн 
хувь нэмэр оруулж, ядуурлын түвшин буурахгүй өндөр хэвээр байгаа малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлж чадна. ММҮХ-ийн хүрээний бусад тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанд 
хийх нэмэлт дүн шинжилгээгээр тогтвортой хөгжилд чухал ач холбогдолтой сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах хувилбаруудыг тодорхойлох хандлагатай байна. 

Техникийн үнэлгээнээс гадна эдгээр үйл ажиллагааг ҮОТХХБҮА-аар дамжуулан 
дэмжихэд үндэсний болон салбарын хэмжээний бүтэц зохион байгуулалт, бодлогын 
цар хүрээг тодорхойлсон байхыг шаарддаг. АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр үндэсний 
техникийн ажлын хэсгийг (ҮТАХ) байгуулсан. ҮТАХ-ийг БОНХЯ-ны УАӨА зохицуулдаг 
бөгөөд  мөн ҮХААЯ болон бусад холбогдох яамдын төлөөлөл энэ ажлын хэсэгт 
байдаг. ҮТАХ нь салбарын хэмжээнд ҮОТХХБҮА-г боловсруулахад байнгын зөвлөх 
үүрэгтэйгээс гадна бусад салбарт явагдаж буй уур амьсгалын бодлогын үйл явцыг 
ҮОТХХБҮА-г боловсруулах үйл ажиллагаатай уялдуулан зохицуулах үүрэгтэй.  
Саяхнаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах салбар нь 
Монгол Улсад тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын нэг болсон бөгөөд олон улсын 
уур амьсгал ч мөн адил хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж байна. Сөрөг нөлөөллийг 
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бууруулах төсөл хөтөлбөрийг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх, хэмжих, тайлагнах 
үндэсний удирдлага, зохион байгуулалт нь олон улсын болон дотоодын хөгжлөөс 
хамааран мөн адил хувьсан өөрчлөгдөх төлөвтэй байна. Одоогийн ММҮХ-т үндэслэн 
бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбар дахь сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлыг урагш ахиулахад Засгийн газарт тус дөхөм болох хэд 
хэдэн үйл ажиллагааг тодорхойлжээ. ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд ч эдгээр 
үйл ажиллагааны зарим нь Монгол улсад ашиг тусаа өгөх боломжтой. Энд онцолсон 
бүх үйл ажиллагаанууд нь салбарын оролцогч талуудыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
бууруулахад цаашид оролцоход бэлтгэж, үндэсний хэмжээний удирдлага, зохион 
байгуулалт, бодлогын хөгжлийг дэмжихэд үнэ цэнэтэй туршлага болж өгнө. 

ХАА-н салбарт хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах сонирхол олон улсад их байна. 
Олон улсад 32 улс орон үндэсний хэмжээний бага ялгаралтын хөгжлийн стратегийг 
хөдөө аж ахуйдаа ашиглахаар хэлэлцэж байгаа бол 30 улс орон хөдөө аж ахуйн 
салбартаа ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэхээр санал болгож байна (хөлийн тайлбар 9). 
Хөдөө аж ахуйн салбарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах сонирхлын ийм түвшин нь 
салбарын нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаанд ихээхэн хувь нэмрийг оруулаад 
зогсохгүй хөгжиж буй орнуудад тогтвортой хөгжлийн авчирч чадна. Гэхдээ олон 
улсын уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэрийн маш бага хувь нь хөдөө аж ахуйн үйл 
ажиллагаанд хуваарилагддаг бөгөөд цөөн хэдэн улс орон хөдөө аж ахуйн салбарын 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах хөтөлбөрүүдийг боловсруулахаар болсон байна. Энэ 
судалгааны хамрах хүрээ, нарийвчилсан үнэлгээ нь Монгол улсын Засгийн газрыг 
үндэсний тогтвортой хөгжлийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар хөгжлийн түншүүдтэй хамтран ажиллахад тэргүүлэх үүрэг 
рольтой оролцох боломжоор хангахад чиглэгдсэн. Засгийн газрыг санал болгосон 
арга хэмжээнд суурилсан ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, 
эсвэл санал болгосон арга хэмжээ дээр тулгуурлан цаашид бэлэн байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. Ингэснээр 
сайн боловсруулсан ҮОТХХБҮА-ны төслийн санал гаргах зорилгыг хэрэгжүүлж чадна.
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Хавсралт 1 
Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах үйл 
ажиллагааны үүсэл, хөгжил

2007 оны Балигийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

ҮОТХХБҮА гэсэн нэр томьёолол нь 2007 онд НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенцийн Балигийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БҮАТ) гэсэн бичиг баримтад 
анх удаа тусгагджээ. Энэ ҮОТХХБҮА нь хөгжингүй улс орнууд болон хөгжиж буй улс 
орнуудын хооронд гүүр болж үйлчлэхээс гадна “нийтлэг боловч ялгавартай үүрэг 
хариуцлага” гэсэн үндсэн зарчимтай.1 БҮАТ-ний 1(б)(ii)-р заалтын дор уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаар улс үндэстэн, олон улсын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагаанууд нь, тухайлбал, “хэмжигдэж, тайлагнаж, шалган баталгаажуулж 
болохуйц техник технологи, санхүүгийн эх үүсвэр, чадваржуулах үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан тогтвортой хөгжлийг бий болгох”-оор зорьж буй хөгжиж буй орнуудын 
холбогдох оролцогч талуудын ҮОТХХБҮА-г авч хэлэлцдэг. 

БҮАТ-ний авч хэлэлцдэг ҮОТХХБҮА-нуудад гадны тусламж дэмжлэг авалгүйгээр 
өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлж буй улс орны хэмжээний үйл 
ажиллагаанууд ордоггүй. БҮАТ-ний 1(б)(ii)-р заалтаас харахад зөвхөн “технологи, 
санхүүгийн эх үүсвэр, чадваржуулах үйл ажиллагаагаар дамжуулан” дэмжигдсэн 
ҮОТХХБҮА-нд хамаарна. Ийм учраас БҮАТ нь хөгжиж буй орнуудын зүгээс сайн 
дурын үндсэн дээр авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаандаа технологи боловсруулах, 
шилжүүлэн суурьшуулах, чадварыг бэхжүүлэх, сайжруулах, санхүүгийн эх үүсвэрээр 
хангах зэргээр хөгжсөн орнуудаас тусламж дэмжлэг авахаар санал тавьж буй 
ҮОТХХБҮА-г хэлэлцэнэ. Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ийн 12.4-т зааснаар “хөгжиж буй орнуудын Оролцогч 
Талууд, сайн дурын үндсэн дээр, тодорхой технологи боловсруулах, дамжуулах, 
нэвтрүүлэх, тоног төхөөрөмж, түүхий эд материал авах, арга туршлага судлах зэрэг 
үйл ажиллагаа явуулахын тулд төсөл боловсруулах, тэдгээрт зориулж санхүүжилт 
авах зорилгоор төслийн санал гаргаж болох ба хэрэв бололцоотой бол хүлэмжийн 
хий бууруулахад шаардагдах бүх нэмэгдэл өртөг болон хүлэмжийн хий бууруулснаар 
олох ашгийн талаар тооцоолоод зогсохгүй үр дагаврын үр ашгийг тооцоолсон 
байвал  зохино.

2009 оны Копенгагены тохиролцоо

Копенгагены тохиролцоо нь ҮОТХХБҮА-ны асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулсан 
боловч маш олон асуулт хариулагдаагүй хэвээр байгаа юм. Жишээлбэл, хөгжсөн орнууд 

1 Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК). 2007 он. 
2007 оны 12 дугаар сарын 3-наас 15-ны хооронд Бали хотноо зохион байгуулагдсан оролцогч талуудын 
хуралдааны тайлан. 2 дугаар хэсэг: Балигийн талуудын 13-р бага хурлаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ. 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf
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Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үүсэл, хөгжил

2010–2012 оны хооронд түргэвчилсэн арга хэмжээнд зориулж 30 тэрбум.ам.доллар, 
2020 он хүртэл жил бүр 100 тэрбум ам.доллар олгохоор зөвшөөрсөн. Копенгагены 
тохиролцооны хурлаар Балигийн замын зурагт дэлхийн хэмжээний зөвшилцлийн 
гэрээг байгуулаагүй юм. Гэхдээ Копенгагены тохиролцоо нь ҮОТХХБҮА-ны үндсэн 
зарчмыг хадгалж үлдсэн боловч хавсралт 1-ийн бус улс орнуудад хамаарч байгаа 
нарийвчилсан тодорхойлолт нь ямар хэлбэртэй байхыг тодотгож өгөөгүй билээ. 
2009 онд удирдлага, зохион байгуулалт, хэв загварын талаар ямар ч шийдвэр 
гаргаагүй юм.2 Энэ тогтолцооны үйл ажиллагааг хангахын тулд санхүүгийн эх үүсвэр, 
тэдгээрийн хуваарилалтыг оновчтой хийх механизмыг бий болгох шаардлагатай. Мөн 
ҮОТХХБҮА-ны үр дүнг хэмжих, тайлагнах, шалган баталгаажуулах процедуруудыг 
боловсруулж гаргах нь чухал.

2010 оны Канкуны гэрээ

Канкуны гэрээгээр хэмжих, тайлагнах, шалган баталгаажуулах (ХТБ) ажлын 
удирдамжийг хийх хуваарийг гаргаж өгсөн юм. Талуудын бага хурлаар (ТБХ) шинэ 
технологи дамжуулах механизм гэх мэт сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үйл ажиллагааг 
нэвтрүүлэх арга хэмжээнүүдэд зориулсан санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох, 
дэмжих, холбож өгөх бүртгэлийн бааз суурийг боловсруулахаар шийдвэрлэсэн. Мөн 
ҮОТХХБҮА-ны нэг хувилбар болгож, зах зээлд суурилсан шинэ механизмыг бий 
болгох бөгөөд энэ талаар 2011 оны 12 дугаар сард Дурбанд болох НҮБУАӨСК-ийн 
хурал дээр ярилцаж хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн билээ. НҮБУАӨСК-ийн ивээл дор 
Канкуны гэрээгээр Копенгагены тохирлцооны агуулгыг амжилттай сэргээж чадсан 
юм. Хамгийн чухал нь Копенгагены тохиролцооны дагуу хүлэмжийн хий бууруулах 
үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлтээ гаргасан улс үндэстнүүдийн хувьд НҮБУАӨСК-
оор хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжтой болсон явдал байлаа. Анх удаагаа хөгжингүй 
болон хөгжиж буй улс орнуудын аль аль нь хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах 
арга хэмжээнүүдийг авахаар тохиролцсон нь нэмэлт ач холбогдлыг өгч байгаа юм. 
Хөгжингүй орнуудын санхүүгийн үүрэг хариуцлага НҮБ-ын баримт бичигт орсон байна. 
Канкун нь үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тогтолцоо болон ХТБ-ын оновчтой зохион 
байгуулалтын орчинг бий болгох суурийг тавьсан юм. Энэ утгаараа Канкун гэрээ нь 
улс орны түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх “нийтлэг боловч ялгавартай 
үүрэг хариуцлага”-ын үндсэн зарчмыг тусгасан ҮОТХХБҮА-ны суурь ойлголтыг 
бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн болно.3 Канкуны Талуудын бага хурлаар улс 
орны түвшинд ҮОТХХБҮА-г хэрэгжүүлэх ажилд хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдэг 
асуудалд олон улсын санхүүгийн эх үүсвэр, технологийг дамжуулах болон чадавхийг 
бэхжүүлэхэд төвлөрч шийдвэрээ гаргажээ.

2012 оны Дурбаны платформ

Дурбаны платформоор дэлхийн уур амьсгалын урт удаан хугацааны ирээдүйн 
горим, Канкуны гэрээг хэрэгжүүлэх талаар гаргасан шийдвэрүүд болон Киотогийн 
протоколын хоёр дахь үүрэг амлалтын урт удаан хугацааны ирээдүйн хэлэлцээрийг 
хийх бүрэн эрхийг олгосон. Тус платформ нь дэлхийн уур амьсгалын горимын 

2  НҮБУАӨСК. 2009 он. Оролцогч	талуудын	5-р	бага	хурлын	тайлан.	http://unfccc.int/resource/ docs/2009/
cop15/eng/11a01.pdf

3  НҮБУАӨСК. 2010 он. 2010	оны	11	дүгээр	сарын	29-нөөс	12	дугаар	сарын	10	хүртэл	Канкунд	зохион	
байгуулагдсан	Оролцогч	талуудын	6-р	бага	хурлын	тайлан.	Хоёрдугаар	хэсгийн	хавсралт:	Оролцогч	
талуудын	 6-р	 хурлаас	 авсан	 арга	 хэмжээнүүд. http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.
pdf#page=2
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ирээдүйн хандлагад шинэ хэлэлцээрүүдийг санаачлан 2015 онд гэхэд байгуулж, 
2020 он гэхэд хэрэгжүүлэх арга замыг эрэлхийлсэн юм. Дурбаны платформ нь “аль 
болох өргөн цар хүрээтэй бүх улс орнуудын хамтын ажиллагааны үр дүнтэй, зохистой 
оролцоо”-нд уриалан дуудсан. Энэ нь хөгжсөн болон хөгжөөгүй орнуудыг заагласан 
хуучны уламжлалт аргыг задалж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах нэгдсэн 
арга ажиллагаанд чиглүүлэхээс эхэлнэ. Энэ нь мөн Киотогийн протоколын гадна 
үлдсэн эсвэл орхин гарсан хөгжингүй улс орнуудыг нэг ижил гэрээний дагуу эргэн 
нэгтгэх боломжийг олгодог. Энэ эх сурвалж нь цаашлаад олон талт, дүрэм журамд 
суурилсан тогтолцоог бэхжүүлэх шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч, “протокол, өөр нэг эрх 
зүйн баримт, эсвэл бүх Талуудад холбогдох Конвенцийн дагуу хууль эрх зүйн хүчин 
төгөлдөр тохиролцоог” 2015 он гэхэд боловсруулах замаар хэрэгжүүлэх таамаглалтай 
байна. Тус эх сурвалж нь хүлэмжийн хийн ялгаралтад нэлээд их ялгаа байгаад санаа 
зовниж байгаагаа тэмдэглээд дулаарлыг хязгаарлах дэлхийн зорилт бол 2.0°С гэдгийг 
дахин баталгаажуулжээ. Энэ нь цаашлаад хамгийн эмзэг улс орнуудад чухал ач 
холбогдолтой концесс болон шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэлт дүгнэлтэд хүрэх 
сувагт чухал ач холбогдолтой 1.5°C-ийн зорилтыг бэхжүүлэхэд сонголтыг олгодог.4 

Дурбаны оролцогч Талууд 17 нь 2010 онд Канкунд гаргасан олон шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх арга замыг эрэлхийлж, уур амьсгалын санхүүгийн эх үүсвэр, ил тод 
байдал, тайлагнах, тогтмол дүн шинжилгээ, дасан зохицох, технологи, хүсэл эрмэлзлэл 
болон хөгжиж буй орнуудад нүүрлэж буй ойн доройтол (REDD) болон хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах НҮБ-ын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг амин чухал ашиг 
сонирхлыг хамарсан байна. Ногоон Уур амьсгалын сангийн эхлэх НАМА-г хэрэгжүүлэх 
Дурбан нь хамгийн чухал үр дүнгийн нэг юм. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий 
бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чухал шийдвэрүүдийн нэг бол  Уур амьсгалын 
ногоон санг байгуулсан явдал байлаа. Уур амьсгалын ногоон сангийн энэ шийдвэр нь 
үндэсний хэмжээний хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын санхүүгийн эх үүсвэр авах санал 
санаачлагад зөвшөөрөл олгох үүрэг ролийг илүү тодорхой болгож өгсөн төдийгүй 
үндэсний уур амьсгалын бодлого, төлөвлөгөөг хооронд нь уялдуулахад ихээхэн ач 
холбогдолтой юм. Энэ шийдвэрийн үр дүнд хөгжиж буй орнуудын дунд хууль ёсны зүй 
тогтлийг бий болгох удирдлага, зохион байгуулалтын шинэ зохицуулалт, механизмыг 
ҮОТХХБҮА-ндаа тусгах хүсэл сонирхолд нөлөөлж чадсан билээ. 

4  Ж.Морган болон Е.Камерон. 2011 он. Дурбаны оролцогч 17-ийн тухай бодол эрэгцүүлэл.  Дэлхийн	нөөц	
баялгийн	хүрээлэнгийн	блог. http:// www.wri.org/blog/reflections-cop-17-durban

Хавсралт 1
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Хавсралт 2 
монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн  
уур амьсгалд үзүүлэх ач холбогдол

1-р зорилтын хүрээний  
арга хэмжээнүүд хэмжих нэгж

Уур амьсгалд 
ээлтэй арга 

хэмжээ
Уур амьсгалд 

үзүүлэх ашиг тус

Мал аж ахуйн салбарыг шинэчлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
Бүх ангилалд  
0 үр ашигтай

Шууд үзүүлэх ашиг 
тус байхгүй

Орон нутгийн малын үржлийн 
нэгжийн үйлчилгээг бэхжүүлэх

Улсын болон хувийн аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйлчилгээний 
нэгжүүдийн тоо хэмжээ 

3 ангилалд 
бууруулах

дасан зохицох 
ашиг тустай

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 

нэмэгдсэн, үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэнМалын эмч болон малчдын 

мэдлэгийг сайжруулах 

Дадлагажуулсан мэргэжилтнүүд 
болон малчны түр сургуулийг 
төгсөгчдийн тоо 

2-р зорилтын хүрээний арга хэмжээнүүд

Малын генетикийн санг хамгаалах

Малын удмын сангийн үндэсний 
цогцолбор байгуулах, бүсүүдэд 
байгуулагдсан мал үржүүлгийн 
нэгжийн тоо, зохиомлоор хээлтүүлсэн 
малын тоо толгой. 

3 ангилалд 
бууруулах

дасан зохицох 
ашиг тустай

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 

нэмэгдсэн, үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэн

Дотооддоо үйлдвэрлэх, импортоор 
авах үржүүлгийн бүтээгдэхүүн

Дотооддоо үйлдвэрлэсэн, импортоор 
оруулж ирсэн үржүүлгийн үр хөврөл

Малын тоо толгойг хязгаарлаж, 
малын төрлийн хувийг хадгалах 

Малын тоо үүнээс: төрөл тус бүрээр 
(тэмээ, адуу, үхэр, хонь, ямаа) 2 ангилалд 

бууруулах

дасан зохицох 
ашиг тустайs

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 

нэмэгдсэн, үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэн

Үнээний сүү, ноолуур болон 
ноосны үйлдвэрлэл

1 хоног|кг сүү, 1 жил| кг ноолуур, 
ноосны үйлдвэрлэл

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 

нэмэгдсэн, үр ашгийг 
нэмэгдүүлсэн

Малын бүртгэл мэдээллийн сан, 
сүлжээг бий болгох

Сүлжээнд хамрагдах малын тоо, 
бүртгэлжүүлэх малын хувь хэмжээ

Бүх ангилалд  
0 үр ашигтай

Шууд үзүүлэх үр ашиг 
байхгүй

3-р зорилтын хүрээний арга хэмжээнүүд
Монгол улс өвчнөөр тайван, 
өвчингүй статусыг бататгасан 
гэрчилгээг ДМАЭМБ-аас авах

Үхрийн цээж, үхрийн тархины эд 
сархиатах, шүлхий, хонь ямааны 
цэцэг өвчний сертификат авсан эсэх

Бүх ангилалд  
0 үр ашигтай

Уур амьсгалын шууд 
үр ашиг байхгүй

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд
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Хавсралт 2

3-р зорилтын хүрээний  
арга хэмжээ хэмжих нэгж

Уур амьсгалд 
ээлтэй арга 

хэмжээ
Уур амьсгалд үзүүлэх 

ашиг тус
Малчдын өрхүүдийг бруцеллёз 
өвчнөөс, малыг жагсаалтад 
байгаа өвчнөөс эрүүлжүүлэх 

Эрүүлжүүлсэн малын хувь хэмжээ 
(зорилт: 100%),  өвчтэй өрхийн тоо

3 ангилалд 
бууруулах

дасан зохицох 
ашиг тустай

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 
нэмэгдсэн, мөн 

байгалийн онцгой 
уур амьсгалд үр ашиг 

нэмэгдсэн

Малын гоц халдварт өвчний 
дэгдэлт гараагүй байх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

Сум, дүүрэгт мал эмнэлэг, ариун 
цэвэр, эрүүл ахуйн магадлан 
шинжилгээ хийх чадавхитай 
болгох

Хийсэн шинжилгээний тоо

Малын өвчний оношлогооны 
явуулын үйлчилгээ бий болгох

Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо

Малын эм, биобэлдмэл|вакцин, 
оношлуур|-ийг дотооддоо 
үйлдвэрлэх

Нийт хэрэглэсэн эмтэй 
харьцуулахад дотоодын эм 
бэлдмэлийг хэрэглэсэн хувь 
хэмжээ

4-р зорилтын хүрээний арга хэмжээнүүд
Улс, аймаг, сумын отрын бүс 
нутгийн түвшинд хамгаалалтад 
авах бэлчээрийн хэмжээг тогтоох

Хамгаалалтад авсан бэлчээрийн 
хувь хэмжээ 1 ангилалд сөрөг 

нөлөөллийг 
бууруулах ашиг 

тустай.

Нүүрстөрөгчийн 
хуримтлалМалын тоо, төрлийг бэлчээрийн 

даацтай уялдуулан малын тооны 
дээд хязгаарыг |квот| тогтоох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Аймаг, сум бүрт өвс, тэжээлийн 
нөөцийн сан, тэжээлийн цехийг 
бий болгох

Нөөцийн сан болон цехийн тоо

3 ангилалд 
бууруулах, дасан 

зохицох ашиг 
тустай.

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 
нэмэгдсэн, мөн 

байгалийн онцгой 
уур амьсгалд үр ашиг 

нэмэгдсэн.

Бэлчээрийг сайжруулах

Шинээр гаргах инженерийн 
хийцтэй худгийн тоо, бэлчээрийн 
хортон, мэрэгч амьтантай тэмцэх 
талбай

2 ангилалд 
бууруулах, дасан 

зохицох ашиг 
тустай.

Байгалийн онцгой 
уур амьсгалд үр ашиг 

нэмэгдсэн, нүүрстөрөгч 
хуримтлал

Малын даатгалын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох

Малын индексжүүлсэн даатгалд 
хамрагдсан малчин өрхий тоо

2 ангилалд дасан 
зохицох ашиг 

тустай.

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 
нэмэгдсэн, мөн 

байгалийн онцгой 
уур амьсгалд үр ашиг 

нэмэгдсэн.

Бэлтгэх тэжээлийн тоо хэмжээг 
нэмэгдүүлэх

Нийт үйлдвэрлэх тэжээл, 
үйлдвэрийн аргаар бэлтгэх тэжээл

3 ангилалд 
бууруулах

дасан зохицох 
ашиг тустай.

Бие махбод, нийгмийн 
уян хатан чанар 
нэмэгдсэн, мөн 

байгалийн онцгой 
уур амьсгалд үр ашиг 

нэмэгдсэн.

хавсралт 2 хүснэгт үргэлжлэл

үргэлжлэл	дараагийн	нүүрэнд



71

хавсралт 2 хүснэгт үргэлжлэл

5-р зорилтын хүрээний  
арга хэмжээ хэмжих нэгж

Уур амьсгалд 
ээлтэй арга 

хэмжээ
Уур амьсгалд үзүүлэх 

ашиг тус

Мал нядалгааны цех бий болгох Байгуулсан цехийн тоо хэмжээ
Бүх ангилалд үр 

ашиггүй.
Уур амьсгалын шууд үр 

ашиг байхгүй.
Мах, нядалгааны жингээр нийт 
үйлдвэрийн аргаар боловсруулах 
махны хэмжээ, экспортод гаргах 
махны хэмжээг нэмэгдүүлэх

Мян.тн мах
1 ангилалд дасан 

зохицох үр ашигтай
Эдийн засгийн уян 

хатан чанар нэмэгдсэн

Нийт үйлдвэрлэх, үйлдвэрийн 
аргаар боловсруулах сүүний 
хэмжээг нэмэгдүүлэх

Мян.тн сүү
1 ангилалд дасан 

зохицох үр ашигтай
Эдийн засгийн уян 

хатан чанар нэмэгдсэн

Дотоодын үйлдвэрүүдэд 
нийлүүлсэн, гарал үүсэл нь 
тодорхой бүтээгдэхүүнд чанараас 
хамааран урамшуулал, гэрчилгээ 
олгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр
1 ангилалд дасан 

зохицох үр ашигтай
Нийгмийн  уян хатан 

чанар нэмэгдсэн

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний биржийн 
сүлжээ бий болгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 
1 ангилалд үр 

ашигтай
Нийгмийн уян хатан 
байдал сайжирсан

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн уур амьсгалд үзүүлэх ач холбогдол. 
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Хавсралт 3 
монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний  
суурь үзүүлэлтүүд

ангилал яаж хэмжих вэ? хэлэлцэх ёстой асуудлууд
хөрс
– бүтэц
– Органик агууламж
– pH
– давсжилт
– гадаргын элэгдэл
– сийрэгжилт
– нягтрал
– шүүрэлтийн хэмжээ

Цаг уурын мэргэжилтэн  
5 жил тутамд нэг суманд  
4–6 талбайд хэмжилт хийсэн 

Цуглуулсан мэдээлэл нь хөрсний нүүрстөрөгч 
хяналт-шинжилгээнд ач холбогдлоо өгч байгаа 
хэдий ч бага хэмжээний дээж нь Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөрт хувь нэмэр оруулах 
эсвэл сумын түвшинд шилжүүлэх боломжийг 
нээж чадахгүй байна. Гүйцэтгэлийн хяналт-
шинжилгээний хувьд, 5 жилийн интервалтай 
тайлан нь цаг тухай бүрт гүйцэтгэлийн тухай 
мэдээллийг менежерүүдэд хангалттай өгч 
чадахгүй байна.

Бэлчээрийн чанар
– ургамлын давтамж 
– төрөл зүйл
– ургац
– усан хангамж

Бэлчээрийн нөхцөл, байдлыг 
5 жил тутамд газрын болон 
цаг уурын Мэргэжилтнээр 
ахлуулсан аж ахуйн нэгж 
үнэлгээ хийнэ

Бэлчээрийн даацыг тодорхойлох шалгуур 
Үзүүлэлтүүд нь ач холбогдолтой хэдий ч 
Дээжийн хэмжээ хангалттай бус байгаа нь 
Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах, эсвэл  
сумын түвшинд шилжүүлэх боломжийг нээж 
чадахгүй байна. 

мал аж ахуй
–  малын төрөл, тоо
– сүргийн бүтэц
–  тэжээл хангамжийн 

хэмжээ

Мал аж ахуйн нэгжийн 
мэргэжилтэн тооллого 
явуулна

Мал тооллогын мэдээлэл үнэн зөв байна 
гэж үзвэл, сүргийн бүтцийн мэдээлэл нь  
малын тооллогод хэрэгцээтэй боловч малын 
тухай мэдээллүүдийг Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийн тодорхой нэг зорилттой холбохын 
тулд нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай. 

Хүлэмжийн хийн ялгаралтын ашгийг тооцохын 
тулд малын хооллолтын талаар  илүү тодорхой 
мэдээлэл шаардлагатай.

малын эрүүл мэнд
–  халдвартай малын тоо
–  вакцинжуулалтын тоо

Мал аж ахуйн нэгжийн 
мэргэжилтэн халдвартай 
малын бүртгэлийг хийнэ.

Хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрчимжилтийг 
тооцохын тулд малын хорогдлын талаарх 
мэдээлэл шаардлагатай. 

Зах зээл
–  зах зээлд гаргах малын 

амьдын жин
–  нэг улиралд үржүүлсэн 

малын тоо

Мал аж ахуйн нэгжийн 
мэргэжилтэн хэмжилт хийнэ.

Дээж авах арга нь төлөөлөх чадвартай гэж 
үзсэн тохиолдолд хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
эрчимжилтийг тооцоход эдгээр өгөгдлүүд 
хэрэгцээтэй боловч Монгол мал үндэсний 
хөтөлбөрийн арга хэмжээнүүдтэй заавал 
холбогдох ёстой. Бусад бүтээгдэхүүнүүдийн 
хувьд (сүү гэх мэт) үр ашгийн нэмэлт өгөгдлүүд 
заавал шаардагдана. 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн яам.



Монгол Улсын бэлчээрийн 
тогтвортой байдал
Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментэд 
зориулсан Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн 
хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн 
элементүүдийн үнэлгээ

Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал
Бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн менежментэд зориулсан Үндэсний онцлогт тохирсон 
хүлэмжийн хий бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн элементүүдийн үнэлгээ

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, тогтвортой хөгжил, байгаль 
орчны эмзэг нөхцөл байдалд аюул заналхийллийг дагуулж байна. Сайтар боловсруулсан 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд нь уур амьсгалын өөрчлөлтүүдийг багасгаад 
зогсохгүй нийгэм эдийн засгийн болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байх чадварыг 
нэмэгдүүлэх зэрэг чухал ач холбогдолтой. Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хий 
бууруулах үйл ажиллагаа (ҮОТХХБҮА) нь сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг 
тодорхойлж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх тогтолцооны бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлж 
чадна. Энэ тайлан нь бэлчээрийн газар нутаг, мал аж ахуйн салбарын ҮОТХХБҮА-ны 
техникийн, удирдлага, зохион байгуулалтын, бодлогын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлж, 
тэдгээрт үнэлэлт дүгнэлт өглөө. Техникийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг бууруулах боломжит байдлын тооцоо, эдийн засгийн ашиг, алдагдал, хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг хэмжих хувилбарууд, дасан зохицох чадварын ач холбогдол, санал болгож 
буй арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч болох саад бэрхшээлүүд, бодлого, түүний үр 
дүнг хэмжих хэмжилтүүдийн талаар тусган орууллаа.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах явдал 
бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, 
хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд ахиц 
амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт 
амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая 
иргэд 1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь хүртээмжтэй эдийн засгийн 
өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар 
ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс 
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа, 
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй 
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.

Азийн хөгжлийн Банк
6 АХБ гудамж, Мандалинг хот,
1550 Метро, Манила, Филиппин
www.adb.org Филлиппин улсад хэвлэв

БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН 
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
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