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ӨМНӨХ ҮГ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр хамтран Олон
улсын Уур амьсгалын ногоон сан /Green Climate Fund/-гийн санхүүжилтээр "Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох үндэсний чадавхыг
бэхжүүлэх" /NAP/ төслийг 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгоход оролцох талуудын институцийн
болон техникийн чадавхыг үндэсний ба орон нутгийн хэмжээнд бэхжүүлэхэд төслийн зорилго
оршино. Уг төслийн хүрээнд Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хувилбаруудын өртөг
өгөөжийн дүн шинжилгээ хийх тогтолцоог бүрдүүлэх” зөвлөх үйлчилгээний ажлыг үндэсний
зөвлөх баг хийж гүйцэтгэв. УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээний тэргүүлэх хувилбаруудыг
тодорхойлон, өртөг-өгөөжийн шинжилгээ хийх тогтолцоог бий болгож, улмаар дасан зохицох
арга хэмжээний хамгийн оновчтой хувилбарыг тооцоолон гаргахад уг ажлын эцсийн зорилго
оршино. Зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаварт дараах ажлыг гүйцэтгэхээр заасан. Үүнд:
• Өртөг өгөөжийн дүн шинжилгээ хийхдээ хөгжлийн хэрэгцээ, уур амьсгалын эмзэг
байдал, эрсдэл, экосистемийн бүтээгдэхүүний үнэлгээ, төлөвлөгөө, хүйс, насны ялгаатай
эмзэг байдлыг харгалзан дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрэмбэлэх
үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох.
• Өртөг өгөөжийн дүн шинжилгээ хийхдээ Монгол Улсад дасан зохицох арга хэмжээний
нөлөөллийн эдийн засаг, экосистем, нийгмийн зардал, үр ашгийг багтаасан дасан зохицох
хувилбарыг үнэлэх тогтолцоог бий болгох.
Зөвлөх баг нь олон улсын загвар аргачлалыг судлан шинжилж, Монгол улсын онцлогт тохирсон
аргачлалыг боловсруулан, тэр аргачлалын дагуу дасан зохицох арга хэмжээг эрэмбэлэн, дасан
зохицох арга хэмжээний өртөг өгөөжийн дүн шинжилгээг хийж гүйцэтгэв. Уг ажлыг гүйцэтгэхдээ
Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХ/NDC) баримт
бичиг, Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Ногоон хөгжлийн бодлого, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үндэсний хөтөлбөр гэх мэт төрөөс баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийг, NAP төслийн баримт
бичигтэй уялдуулан шинжлэв.
Энэхүү ажлын үр дүн, материал нь Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны
аливаа бодлого, хууль эрх зүй, зохион байгуулалтын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй бөгөөд хараат
бус зөвлөх үйлчилгээний үр дүн юм.
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ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

ХЭСЭГ I. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭГ
ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ҮР ДҮН
ҮНДЭСНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ
Аливаа тэргүүлэх төсөл, дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлох, үнэлэхийн тулд тодорхой
шалгуур үзүүлэлтүүд боловсруулан төсөл, арга хэмжээ бүрийн ач холбогдлыг тусгайлан үнэлж,
эрэмбэлдэг. Дэлхий нийтээр тэргүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох төрөл бүрийн аргачлал,
тухайлбал, SWOT анализ, Олон-саналын аргачлал (Multi-voting technique), Өртөг өгөөжийн
шинжилгээ (Cost Benefit Analysis), Өртөг Үр нөлөөний шинжилгээ (Cost Effectiveness Analysis),
Олон шалгуурт үнэлгээний арга (Multi-Criteria Analysis), УАӨ-ийн олон шалгуурт үнэлгээ
(MCA4climate), Шалгуурт суурилсан матрицын арга (CBM-Criteria-Based Matrix) болон бусад
чанарын шинжилгээний аргуудыг ашиглаж байна (Ghana, Minister of Finance, Feb. 2016).
Уг төслийн хүрээнд Монгол орны УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлэх, эрэмбэлэх
үндэсний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо UNEP-ийн боловсруулсан MCA4climate1
аргачлалын дагуу дараах бодлого, хөтөлбөр, бичиг баримт бичгүүдтэй уялдуулан, төсөл, арга
хэмжээг үнэлэх гадаад дотоодын төрөл бүрийн аргачлалуудыг ашиглан өөрийн орны нөхцөлд
тохирсон Үндэсний шалгуур үзүүлэлт болон түүнийг үнэлэх үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг
боловсрууллаа. Үүнд:
• Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиуд,
• Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (ҮТХ/NDC)
баримт бичиг,
• Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа-2050”,
• Экологи, ногоон хөгжил, ой, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд зэрэг уур амьсгалын
өөрчлөлтөд эмзэг салбаруудын талаар төрөөс баримтлах бодлого,
• Уур амьсгалын өөрчлөлт, Монгол мал, Биологийн олон янз байдлын талаар гаргасан
үндэсний хөтөлбөрүүд,
• “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”,
• “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй
болгох үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн баримт бичиг,
• “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох,
хэрэгжилтэд хяналт тавих аргачлал”,
• “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх,
сонгох аргачлал”,
• Үндэсний хөгжлийн газрын “Төслийн санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал”,
“Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал”,
• UNEP-ийн боловсруулсан олон шалгуурт үнэлгээний MCA4climate аргачлал зэрэг
бодлогын бичиг баримт, аргачлалуудыг ашиглалаа.(MCA4Climate Handbook, 2011, UNEP)
Үндэсний шалгуур үзүүлэлт (ҮШҮ) нь дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлэх, эрэмбэлэх,
тэргүүлэх арга хэмжээг тодорхойлоход ашиглагдах бөгөөд Засгийн Газраас уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөгөөг боловсруулан, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад
MCA4Climate аргачлал нь МСА буюу Олон шалгуурт үнэлгээ, МУ-ын нөхцөл байдалдаа тохируулан дээр суурилж боловсруулагдсан учир энэ
тайланд цаашид МСА буюу Олон шалгуурт үнэлгээ гэж явна.
1
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туслах үндсэн зорилготой. Тус аргачлалаар тухайн дасан зохицох арга хэмжээний эдийн засаг,
нийгэм, байгаль орчны үр нөлөөг үнэлэх боломжтой. Энэхүү олон шалгуурт үнэлгээний арга
нь Өртөг өгөөжийн шинжилгээ (ӨӨШ)-г бусад аргуудтай нэгтгэн, шийдвэр гаргах үйл явцын
ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх боломжийг мөн олгодог. Олон шалгуурт үнэлгээний аргачлал нь
дэлхийн олон оронд хэрэглэж байна. Тухайлбал, Нидерланд, Гана, Бутан, Йэмэн зэрэг орнууд
олон шалгуурт үнэлгээний аргачлалыг ашиглан дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлсэн
байна (UNFCCC, 2011).
1.1 Олон шалгуурт үнэлгээний давуу болон сул талууд
Олон шалгуурт үнэлгээний аргачлал буюу МСА нь дасан зохицох хувилбаруудыг жинлэх
боломжтой шалгуур үзүүлэлтүүдтэй харьцуулдаг, тэгснээр нэгдсэн үнэлгээнд хүрдэг. МСА
нь тоон мэдээлэл төдийгүй чанарын мэдээллийг боловсруулах боломжтой бөгөөд дасан
зохицох хувилбар бүрийн давуу болон сул талыг мэдээлэхэд тусалдаг. Мөн дасан зохицох арга
хэмжээний үр шимийг хүртэгчдэд тэдгээрийг сонгоход оролцох боломжийг олгосноор шууд
талуудын оролцоог хангах боломжийг олгодог.
Аргачлал

Тодорхойлолт

Давуу тал

Сул тал

Олон
шалгуурт
үнэлгээ
(MCA)

МСА нь дасан зохицох
хувилбаруудыг жинлэх
боловжтой шалгуур
үзүүлэлтүүдтэй
харьцуулдаг,тэгснээр
нэгдсэн үнэлгээнд
хүрдэг.

МСА нь мөнгөөр илэрхийлж
болох, болохгүй өртөг,
өгөөжийн шинжилгээг
хамтад нь авч үзэх
боломжтой. Энэ нь тэгш
байдал зэрэг олон талт
шалгуурыг авч үзэх
боломжийг олгодог.

МСА-ийн хувилбаруудыг
үнэлэх, эрэмбэлэх нь
субъектив шинжтэй тул
харьцуулах хүндрэлтэй.

1.2 Олон шалгуурт үнэлгээний үндсэн алхамууд
Олон шалгуурт үнэлгээний арга буюу MCA аргачлал (Multi-criteria Assessment) нь ерөнхийдөө
хэд хэдэн үндсэн алхмын дагуу хийгддэг. Үүнд
I. Шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох
II. Шалгуур үзүүлэлтүүдийн жинг тогтоох
III. Дасан зохицох арга хэмжээг оноогоор үнэлэх
IV. Шалгуур үзүүлэлтийн жин болон арга хэмжээний оноог нэгтгэх
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I. Шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох
Олон шалгуурт үнэлгээний арга (MCA) нь дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлэхдээ
тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашигладаг. Шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн тархалт, хүн амын дундах эмзэг байдал зэргийг харгалзан
үзэх ёстой. Монгол орны хэмжээнд УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлэх 7 үндсэн
шалгуур үзүүлэлт, тэдгээрийг үнэлэх 30 үнэлгээний үзүүлэлтийг тодорхойлсон. Тухайлбал,
дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжүүлэх шаардлага, боломж гэсэн шалгуур үзүүлэлтийг
үнэлэхдээ хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай эсэх, хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин бүрдсэн эсэх,
шинэчлэн сайжруулах боломжтой эсэх гэсэн үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ. Түүнчлэн дасан зохицох
арга хэмжээний эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны үр нөлөөг нь тооцох, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эрсдэлийг бууруулахад оруулахад хувь нэмрийг нь үнэлэх үзүүлэлтүүдийг
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ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

оруулж өгсөн. Шалгуур үзүүлэлт болон үнэлгээний үзүүлэлт тус бүрт ерөнхий ба нарийвчилсан
тодорхойлолт өгч, тэдгээрийг үнэлэх аргачлалыг боловсруулж гаргав. (Хүснэгт 1.1)
Хүснэгт 1.1 УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэх үндэсний шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлт Үнэлгээний үзүүлэлт

Жин

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал
1

Бодлогын уялдаа
холбоо

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал
Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал

15%

Салбарын УАӨ-д дасан зохицох зорилго болон дэд зорилтод тусгагдсан
байдал
Хэрэгжүүлэх
2 шаардлага,
боломж

3

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ, боломж

Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай эсэх
Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин бүрдсэн эсэх

10%

Шинэчлэн сайжруулах боломжтой эсэх
Дасан зохицох арга хэмжээг эхлүүлэх болон хэрэгжүүлэх зардал (нөөц
баялаг, ур чадвар, дэд бүтэц гэх мэт)-ыг бүрэн тооцсон эсэх
Санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой эсэх

10%

Урсгал зардлыг тогтвортой санхүүжүүлэх боломжтой эсэх
Байгалийн нөөц баялгийн хэмнэлттэй техник технологийг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө,
4

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад үзүүлэх нөлөө,
Байгаль орчны үр
нөлөө
Экосистемийн үйлчилгээг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

15%

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Газрын доройтлын үр дагаврыг зөөлрүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
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Нийгмийн үр
нөлөө

Ядуурлын түвшинг бууруулахад үзүүлэх нөлөө
Жендэрийн тэгш бус байдлыг бууруулахад үзүүлэх нөлөө

15%

Эрүүл мэндийг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө
Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэхэд оруулах хувь
нэмэр

6

Эдийн засгийн үр
нөлөө

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

15%

Иргэдийн цалин, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Орлогын тэгш бус байдлыг арилгахад үзүүлэх нөлөө
Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл,
7
эрсдэлийг
бууруулах үр
нөлөө
Нийт дүн

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үзүүлэх нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг бууруулахад үзүүлэх нөлөө,
Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үзүүлэх нөлөө

20%

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг бууруулахад үзүүлэх
нөлөө
100%
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II. Шалгуур үзүүлэлтийн жинг тогтоох
Шалгуур үзүүлэлт бүрийн ач холбогдол нь харилцан адилгүй, тухайлбал зарим шалгуур үзүүлэлт
бусад үзүүлэлтээс ач холбогдол өндөртэй байж болох тул шалгуур үзүүлэлт бүрт тохирох жинг
оноож өгнө. Бидний зүгээс шалгуур үзүүлэлтийн жинг тогтоохдоо уг үндэсний шалгуур үзүүлэлт
нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлэх зорилготой тул уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулах үр нөлөөний үзүүлэлтийг бусдаасаа
илүү ач холбогдолтой буюу 20 хувийн жинтэй, харин хэрэгжүүлэх шаардлага, боломж болон
санхүүжүүлжилтийн хэрэгцээ, боломж гэсэн үзүүлэлтүүдийн ач холбогдлыг арай бага буюу тус
бүр 10 хувийн жинтэй, бодлогын уялдаа холбоо, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны үр нөлөө
гэсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг адилхан 15 хувийн жинтэй байхаар сонгосон (Хүснэгт 1.1).
III.Шалгуур үзүүлэлтийг оноогоор үнэлэх
Үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны аль ч
салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний үнэлж болох бөгөөд
үнэлгээг мэргэжлийн хөндлөнгийн шинжээчдийн баг, бодлогын шинжээч, ажлын байрны
тодорхойлолтоор уг асуудлыг хариуцсан төрийн албан хаагч зэрэг эрх бүхий этгээд хийж болно.
Хөндлөнгийн мэргэжлийн шинжээчдийн баг нь 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. Шинжээчид
үнэлгээ өгөхдөө уг дасан зохицох арга хэмжээ нь үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний
үзүүлэлт бүрийг хэрхэн хангаж байгаад чанарын шинжилгээ хийж, Хүснэгт 1.2-д үзүүлсэн
тодорхойлолтыг ашиглан 0-5 гэсэн чанарын үнэлгээний аль тохирох оноогоор арга хэмжээ
бүрийг үнэлнэ.
Хүснэгт 1.2. Үнэлгээний тодорхойлолт
Оноо
5
4
3
2
1
0

Тодорхойлолт
Үнэлж буй үзүүлэлтэд маш сайн нөлөө үзүүлэх бол 5 оноог өгнө.
Үнэлж буй үзүүлэлтэд сайн нөлөө үзүүлэх бол 4 оноог өгнө.
Үнэлж буй үзүүлэлтэд дунд зэрэг нөлөө үзүүлэх бол 3 оноог өгнө.
Үнэлж буй үзүүлэлтэд бага зэрэг нөлөө үзүүлэх бол 2 оноог өгнө.
Үнэлж буй үзүүлэлтийг маш бага нөлөө үзүүлэх бол 1 оноог өгнө.
Үнэлж буй үзүүлэлтэд сөрөг юмуу огт нөлөө үзүүлэхгүй бол 0 оноог өгнө

Үнэлгээний аргачлалыг Хүснэгт 1.3-ийн шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт/аргачлал хэсэгт
тайлбарлан оруулав. Үнэлж буй үзүүлэлт бүрд өгсөн онооны арифметик дунджаар ерөнхий
шалгуур үзүүлэлтийн оноог тодорхойлно. Дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэхэд
арга хэмжээ нь тодорхой, нарийвчлан тайлбарласан байх шаардлагатай. Мэргэжлийн шинжээч
дасан зохицох арга хэмжээ бүрд өгсөн үнэлгээг тайлбарын хамт Хавсралт 1-ийн Хүснэгт 2.
буюу “Мэргэжлийн шинжээчийн үнэлгээний хүснэгт”-ийн дагуу гаргана.
Хүснэгт 1.3. Үндэсний шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэх аргачлал
Шалгуур
үзүүлэлт
1

8

Бодлогын
уялдаа холбоо

Үнэлгээний үзүүлэлт

Тодорхойлолт/Үнэлэх аргачлал

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан байдлыг
Монгол улсын урт
харгалзан үнэлнэ.
хугацааны хөгжлийн
бодлогод тусгагдсан байдал Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
нийтлэг журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу
Бүсчилсэн хөгжлийн
хөгжлийн бодлогод
бодлогод тусгагдсан байдал маш сайн тусгагдсан бол 5 оноо,
сайн тусгагдсан бол 4 оноо,
Орон нутгийн хөгжлийн
дунд зэрэг тусгагдсан бол 3 оноо,
бодлогод тусгагдсан байдал муу тусгагдсан бол 2 оноо,
маш муу тусгагдсан бол 1 оноо,
огт тусгагдаагүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

Салбарын УАӨ-д дасан
зохицох зорилго болон дэд
зорилтод тусгагдсан байдал
2

3

Хэрэгжүүлэх
шаардлага,
боломж

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ,
боломж

Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх
шаардлагатай эсэх

Дасан зохицох арга хэмжээг нэн тэргүүнд
хэрэгжүүлэх шаардлага
маш их бол 5 оноо,
их бол 4 оноо,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
бага бол 2 оноо,
маш бага бол 1
огт шаардлагагүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин
бүрдсэн эсэх

Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлага, агуулгыг
үндэслэн үнэлнэ.
Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин
маш сайн бүрдсэн бол 5 оноо,
сайн бүрдсэн бол 4 оноо,
дунд зэрэг бүрсэн бол 3 оноо,
муу бүрдсэн бол 2 оноо,
маш муу бүрдсэн бол 1,
огт байхгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Шинэчлэн сайжруулах
боломжтой эсэх

Уг дасан зохицох арга хэмжээг цаашид
шинэчлэн сайжруулах боломж
маш их бол 5 оноо,
их бол 4 оноо,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
муу бол 2 оноо,
маш муу бол 1 оноо,
огт боломжгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Дасан зохицох арга
хэмжээг эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэх зардал (нөөц
баялаг, ур чадвар, дэд
бүтэц гэх мэт)-ыг бүрэн
тооцсон эсэх

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг
боловсруулах нийтлэг журмын 2 дугаар
хавсралтын дагуу дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ,
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн төсөөлөл тооцоог
хийж, эхлүүлэх болон хэрэгжүүлэх зардлыг
тодорхойлно.
Арга хэмжээний зардал
маш сайн тооцогдсон бол 5 оноо,
сайн тооцогдсон бол 4 оноо,
дунд зэрэг тооцогдсон бол 3 оноо,
муу тооцогдсон бол 2 оноо,
маш муу тооцогдсон бол 1 оноо,
огт тооцогдоогүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр
тодорхой эсэх

Хөрөнгө оруулалтын зардлын эх үүсвэр
маш сайн баталгаажсан бол 5 оноо,
сайн баталгаажсан бол 4 оноо,
дунд зэрэг баталгаажсан бол 3 оноо,
муу баталгаажсан бол 2 оноо,
маш муу баталгаажсан бол 1 оноо,
огт тодорхой бус бол 0 оноог тус тус өгнө.

Урсгал зардлыг тогтвортой
санхүүжүүлэх боломжтой
эсэх

Урсгал зардлыг өөрийн санхүүжилтээр бүрэн
тогтвортой санхүүжүүлэх боломж
маш их бол 5 оноо,
их бол 4 оноо,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
муу бол 2 оноо,
маш муу бол 1
огт боломжгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.
9

4

Байгаль орчны
үр нөлөө

Байгалийн нөөц баялгийн
хэмнэлттэй техник
технологийг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө,

Дасан зохицох арга хэмжээний байгаль орчинд
үзүүлэх нөлөөллийг Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

Биологийн олон янз
байдлыг хамгаалахад
үзүүлэх нөлөө,
Экосистемийн үйлчилгээг
дэмжихэд үзүүлэх нөлөө
Байгальд ээлтэй хандлага,
зөв дадлыг төлөвшүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Газрын доройтлын үр
дагаврыг зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
5

Нийгмийн үр
нөлөө

Ажил эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх
нөлөө
Ядуурлын түвшинг
бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах
нийтлэг журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу
тухайн арга хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн
нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг үндэслэсэн
нийгэм эдийн засгийн өгөгдлийг ашиглан
мэргэжлийн шинжээчид Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

Жендэрийн тэгш бус
байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө
Эрүүл мэндийг дэмжихэд
үзүүлэх нөлөө
Иргэдийн мэдлэг
боловсролыг
дээшлүүлэхэд үзүүлэх
нөлөө
6

Эдийн засгийн
үр нөлөө

Үндэсний үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Өндөр бүтээмжтэй,
дэвшилтэд технологийг
нэвтрүүлэхэд оруулах хувь
нэмэр
Гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Ажлын байрыг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх
нөлөө
Иргэдийн цалин, бодит
орлогын нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Орлогын тэгш бус байдлыг
арилгахад үзүүлэх нөлөө

10

Улс орны эдийн засагт үзүүлэх эерэг сөрөг
нөлөөллийг мэргэжлийн шинжээчид Хүснэгт 1.2
дагуу үнэлнэ.

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

7

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл,
эрсдэлийг
бууруулах үр
нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг
үзүүлэх нөлөө

Уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөллийг
багасгах, эрсдэлийг бууруулахад оруулах хувь
нэмрийг Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд эмзэг
байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө,
Хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулахад үзүүлэх
нөлөө
Гамшгийн эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

Тайлбар: Үнэлгээний үзүүлэлт бүрийг хэрхэн хангаж байгааг Хүснэгт 1.2-ын дагуу үнэлнэ. Үнэлгээний
үзүүлэлтэд өгсөн онооны арифметик дунджаар шалгуур үзүүлэлтийн оноог тодорхойлно.

IV. Шалгуур үзүүлэлтийн жин болон арга хэмжээний оноог нэгтгэх
Шинжээчдийн багийн гишүүдийн дундаж оноо болон шалгуур үзүүлэлтийн жингээр дасан
зохицох арга хэмжээний оноог тогтоож, тус үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан арга
хэмжээнүүдийг эхний ээлжид сонгож хэрэгжүүлнэ. Тухайн нэг шалгуур үзүүлэлтийн жигнэсэн
оноог гаргахдаа шалгуур үзүүлэлтийн дундаж оноог жингээр нь үржүүлнэ. Хавсралт 1-ийн
Хүснэгт 3-ийг харна уу. Тухайлбал, дасан зохицох арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийн
үнэлгээ нь 3, жин нь 15 хувь бол жигнэсэн оноо нь 3*15/100 буюу 0.45 болно. Дасан зохицох
арга хэмжээний нийлбэр оноог гаргахдаа шалгуур үзүүлэлт бүрийн жигнэсэн оноог нэмнэ.
Нийлбэр оноо нь тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй, эсвэл нэн түрүүнд хэрэгжүүлэх
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлдог (Хүснэгт 1.4).
Хүснэгт 1.4. Нийлбэр онооны тодорхойлолт
Оноо

Тодорхойлолт

0 ÷ 1.0

Үр дүн муу, хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй

1.1 ÷ 2.0

Үр дүн хангалтгүй, нэлээн сайжруулах шаардлагатай

2.1 ÷ 3.0

Зөвшөөрч болохуйц

3.1 ÷ 4.0

Үр дүн боломжийн, гэхдээ сайжруулах шаардлагатай

4.1 ÷ 5.0

Үр ашигтай, хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой

V. Дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг эрэмбэлэх, тэргүүлэх хувилбарыг тодорхойлох
Гэхдээ эдгээр шалгуур үзүүлэлт нь бүхнийг хамарсан үзүүлэлт биш юм. Харин УАӨ-д дасан
зохицох бодлого хөтөлбөрт дэмжлэг болох суурь болж өгнө. Дасан зохицох арга хэмжээнүүдийн
үнэлгээний нэгдсэн үр дүнг Хавсралт 1-ийн Хүснэгт 4. Буюу “... салбарын уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний эрэмбэлэлтийн товчоо” хүснэгтэд бичнэ. Тус
үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан арга хэмжээнээс эхлэн эрэмбэлж, тэргүүлэх арга
хэмжээг тодорхойлно.
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ЖИШЭЭ: МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН САЛБАРЫН ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
Мал аж ахуй, бэлчээрийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессын
үндсэн зорилго нь Мал аж ахуйн эрсдэл нөлөөллийг бууруулж, салбарын тогтвортой
хөгжлийг ханган, бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх явдал гэж тодорхойлсон байна. Зорилгод
хүрэхийн тулд дараах гурван зорилтыг дэвшүүлсэн байна.
1. Бэлчээрийн эрх зүйн менежментийг сайжруулах замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
хадгалах;
2. Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийг зохистой ашиглах;
3. Ган, зуд зэрэг урт хугацааг хамарсан байгалийн гамшгаас хамгаалах тогтолцоог
боловсронгуй болгох;
Дэвшүүлсэн зорилтуудын хүрээнд дараах дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжтой
гэж үзсэн байна. Үүнд:
Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд:
1.1. Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх;
1.2 Бэлчээрийн зохистой менежментийг нэвтрүүлэх;
1.3 Малчдын ойлголтыг сайжруулах сургалт сурталчилгаа хийх;
Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд:
2.1 Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах ;
2.2 Тэжээлийн таримал тариалах, зохистой ашиглах аргаар бэлчээрийг сайжруулах;
Гуравдугаар зорилтын хүрээнд:
3.1 Байгалийн гамшгийг даван туулах чадварын үнэлгээ хийх;
3.2 Урьдчилан сэргийлэх сүлжээг байгуулах;
Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг 7 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж, үр ашигтай байдал,
ач холбогдол, хэрэгжүүлэх боломжоор нь эрэмбэлж, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай
арга хэмжээг тогтоох юм.
Судалгааг хийхдээ 2020 оны 7 дугаар сарын байдлаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
Монгол Улсын хууль, үзэл баримтлал, үндэсний хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөр зэрэгт
уур амьсгалын өөрчлөлтөд мал аж ахуй, бэлчээрийн дасан зохицох бодлого, арга хэмжээний
зорилго, зорилтын талаар хэрхэн туссаныг тодорхойлж үнэлгээг хийв.
2.1.2 Мал аж ахуй, бэлчээрийн дасан зохицох арга хэмжээний үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт манай орны мал аж ахуйн салбарт 12 эерэг нөлөөлөл, 30 сөрөг
нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой гэж тогтоогджээ (БОНХЯ, UNEP., 2014). Үүний улмаас малын
тооны зохицуулалтгүй хэт өсөлт, сүргийн бүтцийн өөрчлөлт, том малын зүй бусын хорогдол,
мал давжаарах, ашиг шим нь муудах зэрэг олон таагүй үр дагаварууд бий болж байна. Иймээс
уур амьсгалын өөрчлөлтөд мал аж ахуйн салбарын дасан зохицох арга хэмжээний гол зорилт
нь бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн
ургамлын тариалалтыг нэмэгдүүлэх гэж тодорхойлсон байна (ҮТХН).
Мал аж ахуйн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөшүүрэг
ашиглах замаар малын тоог 41.4 сая толгойд хүртэл цөөрүүлж, газар тариалангийн бүтээмжийг
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нэмэгдүүлсэн нөхцөлд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 31.3 хувиар буюу 5283.4 мянган тонн СО2экв хэмжээгээр бууруулах зорилтыг дэвшүүлсэн байна. Үүний үр дүнд, 2014 онд хүлэмжийн
хийн ялгарлын 48.5 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт ногдож байсан бол 2030 онд 30.5 хувь
болж багасах ажээ (ҮТХН).
Мал аж ахуй, бэлчээрийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээг мэргэжлийн
шинжээчдийн баг, бодлогын шинжээч, ажлын байрны тодорхойлолтоор тухайн ажлыг
хариуцсан ажилтан зэрэг эрх бүхий этгээдүүд үнэлэх бөгөөд үнэлэхдээ 0-5 хүртэлх оноог өгнө.
Мэргэжлийн шинжээч дасан зохицох арга хэмжээнд өгсөн оноог тайлбарын хамт “мэргэжлийн
шинжээчийн үнэлгээний хүснэгт”-д бичнэ.
Шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэсэн ерөнхий оноог гаргахдаа дасан зохицох арга хэмжээ нь баримт
бичигт шууд болон агуулгын хувьд тусгагдсан тоо - (n), тэдгээр тус бүрт өгсөн үнэлгээний оноо
- (К) зэргийг харгалзан ерөнхий үнэлгээний жинлэсэн дунджийг
A= {∑(n*К)} :n томьёогоор бодож гаргана.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд мал аж ахуй, бэлчээрийн дасан зохицох чиглэлээр дэвшүүлсэн
зорилго, зорилтод хүрэхийн тулд арга хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хэрхэн үнэлэх жишиг болгож
“Бэлчээрийн эрх зүйн менежментийг сайжруулах замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
хадгалах” зорилтын “Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх” арга хэмжээг
үнэлсэн үнэлгээг тайлбарын хамт Хавсралт 3-д оруулав.
Мал аж ахуй, бэлчээрийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох гурван зорилтод тусгагдсан
нийт 7 арга хэмжээнүүдийн үнэлгээ хийж эрэмбэлэв (Хүснэгт 1.5.). Эрэмбийг үндэслэн дасан
зохицох арга хэмжээний үр дүн ямар байх, түүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг онооны
тодорхойлолтод тулгуурлан сонголтыг хийв.
Хүснэгт 1.5. Мал аж ахуй, бэлчээрийн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга
хэмжээний эрэмбэлэлийн товчоо

д/д Зорилт

1

2

3

Арга хэмээ

Зорилт 1.1: Бэлчээрийн
эрх зүй, менежментийг
сайжруулах замаар
экосистемийн тэнцвэрт
байдлыг хадгалах;

Зорилт 1.2: Малын усан
хангамжийн ашиглалт,
тэжээлийн тариалалтыг
нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийг зохистой ашиглах;
Зорилт 1.3: Ган, зуд зэрэг урт
хугацааг хамарсан байгалийн
гамшгаас хамгаалах
тогтолцоог боловсронгуй
болгох;

Үндсэн шалгуур
үзүүлэлтийн үнэлгээний дүн
Жинлэсэн нийт
оноо

Эрэмбэ

1.1.1 Малын тоо толгой, сүргийн
бүтцийн зохицуулалт хийх;

4.67

I

1.1.2 Бэлчээрийн зохистой
менежментийг нэвтрүүлэх;

4.06

III

1.1.3 Малчдын ойлголтыг
сайжруулах сургалт сурталчилгаа
хийх;

3.27

VII

1.2.1 Малын усан хангамжийг
нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн
ашиглалтыг сайжруулах;

4.24

II

1.2.2 Тэжээлийн таримал
тариалах, зохистой ашиглах
аргаар бэлчээрийг сайжруулах;

3.85

IV

1.3.1 Байгалийн гамшгийг даван
туулах чадварын үнэлгээ хийх;

3.41

VI

1.3.2 Урьдчилан сэргийлэх сүлжээг
байгуулах;

3.43

V

Тайлбар: Дэлгэрэнгүй үнэлгээг хавсралтаас харна уу.
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Үнэлгээгээр, “Бэлчээрийн эрх зүй, менежментийг сайжруулах замаар экосистемийн тэнцвэрт
байдлыг хадгалах” гэсэн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх “Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн
зохицуулалт хийх” дасан зохицох арга хэмжээ 4.67 оноогоор үнэлэгдэж хамгийн тэргүүн зэргийн
үр ашигтай, нэн даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж тогтоогдов.
“Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийг
зохистой ашиглах” гэсэн зорилтын “Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн
ашиглалтыг сайжруулах” гэсэн дасан зохицох арга хэмжээ 4.24 оноогоор, “Бэлчээрийн зохистой
менежментийг нэвтрүүлэх” араг хэмжээ 4.06 оноогоор үнэлэгдэж үр ашигтай, хэрэгжүүлэх
бүрэн боломжтой гэж тогтоогдов.
“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн “зорилт
6.2: Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээж, хомстлыг буруулан ашиглалтын нөөц бий
болгож, байгалийн үр өгөөжийг ирээдүй хойч үедээ өвлүүлнэ” гэсэн зорилтын хүрээнд “...
малын тоо толгойг бэлчээрийн даацад нийцүүлэн хязгаарлаж, бэлчээр ашиглалтын ачааллыг
тэнцвэржүүлэх” (6.2.12 дахь заалт) гэж зааж өгсөн байна.
Стратегийн хоёр дахь зорилго нь 1.2. “Үйлдвэрлэлийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах”
явдал бөгөөд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэг болох 1.2.2. “Усны нөөцийг хамгаалах, зохистой
ашиглах” шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг “МАА-н үйлдвэрлэлд ашиглах усны
нөөцийн хайгуул судалгааг хийж, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах нөхцөл, боломжийг
судлах..“ арга замаар хэрэгжүүлнэ гэж дүгнэсэн байна (А.Бакей ба бусад., 2020).
Малын тооны зохицуулалтгүй хэт өсөлт, сүргийн бүтэц алдагдсан байдал, бэлчээрийн
хомстол зэргийн сөрөг үр дагаврын нэг илрэл нь малын жингийн бууралт байдаг. Малын жин
буурснаар махны үйлдвэрлэлээс олох ашиг багасах магадлалтайг мэргэжилтнүүд тооцоолж
гаргасан байна. Хэрэв малын тоог зохистой хэмжээнд хүртэл хязгаарлахгүй бол малын
жингийн бууралтаас шалтгаалсан алдагдал 2030 онд 160 орчим тэрбум төгрөгт, 2050 онд 280
орчим тэрбум төгрөгт хүрч, мал аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 5.4 хувиар буурах
магадлалтай байгаа аж (БОНХЯ, UNEP., 2014).
Хэдийгээр хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйг усаар хангах ажилд бодитой үр дүн гарсан боловч
малын тоо толгой 1990 оноос 2019 онд 2.9 дахин өссөн байхад инженерийн хийцтэй худгийн тоо
1990 оноос 1.7 дахин буурч, харин гар худгийн тоо 1.7 дахин өссөн нь малын усан хангамжийн
түвшин буурсан үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл, 1990 онд нийт худагт эзлэх инженерийн хийцтэй
худгийн тоо 59 хувь байсан бол 2018 онд энэ тоо 29.5 хувь болж хөдөөгийн хүн ам, мал сүргийг
найдвартай усны эх үүсвэрээс усаар хангах бодлогын арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй
хэвээр байна.
2018 оны мэдээгээр бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар 14332 инженерийн хийцтэй худаг,
29345 энгийн уурхайн худаг ашиглагдаж байгаа нь 68-70 сая хонь толгой малыг усаар хангахад
хүрэлцэх юм. Мал сүргийн бөөгнөрөл ихтэй нутагт нэг худгаас 8-10 мянган хонь толгой малыг
усалж байгаа нь зохистой хэмжээнээс 2.3-2.9 дахин давсан үзүүлэлт юм.
Өнөөгийн байдлаар манай орны нийт бэлчээрийн талбайн 12.5 сая га нь дулааны улиралд
байнгын урсацтай урсгал усаар усжуулагддаг бөгөөд үлдэх 112 сая га бэлчээрийг усжуулахад
38.7 мянга орчим тооны инженерийн хийцтэй худгийг байгуулах шаардлагатай гэсэн тооцоо
байдаг. Эдгээр худгийг гаргахын тулд 21 аймгийн 217 сумын 667 багийн 1698 бэлчээрт шинээр
уст цэг тогтоох хайгуул судалгааны ажил явуулах хэрэгцээ, шаардлага байна. Уур амьсгалын
дулаарлын нөлөөгөөр ил задгай усны нөөц багадах тусам худгийн хэрэгцээ улам ихсэх болно
гэсэн зарчмыг баримталбал шаардлагатай худгийн тоо 40-50 мянга орчимд хүрэх магадлалтай
(Ш.Баранчулуун., Д.Мөнхгэрэл., Б.Амартайван., 2020).
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Монгол орны бэлчээрийн хэдэн хувь нь доройтолд орсон талаар судалгааны дүнгүүд өөр
хоорондоо зөрүүтэй байдаг боловч дунджаар нийт бэлчээрийн 70.0 орчим хувь нь ямар нэгэн
байдлаар доройтолд орсныг мэргэжлийн байгууллагууд тогтоосон байна. Бэлчээрийн усан
хангамжийн хомстол нь бэлчээрийн доройтлыг нөхцөлдүүлэгч хүний хүчин зүйлийн болон
байгалийн хүчин зүйлийн аль алинд хамаарч байгаа цор ганц үзүүлэлт болохыг судлаачид
тогтоосон байна (С.Цэрэндаш., 2020).
Малын хорогдолд голлон нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйл нь ган ба зуд байсаар байсан.
Гандуу-зудархаг жилд малын хорогдлын дундаж 7.5% байдаг бол их гантай-зудтай жилд 26.1
хувьд хүрдэг байна (А.Бакей., Б.Пүрэв. 2016). Манай оронд малын хорогдлын шалтгааныг
нарийвчлан тодорхойлсон судалгааны дүн хомс байна. 2010 оны их зуднаар хорогдсон малын
сэг зэмийг задалж үзэхэд бараг бүх мал гүзээндээ хангалттай хэмжээний сэвстэй боловч тэр
нь усгүй шахам, бүдүүн гэдсэндээ хатаж хатуурсан хар баастай, тарга тэвээргийн хувьд үхэх
хэмжээнд хүртлээ доройтоогүй байсан нь тогтоогдож байв. Малчдаас аман асуулга авахад,
өвөл малаа бараг усалдаггүй, цас идүүлдэг, цасан шуургатай 3-4 хоногт хотноосоо гаргаагүй,
малаа огт услаагүй гэж хариулж байлаа. Үүнээс дүгнэхэд, малын хорогдлын голлох шалтгааны
нэг нь мал усгүйдэж, цангаж үхсэн байх магадлал маш өндөр байгаа юм.
Нутаг бэлчээрийн тогтвортой, хүрэлцээтэй усан хангамж нь бэлчээрийн доройтол, цөлжилтийг
сааруулж, мал аж ахуйн уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг бууруулах нэг гарц байж
болох нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний үнэлгээгээр тогтоогдов.
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ХЭСЭГ II. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ҮР ДҮН
1. ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ
АРГАЧЛАЛ
1.1 Ерөнхий ойлголт
Өртөг өгөөжийн шинжилгээ /ӨӨШ/ нь тодорхой төсөл хөтөлбөрийн үр өгөөжийг тооцох, олон
хувилбарт арга хэмжээнүүдээс хамгийн их үр өгөөжтэй хувилбарыг сонгон авч хэрэгжүүлэх
болон шийдвэр гаргах үйл явцыг дэмжих тоон судалгааны арга хэрэгсэл юм.
ӨӨШ нь өртөг, өгөөжийг нь бүрэн үнэлж тооцож болох дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг
үнэлж, эрэмбэлэх зорилготой. ӨӨШ бүх өртөг зардал, өгөөжийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлэн
тооцож, харьцуулдаг. Хүлээгдэж байгаа өртөг болон өгөөжийг харьцуулах нь шийдвэр гаргагчид
үр өгөөжийн талаар боломжтой мэдээллийг өгдгөөс гадна гол ач холбогдол нь янз бүрийн
нөлөөллийг нэг хэмжүүр ашиглан харьцуулдаг явдал юм.
Дасан зохицох арга хэмжээний зардалд дасан зохицох арга хэмжээг төлөвлөх, түүнд бэлтгэх,
дэмжих болон хэрэгжүүлэх зардлууд болон шилжилтийн зардал багтдаг, харин дасан зохицох
арга хэмжээний өгөөж гэдэгт дасан зохицох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр хүртэх үр өгөөжийг
эсвэл уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллөөс зайлсхийсэн хохирлын зардлыг оруулна.
1.2 Үндсэн алхмууд
Дасан зохицох арга хэмжээний Өртөг-өгөөжийн шинжилгээг дараах алхмуудын дагуу хийж
гүйцэтгэнэ. Үүнд:
• Дасан зохицох арга хэмжээний зорилгыг тодорхойлох, боломжит хувилбаруудыг
тодорхойлох.
Дасан зохицох арга хэмжээний зорилго нь зөв тодорхойлогдсон бөгөөд мөнгөн дүнгээр
илэрхийлэгдэж болохуйц байх ёстой.
• Үндсэн нөхцөл байдлыг тодорхойлох.
Үндсэн нөхцөл байдал (дасан зохицох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй үеийн нөхцөл
байдал) болон төслийн нөхцөл байдал (дасан зохицох арга хэмжээг амжилттай
хэрэгжүүлснээр хүрэх нөхцөл байдал)-ыг тодорхойлох нь эдгээр нөхцөл байдлыг
харьцуулахад чухал ач холбогдолтой.
• Тодорхой хугацаан дах нийт өртгийг тооцох.
Дасан зохицох арга хэмжээний өртөгт шууд зардлууд (тухайлбал хөрөнгө оруулалт,
ашиглалтын зардал зэрэг), шууд бус зардлууд (тухайлбал нийгмийн баялгийн хохирол,
шилжилтийн зардал зэрэг) багтана.
• Тодорхой хугацаан дах нийт өгөөжийг тооцох.
Дасан зохицох арга хэмжээний өгөөж гэдэгт уг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр хүртэх
өгөөж (тухайлбал борлуулалтын орлого, нийгмийн татвар гэх мэт) эсвэл уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөллөөс зайлсхийсэн хохирлын өртөг болон бусад холбогдох өгөөжийг
багтаана. Дасан зохицох арга хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээнд ямар ч
зах зээлийн үнэ байхгүй бол өгөөжийг нь зах зээлийн бус аргаар шууд бус замаар тооцно.
Тухайлбал нөхцөлт үнэлгээний арга (contingent evaluation) ашиглаж болно.
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• Нийт өртөг болон нийт өгөөжийг харьцуулах.
Дасан зохицох арга хэмжээний хувилбарыг сонгох үндсэн нөхцөл нь өртөг, өгөөжийн
мөнгөн дүнг харьцуулах явдал юм. Өртөг, өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнийг тодорхойлохын
тулд тэдгээрийг бууруулан тооцох (дискаунтчлах) хэрэгтэй.
1.3 Тодорхойлогч үзүүлэлтүүд
Дасан зохицох арга хэмжээний талаар шийдвэр гаргагч нь тэдний авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээнүүдийн аль нь үр ашигтай байхыг сонгохдоо 3 үндсэн үзүүлэлт ашигладаг. Үүнд:
•

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (the net present value (NPV)) буюу үр өгөөжийн өнөөгийн үнэ
цэнэ ба өртгийн өнөөгийн үнэ цэнийн ялгавар.

BCR = PV (B) / PV (C)
Энд B - өгөөж, C - өртөг,
үнэ цэнэ.

PV(B)_-өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнэ, PV(C)_- өртгийн өнөөгийн

Өртөг болон өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнийг тооцохдоо бууруулалтын коэффициент
ашиглан бууруулан тооцох бөгөөд цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ дараах томъёогоор
илэрхийлэгдэнэ. Үүнд:
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NPV нь тэгээс их бол тухайн хувилбарыг хэрэгжүүлж болно, тэгээс бага бол тухайн арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхээс татгалзана. NPV-г мөн хөрөнгө хуваарилах эрэмбэ тогтооход
ашигладаг.
•

Өгөөж ба өртгийн харьцаа (the benefit-cost ratio (BCR)) буюу өгөөжийн өнөөгийн үнэ
цэнэ ба өртгийн өнөөгийн үнэ цэнийн харьцаа. Өртөг болон өгөөжийг сонгож авсан
бууруулалтын хувиар бууруулан тооцно.

BCR = PV(B)/PV(C)
Өгөөж, өртгийн харьцаа нь тухайн төслийн мөнгөний нийт үнэ цэнийг харуулна. Хэрвээ
уг харьцаа 1-ээс их бол эдийн засгийн хувьд ашигтай тул хувилбарыг хэрэгжүүлж болно.
•

Өгөөжийн дотоод хувь (internal rate of return (IRR)) буюу NPV нь тэгтэй тэнцүү байх
бууруулалтын хувь. Өөрөөр хэлбэл

NPV = 0
Тухайн хувилбарын хувьд IRR өндөр байх тусам уг хувилбарын сонгогдох боломж
ихэснэ.
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1.4 Өртөг өгөөжийг тооцох
Хэдийгээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ бүрийн онцлогоос хамаарч
түүнийг хэрэгжүүлэх өртөг болон түүний эдийн засаг, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх өгөөж
нь өөр өөр байх боловч Өртөг өгөөжийн шинжилгээнд мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг
тооцох, улмаар дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг харьцуулах, эрэмбэлэх үүднээс өртгийг
үнэлэхдээ Үндэсний хөгжлийн газраас баталсан “Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ
хийх аргачлал” болон “Төслийн санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу
өртгийг илэрхийлэгч үндсэн үзүүлэлтүүдийг, харин өгөөжийг үнэлэхдээ өмнө тодорхойлсон
УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүд дотроос
хэмжиж болохуйц гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгон авч өгөөжийн үнэлгээг хийлээ. Үүнд:
1. Өртөг. Дасан зохицох арга хэмжээний өртөг зардалд тухайн арга хэмжээг эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэхэд гарсан бүх нэмэгдэл зардлыг оруулна. Иймээс нийт зардал нь
* Хөрөнгө оруулалтын зардал,
* Үйл ажиллагааны зардал гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.
* Хөрөнгө оруулалтын зардалд
• Барилга байгууламжийн зардал,
• Дэд бүтэцтэй холбоотой зардал,
• Тоног төхөөрөмжийн зардал,
• Тавилга, эд хогшлын зардал зэрэг анхны хөрөнгө оруулалтын бүх зардлууд орно.
Харин ашиглалтын буюу үйл ажиллагааны зардалд
• Цалингийн зардал,
• Материалын зардал,
• Тээвэр, шатахууны зардал,
• бусад зардлууд зэрэг тухайн арга хэмжээний өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой
тогтмол болон тогтмол бус бүх зардлууд багтдаг.
2. Өгөөж. Дасан зохицох арга хэмжээний өгөөж гэдэгт тус дасан зохицох арга хэмжээг
хэрэгжүүлснээр хүртэх эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн бүх өгөөжийг тооцно.
Тухайлбал, борлуулалтын орлого, нэмэгдсэн ургацын хэмжээ, ойжуулсан талбайн хэмжээ
гэх мэт.
Түүнчлэн өгөөжийг
• Анхдагч өгөөж,
• Хоёрдогч өгөөж гэж ангилдаг .
Анхдагч өгөөж гэдэг нь тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр шууд хүртэх нэмэгдэл өгөөж
юм уу буурсан хохирлын хэмжээ юм. Харин хоёрдогч өгөөж нь тухайн арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн хүртэх шууд бус
нэмэгдэл өгөөжийг хэлнэ. Тухайлбал, дасан зохицох арга хэмжээний улмаас хүний эрүүл
мэнд сайжрах нь анхдагч өгөөж бол үүний улмаас ажлын бүтээмж нэмэгдэх нь хоёрдогч
өгөөж юм.
*
*
*
*
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний нийт өгөөжийг
Эдийн засгийн өгөөж,
Байгаль орчны өгөөж,
Нийгмийн өгөөж,
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход үзүүлэх өгөөж
гэсэн 4 төрлийн өгөөжийн нийлбэрээр тодорхойлно. Эдгээр өгөөжийг тооцохдоо тус бүрд
нь уг өгөөжийг илэрхийлэгч 3-4 шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана. Тухайлбал, эдийн засгийн
өгөөжийг тооцохдоо үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, гадаадын шууд хөрөнгө

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

оруулалтыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн цалин, бодит орлогын нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх өгөөжийг
мөнгөн дүнгээр тооцож оруулна.
1.5 Өртөг, өгөөжийн шинжилгээний үр дүн
Өртөг, өгөөжийн шинжилгээ хийхдээ технологийн карт, нэгж зардлын үнэ тарифууд, бүтээгдэхүүн
үйлчилгээний нэгжийн үнэ, инфляцын түвшин, бодлогын хүү зэрэг үндсэн үзүүлэлтүүдийг
ашиглан тухайн нэг жилийн дундаж өртөг, өгөөжийн тооцоог гаргана. Түүнчлэн ирээдүйн үнэ
цэнийг тооцохдоо инфляцын түвшинг харгалзаж үзэх ба ирээдүйн үнэ цэнийг өнөөгийн үнээр
илэрхийлэхийн тулд бууруулалтын хувийг ашиглана.
УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээ бүрийн хувьд өртгийн болон өгөөжийн шинжилгээг хийхдээ
тухайн жилийн өртөг, өгөөжийг харгалзан Хавсралтад байгаа Хүснэгт 1 болон Хүснэгт 2-ийн
дагуу, өртөг, өгөөжийн шинжилгээ тус бүрийн нэгдсэн үнэлгээг харгалзан Хүснэгт 3, Хүснэгт
4-ийн дагуу, өртөг өгөөжийн шинжилгээний нэгдсэн үр дүнг дасан зохицох арга хэмжээ болон
салбар бүрээр Хүснэгт 5-ын дагуу, өртөг өгөөжийн мэдрэмжийн шинжилгээг Хүснэгт 6-ийн
дагуу гаргана.
Дасан зохицох арга хэмжээг харьцуулан эрэмбэлэх, сонгох үүднээс 0-5 оноогоор үнэлнэ.
Үнэлэхдээ NPV нь тэгээс их ба BCR нь 1-ээс их бөгөөд хамгийн өндөр арга хэмжээг 5 оноогоор,
дараагийн арга хэмжээг 4 оноогоор гэх мэтчилэн үнэлнэ. Харин NPV нь тэгээс бага эсвэл BCR
нь 1-ээс бага бол 0 оноо өгнө. Эрэмбэлэхдээ хамгийн их оноотойгоос эхлэн жагсаана.
1.6 Өртөг өгөөжийн шинжилгээний сул тал ба арга зүйн асуудлууд
Өртөг өгөөжийн шинжилгээний үр дүнг хязгаарлах хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг. Үүнд:
Тодорхой бус байдал: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн үр нөлөө болон нийгэм эдийн
засгийн ирээдүйн хөгжлийн тодорхой бус байдал нь оновчтой дасан зохицох арга хэмжээг
тодорхойлоход тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. Хэдийгээр тодорхой тохиолдлуудад тавьдаг
боловч нөлөөллийн хүрээ хязгааргүй юм. Гэхдээ цаг агаарын болон нийгэм эдийн засгийн
өгөгдөл мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар тодорхой бус байдлыг бууруулах
боломжтой. Мөн судалгаанд ашиглагдаж буй өгөгдөл болон түүний хэмжилттэй холбоотой
тодорхой бус байдал гарч ирдэг. Иймээс түүврийн хэмжээг оновчтой болгох, хэмжилт туршилтыг
нарийвчлал сайтай хийснээр үр дүнг шийдвэр гаргах түвшинд ашиглах нь тохиромжтой.
Өртөг өгөөжийн үнэлгээ: Өртөг өгөөжийн шинжилгээ хийхийн тулд маш олон төрлийн өртөг,
өгөөжийг нэгтгэн мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх шаардлагатай болдог. Гэвч бүх өртөг өгөөжийг
мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх боломжгүй байдаг. Нөгөө талаас дасан зохицох арга хэмжээний
өртөг өгөөжийг үнэлэхдээ зөвхөн санхүүгийн үнэлгээ хийх, эсвэл илүү өргөн хүрээнд эдийн
засгийн үнэлгээ хийж болно. Санхүүгийн үнэлгээ нь авч үзэж байгаа дасан зохицох арга
хэмжээний зөвхөн санхүүгийн зардал өгөөжийг үнэлдэг. Харин эдийн засгийн үнэлгээ нь илүү
өргөн хүрээгээр буюу тус арга хэмжээний улс орны эдийн засагт үзүүлж байгаа өртөг өгөөжийг
нь үнэлдэг. Түүнчлэн нийгмийн болон байгаль орны өртөг өгөөжийг тооцдог. Тухайлбал, ажлын
байр бий болгох, экосистемийн үйлчилгээг дэмжих өртөг өгөөжийг тооцдог.
Дасан зохицох арга хэмжээний өртөг өгөөжийг тооцохдоо зах зээлийн өртөг өгөөжийг авч
үзэхээс гадна зах зээлийн бус өртөг өгөөжийг авч үзэх нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл зах зээл
дээр арилжаалагддаггүй, мөнгөөр илэрхийлэхэд хүндрэлтэй байдаг өртөг өгөөжийг тооцох
ёстой. Тухайлбал, хүний эрүүл мэнд, экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийн өртөг, өгөөжийг
тооцох нь хүндрэлтэй. Иймээс зах зээлийн бус өртөг, өгөөжийг орхигдуулбал судалгаа буруу
үр дүнд хүрч болно.

19

Бууруулалтын хувь нь дасан зохицох арга хэмжээний өртөг, өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнийг
илэрхийлэхэд ашиглагддаг. Учир нь арга хэмжээний өртөг нь өгөөжийг бодвол цаг хугацааны
хувьд өмнө болдог. Өнөөгийн үнэ цэнэ нь бууруулалтын хувиас ихээхэн хамаардаг. Иймээс
үнэлгээндээ мэдрэмжийн шинжилгээ хийдэг. Энэ нь бууруулалтын хувийн өөрчлөлтөд үр дүн
хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харьцуулах зорилготой юм.
Тэгш бус байдал. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийгмийн эмзэг бүлэг илүү их өртөмтгий байдаг.
Иймээс өртөг өгөөжийн үнэлгээг хийхдээ цэвэр өгөөжийг үнэлэхээс гадна өртөг өгөөжийн
тархалтыг авч үзэх нь чухал юм. Цэвэр өгөөжийн тархалтыг хэд хэдэн аргаар үнэлж болно.
Тухайлбал өгөөжийг үнэлэхдээ ялгаатай жин оноож болно. Өөрөөр хэлбэл, эмзэг бүлгийн
хүмүүст оногдож буй өгөөжийг хоёр дахин ихэсгэж, баян чинээлэг хүмүүсийн хүртэх өгөөжийг
хоёр дахин бууруулан тооцож болно. Гэхдээ жингээр үнэлэх нь заримдаа хүндрэлтэй байдаг.
1.7 Мэдрэмжийн шинжилгээ
Өртөг өгөөжийн шинжилгээнд зарим нэгэн таамаглал, дүгнэлтийг, тухайлбал, бууруулалтын
хувь, инфляцийн түвшин гэх мэт үзүүлэлтийг таамаглан оруулдаг. Түүнчлэн дасан зохицох арга
хэмжээний ирээдүйн өртөг, өгөөж мөн таамаглалын шинжтэй байдаг. Эдгээр таамаглалууд нь
тодорхойгүй байдлыг илэрхийлэх учир өртөг өгөөжийн шинжилгээнд мэдрэмжийн шинжилгээг
хийдэг. Мэдрэмжийн шинжилгээ нь зарим нэг таамаглал өөрчлөгдөхөд өртөг өгөөжийн
шинжилгээний үр дүн буюу цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ, өгөөж өртгийн харьцаа гэсэн үзүүлэлтүүд
хэрхэн өөрчлөгдөхийг судалдаг. Тухайлбал, бууруулалтын хувь нь дасан зохицох арга
хэмжээний өртөг, өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнийг илэрхийлэхэд ашиглагддаг. Өнөөгийн үнэ цэнэ
нь бууруулалтын хувиас ихээхэн хамаардаг. Иймээс гарсан үр дүнг баталгаажуулах үүднээс
мэдрэмжийн шинжилгээ хийдэг. Энэ нь бууруулалтын хувийн өөрчлөлтөд дасан зохицох арга
хэмжээ үр өгөөжтэй хэвээрээ байх уу гэдгийг шалгах зорилготой юм.
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2.УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨРТӨГ
ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН
Энэ бүлэгт Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 407 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Парисын
хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт” (ҮТХН)
баримт бичигт тусгасан уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн
8 салбар тус бүрээс нэг дасан зохицох арга хэмжээг сонгон авч, өмнөх бүлэгт тодорхойлсон
өртөг өгөөжийн шинжилгээний дагуу жишиг байдлаар үнэлсэн бөгөөд үнэлгээний тооцоолол
болон үр дүнг салбар бүрийн хувьд тайлбарлан орлууллаа. Үнэлгээнд хамрагдсан дасан
зохицох арга хэмжээнүүдийг нэгтгэн Хүснэгт 2.1-д харуулав. Тухайн арга хэмжээг сонгохдоо
ҮХТН баримт бичигт тусгагдсан дасан зохицох арга хэмжээ бүрийг салбарын түвшинд 1-р хэсэгт
тодорхойлсон үндэсний шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсэн мэргэжлийн шинжээчийн үнэлгээний үр
дүн болон өртөг өгөөжийг нь үнэлж болохуйц байдлыг харгалзан үзэж сонгосон. Зарим нэмэлт
дэлгэрэнгүй тайлбарыг хавсралтад оруулав.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох эдгээр арга хэмжээний өртөг өгөөжийн шинжилгээнд
бууруулалтын хувийг 5, 10, 15 байхаар сонгон авч үр дүнг гаргалаа. Монгол улсын инфляцын
түвшин сүүлийн 5 жилийн дунджаар ойролцоогоор 5 хувь байгаа тул өртөг өгөөжийн
шинжилгээнд дасан зохицох арга хэмжээний өртөг өгөөжийн ирээдүйн үнэ цэнийг тооцохын
тулд инфляцын түвшнийг жилд дунджаар тогтмол 5 хувь байхаар, харин дасан зохицох арга
хэмжээний үргэлжлэх хугацааг 10 жилээр авч тооцоог хийв.
Хүснэгт 2.1 Сонгосон дасан зохицох арга хэмжээ
№ Салбарын нэр

Дасан зохицох арга хэмжээ

Тайлбар

1

Мал аж ахуй

Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах

Хэт ачаалалтай гүн
өрөмдлөгийн нэг
худагт ноогдох өртөг,
өгөөжийн шинжилгээ

2

Газар тариалан

Усалгаатай талбайд цомхотгосон технологиор улаан
буудайн тариалах

100 га талбайд
тариалах

3

Ус

Хур тунадасны улирлын шилжилт, эрчмийн
өөрчлөлтийг харгалзан аадар бороо, цас мөсний
хайлалтын усыг тогтоон барих цувраа болон
тоонолжтой хөв цөөрмүүдийг байгалийн тогтоц
ашиглан байгуулах, ингэхдээ ууршилтыг багасгахын
тулд ил задгай усан санг өндөр уулын бүсэд, тал хээр,
говийн бүсэд далд усан сан барих зарчмыг баримтлах

Өндөр уулын бүсэд
байгуулж байгаа
шороон боомт бүхий
усан сангийн үр
ашгийн тооцоо

4

Ой

Ойжуулалт, ойг байгалийн аясаар нөхөн сэргээх ажлыг
эрчимжүүлж, ойн экосистемийн дасан зохицох чадвар,
хүлэмжийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх

2021-2030 онд нийт
100000 га талбайг
нөхөн сэргээх

5

Биологийн
олон янз
байдал

Говийн гайхамшигт 6 зүйл амьтныг хамгаалах, үүгээр
дамжуулах экосистемийн иж бүрэн судалгааг хийж,
дасан зохицох хөтөлбөрт тусгах

6

Гамшгаас
хамгаалах

Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, ойлголтыг иргэд, олон
нийтэд олгох сургалтыг тогтмол зохион байгуулах,
сургалт, арга зүйн төвийг байгуулан үйл ажиллагааг
бэхжүүлэх

7

Нийгмийн
эрүүл мэнд

Зоонозын өвчний эрсдэлийг бууруулах талаар хүн амд
зориулсан мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион
байгуулах

8

Иргэдийн
амьжиргаа,
нийгмийн
хамгаалал

Хаана амьдарч байгаагаас үүдэн иргэдийг шинжлэх
ухаанч мэдээллээр хангах (үерийн ам, ган, зуд гэх
мэтээр)

Жилд нэг удаагийн
цогц сургалт явуулах
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2.1 МАЛ АЖ АХУЙ, БЭЛЧЭЭРИЙН САЛБАРЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН
2.1.1 Мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийн онцлог
Мал аж ахуй, бэлчээрийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээний үнэлгээгээр
“Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийг
зохистой ашиглах” гэсэн зорилтын “Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн
ашиглалтыг сайжруулах” гэсэн дасан зохицох арга хэмжээ үр ашигтай, хэрэгжүүлэх бүрэн
боломжтой гэж тогтоогдов. Манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн усан хангамж нь байгалийн
ба зориудын үүсгэмэл гэсэн хоёр төрөл байдаг.
Байгалийн усан хангамжийн үндсэн эх үүсвэр нь гадаргын урсгал ус ба хүйтний улиралд
цас байдаг. Харин зориудын усан хангамжийн эх үүсвэрийг ихэнхдээ худаг гаргах, нөхцөл
боломж бүрдсэн бэлчээрт усан сан ба хөв, цөөрөм байгуулах замаар шийдвэрлэдэг. Нүүдлийн
мал аж ахуй эрхэлдэг малчдын нэг онцлог нь мал амьтан ба хүн амын ус хангамж хамтдаа
шийдвэрлэгддэг. Хүн, мал, амьтны усны хэрэгцээг хангах эх үүсвэрийг ерөнхийд нь уст цэг гэж
томьёолон нэрлэдэг.
Уст цэг нь гарал үүслийн хувьд байгалийн ба үүсгэмэл гэж байдаг бөгөөд тэдгээрийг гарал
үүсэл, байгалийн тогтоц, хэмжээ болон хийцээс нь хамааруулан нуур, цөөрөм, хөв, тойром,
шанд, баянбүрд, бүрд, мөрөн, гол, горхи, булаг, рашаан, гүн өрөмдмөл худаг, богино яндант
худаг, инженерийн хийцтэй уурхайн худаг, энгийн уурхайн худаг, тохижуусан булаг, усан сан, ус
дамжуулах хоолой, инженерийн хийцтэй суваг гэж ялгаж нэрлэдэг.
Хүн, малын ундааны усны эх булгийг сонгож авахдаа дараах ерөнхий шаардлагуудад
нийцүүлдэг. Үүнд:
* Усны эх булаг нь ашиглахад хямд өртөгтэй, энгийн хялбар байх;
* Усны ундарга ба нөөц нь хэрэгцээг хангаж чаддаг байх;
* Усны найрлага, эрдэсжилт нь хүн, малын ундаанд тохирсон байх;
* Усны эх булгийн ариун цэврийн шаардлага хангагдсан байх, эсвэл түүнийг хангаж болох
бололцоотой байх;
* Газар зүйн байршлын хувьд бэлчээрт юмуу эсвэл хотондоо ойр байх;
* Өвлийн улиралд халтиргаа гулгаа үүсэхээргүй, зуны улиралд шалбааг, шавхай
тогтохооргүй газарт байршилтай байх;
* Нэг ээлжинд аль болох олон мал зэрэг ус уух боломжтой байх зэрэг болно.
Манай орны малын усан хангамжид газрын доорх усыг ихээр ашигладаг. Дулааны улирлын
бэлчээрийн 40.0 орчим хувийг, хүйтний улирлын бэлчээрийн 92.0 орчим хувийг газрын доорх
усаар хангадаг байна. Газрын доорх усыг олдворлох байгууламжийг ерөнхийд нь худаг гэж
нэрлэдэг бөгөөд Монгол оронд худгаар бэлчээрийг усжуулах ажил долоон зууны тэртээгээс
Өгөөдэй хааны зарлигаар эхэлсэн байна (Ш.Баранчулуун., 2004).
Одоогийн байдлаар манай оронд үндсэн 4 төрлийн хийцтэй, арав гаруй загварын худгийг
барьж байгуулан ашиглаж байна.
Худгийг хийцийн төрлөөр нь энгийн уурхайн, инженерийн хийцтэй уурхайн, богино яндант, гүн
өрөмдлөгийн гэж дөрвөн төрөлд ангилдаг. Үүнд:
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ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

* Усны хөдөлгөөнт ба байнгын түвшин нь газрыг гадаргуугаас доош 1-12 м гүнд оршдог, 0.1
л/сек-ээс их ундаргатай, ихэвчлэн гараар малтаж, чулуу, мод, тоосго, төмөр бетон цагираг
зэргийн аль нэгээр хашсан,15 метр хүртэл гүнзгий, усыг нь энгийн хийцтэй механик ус
өргөгчөөр юмуу ховоогоор татаж олдворлодог худгийг энгийн уурхайн худаг гэнэ. Ихэнх
уурхайн худаг 3.0-10.0 метр гүнтэй, усны ундарга нь 0.15-0.30 л/сек орчим, нөөц усны
хэмжээ нь 1.0-3.0 мянган литр байдаг. Энгийн уурхайн худгийн гүний дээд хязгаарыг 30
м гэж тогтоосон байна.
* Богино яндант худагтай ижил төрлийн ус өргөгчөөр тоноглогдсон, 0.3-1.0 л/сек
ундаргатай, 0.8-1.0 метрийн голчтой төмөр бетон цагирагаар доторлосон, 30 метр хүртэл
гүнтэй худгийг гүн уурхайн буюу инженерийн хийцтэй уурхайн худаг гэнэ. Ийм худгийн
цооногийг зориулалтын өрөмдөх төхөөрөмжөөр ухаж, төмөр бетон цагаргаар хашдаг.
Худгийн цооногийн диаметр нь гүний дагуудаа өөрчлөгдөхгүй жигд байна. Цооногийн гүн
30 метрээс хэтрэхгүй.
* Ихэвчлэн механик ажиллагаатай ус өргөгчөөр тоноглогдсон, 1 секундэд 0.5-1.0 л усны
ундаргатай, усны байнгын ба хөдөлгөөнт түвшин нь газрын гадаргуугаас доош 4.5-25.0
метрийн хооронд оршдог, яндан доторлогоотой, 30-50 м хүртэл гүнтэй цооногийг богино
яндант худаг гэнэ.
* Харьцангуй их гүнд орших газрын доорх усыг олдворлох зорилгоор өрөмдөж гаргасан яндан
доторлогоотой, төрөл бүрийн хийц, зохиомжтой их чадлын ус өргөгчөөр тоноглогдсон,
усны байнгын ба хөдөлгөөнт түвшин нь газрын гадаргуугаас доош 30 метрээс их гүнд
тогтсон, 1 секундэд 1.0 литрээс их ус ундруулах хүчин чадалтай, 159-450 мм-ийн голчтой
яндангаар доторлосон цооногийг гүн өрөмдмөл худаг гэнэ.
Цооногийн их биеийн доторлогоог хийхдээ олон янданг цуваа угсарч бэхэлдэг. Эдгээрийг
суултын яндан гэж нэрлэдэг. Суултын цуваа яндангийн диаметр доошлох тусмаа 50-100 мм
хэмжээгээр нарийсдаг. Уст үеийн дотор ус хүлээн авах зориулалтаар тусгайлан цоолж нүхлээд
гадуур нь шүүрийн материалаар ороож тоноглосон янданг суулгадаг. Үүнийг шүүрийн яндан
гэж нэрлэдэг. Бага гүнтэй цооногийн шүүрийн янданг суултын янданд шууд залгах байдлаар нэг
цуваа болгон байрлуулдаг. Гүн цооногт шүүрийг суултын яндан дотуур шургуулж байрлуулна.
Шүүрийн яндан дотор цахилгаан хөдөлгүүрт угсарсан усны шахуургыг суурилуулдаг. Шахуургын
шахсан усыг дамжуулах хоолойг ус өргөлтийн яндан гэж нэрлэдэг. Энэ хоолойгоор гарсан усыг
худгийн усан санд, эсвэл мал услах онгоцонд юүлдэг.
Хүснэгт 2.2 Гүн өрөмдлөгийн худгийн давуу ба сул тал
Гүн өрөмдмөл худгийн давуу ба сул тал
Давуу тал:
• Газрын гүний цэвэр усыг ашигладаг;
• Усны бохирдол байхгүй;
• Усны ундарга сайн;
• Ус татах үйл ажиллагаа бүрэн механикжсан;
• Сайн байгуулсан худаг олон жил ашиглагддаг;
• Ус нөөцлөх сантай;
• Худгийн цооног, ус өргөх төхөөрөмжийг
хамгаалсан тусгай барилгатай байдаг;
• Худгийг хүн ам, мал, тариалан, үйлдвэрийн ус
хангамжийн олон зориулалтаар ашигладаг;

Сул тал:
• Худаг байгуулах ажлын өртөг зардал их
байдаг;
• Зөвхөн мэргэжлийн байгууллага худгийг
байгуулдаг;
• Худаг эвдэрсэн тохиолдолд зөвхөн
мэргэжлийн байгууллагаар засварлуулдаг;
• Цэвдэгтэй бүс нутагт гаргасан худаг өвөл
хөлддөг;
• Усны ундарга лайд дарагдсан, шүүр бөглөрсөн
тохиолдолд засварын ажлын зардал их өндөр
байдаг;
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Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах арга
хэмжээний өртөг, өгөөжийн дүн шинжилгээг ил задгай усны эх үүсвэр хомс бэлчээр нутагт
дулааны улиралд усан хангамжийн 30-40 хувийг гадаргын усаар, хүйтний улиралд малын усан
хангамжийг зөвхөн худгийн усаар хангах тохиолдолд тооцож гаргав. Малын усан хангамжийг
шийдвэрлэх үйл ажиллагааг ерөнхийд нь бэлчээр усжуулалт гэж томьёолон нэрлэдэг.
Бэлчээр гэж экосистемийн хувьд мал сүргийг адуулан маллахад тохиромжтой, малд идэмжтэй
өвс ургамлын нөөцтэй, усаар хангагдсан хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрыг хэлнэ. Бэлчээрийн
үнэлгээ нь усжуулагдсан байдал, өвс тэжээлийн хангамжийн даац хоёроор илэрхийлэгддэг.
Бэлчээр усжуулалт гэж тухайн нутагт амьдрагч нийт ус хэрэглэгчдийг хэрэгцээт хэмжээний
усаар тоо ба чанарын хувьд бүрэн хангах зохион байгуулалт-техник-эдийн засгийн нэгдмэл, үр
ашигтай үйл ажиллагаа явуулахыг хэлнэ.
Бэлчээр усжуулалтын зорилго нь усжуулж байгаа нутаг дэвсгэрт оршин амьдрагч хүн, мал
болон бусад ус хэрэглэгчдийн хэвийн амьдрал, үйл ажиллагаанд шаардагдах хэмжээний усыг
байнга, тасралтгүй хангахад оршдог.
Бэлчээр усжуулалтын онцлог нь:
- тодорхой нутаг дэвсгэрийн хүрээнд явагддаг;
- бэлчээрийн талбайг бус түүн дээр оршин амьдрагчдыг усаар хангадаг;
- эдийн засгийн үр ашиг нь малын тооны өсөлт, мах, сүү, ноосны гарцын нэмэгдэл, төл
бойжилт, мал онд оролт зэрэг үзүүлэлтүүдээр дамжин дамаар илэрдэг;
Бэлчээрийн усан хангамжийг шийдвэрлэхдээ дараах 4 үндсэн зарчмыг баримтлах ёстой.
* Байгаль-экологийн онцлог байдлыг харгалзан үзэх;
* Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлах;
* Уламжлалыг хадгалсан, залгамж шинж чанартай байх;
* Мал аж ахуйн хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангасан байх;
2.1.2 Бэлчээр усжуулалтын худгийн байршил ба тоог тогтоох
Бэлчээрт байх худгийн тоо, түүний байршил, нэг уст цэгийн орчимд байлгах малын тоо зэргийг
төлөвлөхдөө дараах үндсэн үзүүлэлтэд тулгуурладаг. Үүнд:
• Худгийн ундарга;
• Ашиглах боломжтой усны нөөц;
• Ямар төрлийн хэдэн толгой малыг усаар хангаж чадах байдал;
• Бэлчээрийн ургацын арви;
• Бэлчээрээс нэг малын хоногт идэх өвсний хэмжээ зэрэг болно.
Уст цэгийн үйлчлэх хүрээний радиуст адгуулах малын тоо нь бэлчээрийн тэжээлийн нөөц
ба усны хангамж хоёртой шууд шүтэлцээтэй байдаг. Уст цэгийн радиус гэж тухайн уст цэгээс
усжуулж байгаа бэлчээрийн талбайг тойргийн талбайд шилжүүлэхэд үүсэх радиусын хэмжээг
хэлнэ. Манай орны судлаачдын судалгааны дүн, малчдын олон жилийн туршлагад тулгуурлан
гүн өрөмдлөгийн нэг худагаас услах боломжтой малын тооны зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарыг
малын төрөл тус бүрээр нь тогтоосон байдаг.
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Хүснэгт 2.3 Нэг гүн өрөмдлөгийн худгаас хоногт ус уух малын тоо ба ашиглах усны зохистой хэмжээ
Уст цэгээс услах
малын төрөл

Хоногт ус уух малын
зохистой тоо, малын
төрлөөр

Шаардагдах усны хэмжээ
(м3/хон)
Хаврын сүүлч, зун,
Намрын сүүлч, өвөл,
намрын эхэнд
хаврын эхэнд
16.0
9.6

Бог мал

3200

Үхэр

400

16.0

12.0

Адуу

400 - 600

16.0 - 24.0

12.0 - 18.0

Тэмээ

300 - 400

16.5 - 22.0

12.0 - 18.0

2.1.3 Малын ус хэрэглээний тооцоо
Манай орны хувьд бэлчээрийн талбайн өөрчлөлтөд хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа нь малын
усан хангамж байдаг. Мал сүргийг усаар хангах ажлын эдийн засгийн үр ашиг нь удаан
хугацааны дараа малын тоо толгойн өсөлт, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр дамжин малчдын
амьдрал ахуйд мэдрэгддэгээрээ бусад үйлдвэрлэлээс ялгаатай.
Хүснэгт 2.4 Бэлчээр усжуулалтын үр дагавар
Малыг усаар гачигдуулснаас үүсэх сөрөг үр
дагаврууд:
• Өвс тэжээлээ олж идэх чадвар, сонирхол нь
10-15 хувиар буурдаг;
• Хивлэг нь цөөрч, гэдэс тээрдэг;
• Бэлчээрт явах чадал муудаж, хэвтэлт нь
ихэсдэг;
• Малын өвчлөл 17-28 хувиар нэмэгддэг;
• Амархан бээрч осгодог;
• Өвөл тарга хүчээ 25-30 хоногт бүрэн алддаг;
• Сувайралт 3 дахин нэмэгддэг;
• Хээл хаялт 25-30 хувиар ихэсдэг;
• Ноосны гарц 10 хувиар багасдаг;
• Сүүний гарц 44 хувь хүртэл багасдаг;
• Гарсан төлийн 50 хүртэл хувь нь хорогддог;

Малыг усаар тогтмол сайн хангасны эерэг үр
дүн:
• Биеийн эрхтнүүд хэвийн ажиллаж, хивлэг
нь сайжирч, идсэн өвс тэжээлээ бүрэн
боловсруулдаг;
• Өдөрт бэлчээрээс идэх өвсний хэмжээ 30 хувь
хүртэл нэмэгддэг;
• Хүйтэнд даарч, осгодоггүй;
• Зун хоногтоо 178-430 грамм хүртэл тарга хүч
нэмэгддэг;
• Ихэрлэлт 100 эхэд 20-50 хүрдэг;
• Ноосны гарц хонинд 113 граммаар нэмэгддэг;
• Сүүний гарц өдөрт 30-40 хувиар нэмэгддэг;
• Малын зүй бусын хорогдол байхгүй болдог;

Мал сүргийн усан хангамж нь малын тоо толгойн өсөлт, ашиг шимд шууд нөлөөлдөг тул
түүний ач холбогдлыг илүү сайн ойлгохын тулд гаднын бусад хүчин зүйлтэй хэрхэн харилцан
шүтэлцээтэй байдгийг мэддэг байх нь чухал юм.
2.1.4 Малыг услах тоо, хугацаа
Малын уух усны хэмжээ, малыг хоногт услах тоо, малын ус ууж ханах хугацаа, усалгаа
хоорондын зай зэрэг нь дараах хүчин зүйлээс хамаарч өөрчлөгддөг байна.
• Тухайн өдрийн цаг агаарын байдал.
• Малын идсэн өвс тэжээлийн хэмжээ.
• Хоногийн агаарын температурын хэмжээ.
• Өвс ургамлын сөл, шүүслэг байдал.
• Малын ууж байгаа усны температурын хэмжээ.
• Малын төрөл ба түүний нас, хүйс.
• Малын ашиг шим, тарга хүчний байдал.
• Малыг хоногийн ямар цагт усалж байгаа.
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Үүнээс үүдэн малын усалгааны горим, норм гэдэг ойлголт гарч ирдэг. Малын усалгааны горим
гэж малыг хоногийн ямар цагт, хооронд нь ямар хугацааны зайтайгаар хэдэн удаа, хэдий хэр
хугацаанд услахыг хэлнэ. Усалгааны норм гэж нэг малын хоногт уух усны хэмжээг хэлнэ.
Малын усалгааны горимыг гурван төрөлд хувааж үздэг.
• Ханатал услах гэж малыг үдээс өмнө, үдээс хойш өдөрт 2-3 удаа услахыг хэлдэг.
• Дутуу ханатал услах гэж өдөрт нэг л удаа услахыг хэлнэ.
• Цангааж услах гэж нэг, эсвэл хэд хоног өнжөөд нэг удаа услахыг хэлнэ.
Аль ч төрөл, насны мал усыг тодорхой хугацаанд ууж ханадаг. Үүнд ууж байгаа усны температур,
хоногийн ямар цагт усалж байгаа хугацаа хоёр голчлон нөлөөлдөг.
Хүснэгт 2.5 Бэлчээрийн монгол малын ус ууж ханах хугацаа/Т.Ядамсүрэн. 1981 он.
Малын төрөл

Хүйтний улиралд

Дулааны улиралд

Дундаж хугацаа

Тэмээ

4-5 минут

4-6 минут

5 минут

Адуу

1-2 минут

3-5 минут

3 минут

Үхэр

2-3 минут

2-3 минут

3 минут

Бог мал

2-3 минут

2-3 минут

2 минут

Малын ус хэрэглээг тооцохдоо 2015 онд БОНХ-ын сайдын тушаалаар батлагдсан “Малын
усалгааны норм”-оос авч ашиглав. Уг нормд малын төрөл, нас, хоногт услах тоо, улирлын ус
хэрэглээний нормыг дэлгэрэнгүй тодорхойлж өгсөн байдаг тул хураангуйлан төл мал ба бага
насны мал, нас гүйцсэн мал гэсэн хоёр ангиллаар тооцоонд авлаа.
Хүснэгт 2.6 Монгол малын ус хэрэглээний дундаж норм
Малын төрөл, нас

Төл, бага насны
Нас гүйцсэн
Төл, бага насны
Нас гүйцсэн
Төл, бага насны
Нас гүйцсэн
Төл, бага насны
Нас гүйцсэн

Уух усны норм (л/хоног)
Дулааны улиралд

Хүйтний улиралд

Хонь, ямаа
2.8
4.0
Монгол үхэр
18.0
40.0
Монгол адуу
18.9
42.0
Тэмээ
27.0
75
Эх сурвалж: Малын усалгааны горим, норм. БОНХЯ.
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2,2
3.2
10.6
27.5
10.3
21.5
29.2
68.5

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

Бэлчээрийн маллагаатай мал сүргийн уух усны норм хэмжээ нь тухайн үеийн гадаад болон
дотоод хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамааран өмнөх (10.6) хүснэгтэд үзүүлсэн жишиг нормоос
ихсэх, багасах зэргээр хэлбэлзэж байдаг.
2.1.5 Малын ус хэрэглээний тооцоо
Малын ус хэрэглээ гэж тодорхой хил хязгаар бүхий бэлчээрийн талбайд тооцоот хугацаанд
адуулсан малын уусан усны хэмжээг хэлнэ. Малын ус хэрэглээг хэдэн янзаар тодорхойлж
болдог.
• Хоногийн, сарын, улирлын, жилийн гэх мэтээр хугацааны хувьд ялгавартайгаар
• Малын төрөл тус бүрээр
• Хонин толгойд шилжүүлсэн малаар тус тус илэрхийлнэ.
Хоногийн ус хэрэглээг малын төрөл тус бүр дээр доорх томьёогоор бодож олно.
Qух = (Mд * N) : 1000 Qух = (Mд * N) : 1000
Mд - тооцоот хугацаанд байсан тухайн төрлийн малын дундаж тоо.
N - тухайн төрлийн малын хоногт уух усны норм.
Мал сүргийн улирлын ус хэрэглээг дараах томъёогоор бодож олдог.
ΣQдул.ух = Qух * Tд ΣQхул.ух = Qух * Tх
ΣQдул.ух - дулааны улирлын нийлбэр ус хэрэглээ.
ΣQхул.ух - хүйтний улирлын нийлбэр ус хэрэглээ.
Tд - дулааны улирлын үргэлжлэх хугацаа Tд = 152 хоног
Tх - хүйтний улирлын үргэлжлэх хугацаа Tх = 213 хоног
Өрх айл нэг нутагт нутаглах хугацаанд шаардагдах нийт усны хэрэглээг дээрх томъёогоор
тооцож гаргана.
2.1.6 Малын ус хэрэглээний өөрчлөлтөд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Малын уух усны хэмжээ ба идэш тэжээлийн шүтэлцээ. Малын уух усны хэмжээнд идсэн
өвс тэжээлийн хэмжээ, түүний чийглэг нь ихээхэн нөлөөтэй байдаг байна. Тухайлбал, хатсан
хагд өвс, хуурай хивэг зэрэг тэжээл идэж байгаа мал 1.3-1.6 дахин их хэмжээний шүлс ялгаруулж
байж амандаа орсон өвс тэжээлийн 20 гаруй хувийг нь шүлсээрээ норгон дэвтээсний дараа
залгидаг байна. Ийм учраас чийг муутай, хуурай хивэг, хатсан өвс идэж байгаа үедээ малын
уух усны хэмжээ нь 30 хүртэл хувиар нэмэгддэг байна. Бүх төрөл, насны малын хувьд идэш
тэжээл ба уух усны хэмжээ нь хоорондоо шууд шүтэлцээтэй байдаг. Энгийнээр ойлговол, мал
идсэн өвс тэжээлийнхээ хэмжээнээс дунджаар 3 дахин их хэмжээний ус уудаг байна. Цангасан
мал өвс тэжээлээ 10-15 хувиар бага иддэг. Үүний нөлөөгөөр амьдын жингийн бууралт хонинд
1-2 кг, үхэрт 30 кг хүрч гулууз махны гарц нь 13.9 хувиар буурсан, үнээний хоногийн саам 19
хувиар буурдаг нь судалгаагаар тогтоогджээ (ХХААХҮЯ., 2018).
Малын уух усны хэмжээ ба усны температурын шүтэлцээ. Тэргүүний малчдын туршлага
болон судалгааны ажлын дүнгээс харвал малыг дулааны улиралд гүн худгийн, эсвэл булгийн
хүйтэн, тунгалаг усаар услах нь илүү тохиромжтой байдаг бол хүйтний улиралд худгийн болон
харзны мөсгүй усаар усалбал дотроосоо даардаггүй, тарга хүчээ алддаггүй байна. Малын уух
усны тохиромжтой температур нь 8-15 градус байдаг. (Б.Хөххүү., ).
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Манай малчдын хамгийн их гаргадаг түгээмэл алдааны нэг нь өвлийн улиралд малыг
услахгүй, цас идүүлж амны нь цангааг гаргадаг. Ингэж цасаар ундаалсан мал амархан турж
мууддаг. Хонь өвлийн өдөрт амныхаа цангааг гаргах гэж 2 кг хүртэл хэмжээний цасыг өвстэй
хольж иддэг байна. Идсэн цасаа хайлуулж, биеийнхээ дулаантай адил температурт хүртэл
бүлээсгэхийн тулд хоног тутамд 130-150 грамм тарга хүчээ зарцуулдаг байна. Ийнхүү нэг сар
цасаар ундаалсан хонь 4-5 кг амьдын жингээ алдаж турдаг.
Малын уух усны хэмжээ ба нас, биеийн жингийн шүтэлцээ. Мал амьсгалах, хөлрөх, явах,
даарах зэрэгтээ зарцуулсан эрчим хүчээ нөхөхийн тулд уусан усаа зарцуулдаг байна. Малын
бие дэх зарцуулах усны хэмжээ нь дутагдахад цусны найрлага нь өтгөрч, цусанд агуулагдах
эрдэс давс, уургийн хэмжээ нэмэгдсэнээр малд цангах мэдрэмж төрдөг байна. Мал биеийн
жингийнхээ нэг хувьтай тэнцэх хэмжээний ус, шингэнээ алдахад цангаж эхэлдэг. Гадаад
орчин халуун болох, биеийн хөдөлгөөн нь түргэсэх тутам мал усаар цангах нь нэмэгддэг.
Хүмүүсийн дунд, мал зөвхөн халуунд цангадаг мэтээр өрөөсгөл ойлголт их байдаг. Гэтэл мал
усаар цангах гэдэг нь амьтны физиологийн үйл ажиллагаа бөгөөд халуун, хүйтэн аль ч цаг,
улиралд тохиолддог байна. Малын нас, тарга хүчний байдал нь түүний уух усны хэмжээнд
шууд нөлөөлдөг байна. Өсвөр насны малын биед явагдах бодисын солилцоо нь нас гүйцсэн
малынхаас 1.2-1.5 дахин эрчимтэй байдаг тул биеийн нэгж жинд шаардагдах усны хэрэгцээ нь
бага насны малд нас гүйцсэн малынхаас даруй 1.5-2.0 дахин их байдаг байна. Төл болон бага
залуу өсвөр насны мал нь хөгшин малыг бодвол илүү цангаг байдаг тул усаар дутаасан үед
залуу мал тарга хүчээ илүү амархан алдаж, ашиг шим нь хурдан буурдаг.
Цангаж усаар дутагдсан малын хүч тамир буурч, биеийн дотоод халуун нь нэмэгддэг байна.
Иймээс дутагдаж байгаа эрчим хүчээ нөхөн сэргээж, биеийн дотоод халуунаа бууруулахын
тулд биедээ хуримтлуулсан өөх буюу тарга хүчээ задалж ус болгон хувиргадаг байна. Усаар
цангасан малын амьсгалын тоо үлэмж олширч, идээшлэх хүсэл нь алга болж хэвтэх, сүүдэрт
хоргодох зэргээр өдрийг өнгөрөөдөг тул тэжээлийн дутагдалд давхар ордог байна. Үүнээс
шалтгаалан мал биеийн жингийн алдагдалд орж эцэж турсны улмаас жилдээ нийт малын
гурав орчим хувь нь хорогддог байна.
2.1.7 Худгаас мал услах хугацааг тооцох арга
Ил задгай усгүй бэлчээрт нутагладаг айлууд дундаа нэг худгийг эзэмшиж, ашиглан малаа услах
нь элбэг. Ийм тохиолдолд хэнийх, хэзээ, хэдий хугацаанд багтааж малаа услах вэ гэдгийг зөв
тооцоолж чадаагүйгээс усаа булаалдаж маргалдах, зөрчил элбэг гардаг. Иймээс худгаас мал
услах хугацааг тооцох аргыг танилцуулж байна.
Худгаас олон малыг ханатал услахын тулд цөөн цөөнөөр нь хэсэгчлэн хувааж ус уулгадаг. Эс
тэгвээс эр сувай чадалтай мал нь түрүүлж усаа уугаад, ядарч доройтсон, бага насны, хээлтэй
мал ус олж ууж чадалгүй хоцордог. Энэ нь өвөл, хаврын улиралд мал сүрэг хорогдохын нэг
эх үндэс болдог. Харамсалтай нь, туршлага багатай малчид энэ тухай мэдлэг байдаггүйгээс
малын хорогдлын шалтгааныг ус дутагдсанаас үүдэлтэй гэж ойлголгүй өнгөрдөг.
Олон малтай хот айлын малчин малаа хэд хувааж, нийтдээ ямар хугацаанд усалж дуусахыг
тооцож олохдоо дараах өгөгдлүүдийг ашигладаг. Үүнд:
• N - Нэг малын хоногт уух усны норм (л)
• Qx - худгаас онгоцонд өгөгдөх усны хэмжээ (л/сек)
• m - нэг малын онгоцонд эзлэх зай (м)
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Мал ус уухаар онгоцонд зэрэгцэн зогсох зайг дараах байдлаар тогтоосон байдаг (Ж.Чогдон.,).
Үүнд:
- бог мал 35 см,
- үхэр 85 см,
- адуу 85 см,
- тэмээ 95 см.
• lo - онгоцны уртын хэмжээ (м)
• M - ус уух нийт малын тоо
• tc - малыг услахаар хуваах, онгоцонд тууж оруулах ба гаргах хугацаа (мин)
Олон малыг услахаар хэсэгчлэн хувааж , онгоцонд тууж оруулах ба тууж гаргах хугацааг малын
төрлөөс хамаарч дараах байдлаар дундажлан тогтоосон байдаг (Т.Ядамсүрэн., 1981). Үүнд:
- бог мал 6 минут,
- адуу 8 минут,
- үхэр 10 минут,
- тэмээ 10 минут.
Тооцоог доорх дарааллаар хийдэг.
1. нэг удаагийн ээлжид онгоцноос зэрэг ус уух малын тоог олохдоо
а = 2 * lo : m
2. хот айлын малыг хэд хувааж услах тоог олохдоо
n=M:a
3. нэг малд ноогдох усны хэмжээг олохдоо
q1 = (1000 * Qx) : a
4. нэг малын ус ууж ханах хугацааг олохдоо
t = (100 * N) : (6 * q1)
5. өрхийн нийт малыг усалж дуусахад шаардагдах нийлбэр хугацааг олохдоо
T = n * (tc + t)
Малын ус ууж ханах хугацаа нь худгаас 1 секундэд онгоцонд өгөх усны хэмжээнд урвуу
хамааралтай байдаг. Нэг малын ус ууж ханах хугацаа нь малын төрөл, улирлын байдлаас
хамаардаг.
2.1.8 Усжуулагдсан бэлчээрийн талбайг тодорхойлох тооцоо
Уст цэгээр усжуулагдаж байгаа бэлчээрийн талбайг тодорхойлохын тулд юун түрүүнд дараах
суурь өгөгдлүүдийг ашигладаг. Үүнд:
• Уст цэг, ус түгээх барилгын жагсаалт, тэдгээрийн байршилт, товч тодорхойлолт;
• Ус хэрэглэгчдийн бүртгэл. (малын тоо, төрөл, айл өрхийн тоо, хүн ам, байршил);
• Нутаг дэвсгэрийн зураг М 1:100 000, М 1:200 000, М1:50 000;
• Ашиглагдах бэлчээрийн талбайн хуваарилалт:
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- Дулааны улирлын;
- Хүйтний улирлын;
- Нөөц бэлчээрийн талбай;
• Малын тоо толгойн хөдөлгөөн, бүтцийн өөрчлөлт;
• Малын усалгааны горим, норм;
• Бэлчээр ашиглалтын байдал;
• Бэлчээрийн ургацын арви ба даац (сүүлийн жилүүдийн дунджаар);
Уст цэгийг усжуулагдаж байгаа тойрог хэлбэрийн талбайнхаа голд оршино гэж авч үзээд
усжуулагдаж байгаа бэлчээрийн талбайг доорхи томъёогоор тодорхойлно.
Fo = 100 * π * R2 (га)
Гол, горхи ба нуурын усаар усжуулж буй бэлчээрийн талбайг тодорхойлохдоо мал услах
бололцоотой эргийн дагууд авсан эдийн засгийн хувьд ашигтай радиусын хэмжээгээр
хязгаарлагдсан зурвас газраар тооцно.
Бэлчээрт зохистой байрлуулсан 2 худгийн хоорондын зай нь радиусын нийлбэртэй ойролцоогоор
тэнцүү байна. Зэргэлдээ байрлалтай олон уст цэгийн үйлчлэх радиусаар татагдсан тойргуудын
хооронд орхигдсон жижиг талбайнуудыг бүхлээр нь буюу заримдаа хувааж аль нэг уст цэгт
харъяалуулан усжуулагдсан талбайн тооцоонд оруулна.
Малын усалгаанд ашиглах худгийн тоо, түүний байршил, нэг уст цэгийн орчимд байлгах малын
тоо зэргийг төлөвлөхдөө дараах үндсэн үзүүлэлтэд тулгуурладаг. Үүнд:
• Худгийн ундарга.
• Ашиглах боломжтой усны нөөц.
• Ямар төрлийн хэдэн толгой малыг усаар хангаж чадах байдал.
• Бэлчээрийн ургацын арви.
• Бэлчээрээс нэг малын хоногт идэх өвсний хэмжээ зэрэг болно.
Харин нэг малд тухайн хугацаанд ноогдох бэлчээрийн талбай ба малын тоог урьдчилан мэдэж
байгаа үед нэг уст цэгээс усжуулагдах бэлчээрийн талбайг дараах томьёогоор тодорхойлно.
Fo = ((qх * t +V) : N) * ε
ε - Нэг малд (хонин толгой) ноогдох нормт бэлчээр (га)
qх - худгийн ундарга, (л/сек)
t - малын усалгаа үргэлжлэх нийт хугацаа, (сек)
V - бэлэн байсан усны нөөц, (л)
N - нэг малын хоногт уух усны норм, (л)
Хонь, үхэр, тэмээ мэтийн төрөл бүрийн мал нэг уст цэгээс ундаалдаг бол тооцоог хийхдээ:
• Бүх малыг хонин толгойд шилжүүлнэ эсвэл,
• Малын төрөл тус бүрээр тооцоог хийж дүнг нэгтгэнэ.
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Бэлчээрт байх малын тоог хязгаарлах гол хоёр хүчин зүйл байдаг.
1. Уст цэгийн усны нөөц, хүрэлцээ
2. Бэлчээрийн ургацын хэмжээ буюу даац
Уст цэгийн усны хүрэлцээнд тохирсон малын тоонд шаардагдах бэлчээрийн талбайн доод
хэмжээг дараах томьёогоор боддог.
Smin = (M * Nт * Tб) : Ү
Smin - шаардлагатай бэлчээрийн талбайн доод хэмжээ, (га)
M - нэг уст цэгт байвал зохих малын тоо
Nт - нэг малын хоногт хэрэглэх тэжээлийн норм, (цн)
Tб - тухайн бэлчээрийг ашиглахаар төлөвлөсөн хугацаа, (хоног)
Ү - 1 га талбайн тэжээлийн нөөц, (цн/га)

Усжуулах бэлчээрийн ургацын хэмжээг тодорхойлсны дараа тухайн нутаг дэвсгэрт хэчнээн
толгой малыг хэдий хугацаанд бэлчээж болохыг дараах томьёогоор олно.
MT = (ST * Y) : (Nт * T)
MT - тухайн бэлчээрт Т хугацаанд бэлчих малын тоо
Ү - нэг га талбайн тэжээлийн нөөц, (ц/га)
ST - Т хугацаанд мал бэлчээх бэлчээрийн талбайн хэмжээ, (га)
Nт - нэг малын хоногт хэрэглэх тэжээлийн норм, (ц)
Т - ST хэмжээний бэлчээр нутагт малыг бэлчээрлүүлэх хоногийн тоо
Бэлчээрлүүлэх мал нь хэд хэдэн төрөл байвал тооцоог хийхдээ ST, Ү, Т зэргийн утгыг
тогтмолоор авч нэг малын хоногт хэрэглэх тэжээлийн норм Nт-ийн холбогдлыг малын төрөл
бүрээр ялгавартай авна.
Усжуулахаар төлөвлөж байгаа ST хэмжээний бэлчээрийн даац сонгосон Т хоногт хүрэлцэж буй
эсэхийг дараах нөхцөлөөр шалгана.
ST * Ү > Σ(Mj * Nj * T)
j - малын төрлийн индекс (хонь, ямаа, үхэр, адуу, тэмээ)
Mj - j төрлийн малын тоо
Nj - j төрлийн малын хоногт хэрэглэх тэжээлийн норм
T - мал бэлчээрлүүлэх хоногийн тоо
Дээрх нөхцөл хангагдахгүй байвал нийт малын, эсвэл аль нэг төрлийн малын тоог цөөлнө. Ийм
бололцоогүй бол усжуулахаар төлөвлөж байгаа ST хэмжээний бэлчээрт нутаглах хоногийн
тоог цөөрүүлнэ.
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2.1.9 Бэлчээр усжуулалтын эдийн засгийн өртөг, өгөөж
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд мал аж ахуй, бэлчээрийн дасан зохицох чиглэлээр дэвшүүлсэн
зорилго, зорилтод хүрэхийн тулд арга хэрэгжүүлэх арга хэмжээний өртөг, өгөөжийн үнэлгээний
жишээ болгож “Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх
замаар бэлчээрийг зохистой ашиглах” зорилтын хүрээнд дэвшүүлсэн “Малын усан хангамжийг
нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах” арга хэмжээний бодит тооцоог
дулааны улиралд жижиг голоос, хүйтний улиралд зөвхөн цасаар малын усан хангамжийг
шийдвэрлэдэг орон нутагт гүн өрөмдлөгийн худгаар усжуулагдсан бэлчээрт малын тоо толгой,
сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх ажлын зардал, орлого, ашиг зэргийг тооцож гаргав.
Ойт хээрийн бүсэд орших Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгийн ихэнх сумдад бэлчээрийг
сэрүүний ба дулааны улирлын гэж хоёр хувааж дулааны улиралд голуудын татмын бэлчээрт,
өвлийн улиралд худаг орчмын бэлчээрт нутагладгаас малын хэт бөөгнөрөл болж байгаа нь
бэлчээр талхигдахад хүчтэй нөлөөлж байна. Гэтэл манай орны нийт бэлчээр нутгийн 30 орчим
хувь нь усан хангамжгүйгээс бараг ашиглагдахгүй байна (С.Цэрэндаш., 2012).
Бэлчээрийн даац хэтэрсэн дээрх аймгуудын нутагт нэг худаг тойрсон малын хэт их бөөгнөрөл
үүсэж (ЖАЙКА., 2016) нэг гүн өрөмдлөгийн худгаас 8-10 мянган хонь толгой малыг усаар хангаж
байна (ХХААХҮЯ., 2020). Мал сүргийн бүтцийг улсын хэмжээнд дундажлан авч үзвэл 2018 оны
байдлаар 40.8 хувийг ямаа, 45.97 хувийг хонь, 6.59 хувийг үхэр, 5.93 хувийг адуу, 0.69 хувийг
тэмээ эзэлж байна (Статистикийн эмхэтгэл).
Малын хоногт уух усны хэмжээгээр нь хонин толгойд шилжүүлэх итгэлцүүрийг доктор
Ц.Балдандорж боловсруулсныг одоо мөрдөж байна. Итгэлцүүрийн жилийн дундаж утгаар бог
мал 1, үхэр 8.5, адуу 8.3, тэмээ 20.6 хонин толгой малтай тэнцэх хэмжээний усыг хэрэглэдэг
(Балдандорж.Ц.,“Монгол орны усны аюулгүй байдал” 2015). Ус хэрэглээгээр нь дундажлан
тооцоолбол гүн өрөмдлөгийн нэг худгаас хоногт ойролцоогоор 6950 бог мал, 62 үхэр, 57 адуу,
3 тэмээ ус ууж байна. Бэлчээр усжуулалтын эдийн засгийн өртөг, өгөөжийг малаас авах ашиг
шимийн болон мах, түүхий эдийн үнийн дундаж хэмжээгээр тооцоолов.
Хүснэгт 2.7 Бэлчээрийн монгол малын амьдын жин ба гулууз махны гарц
Малын төрөл

Амьдын дундаж жин
/кг/

Амьд малын дундаж
үнэ /мян төг/

гулууз махны гарц
/кг/

Хонь

52.7

88.0

23.3

Ямаа

35.5

60.0

16.2

Үхэр

242.5

1030.0

122.7

Адуу

280.0

1150.0

139.4

Тэмээ

400.0

1205.0

233.0

Эх сурвалж: МУ-ын ХАА-н тогтвортой хөгжлийн ШУ-ны үндэслэл. 2020. Зах зээлийн дундаж үнэ.
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Хүснэгт 2.8 Ойт хээрийн бүсийн монгол малын жилийн өгөөж
Хонь

Ямаа

Үхэр

Адуу

Тэмээ

Бүтээгдэхүүний
нэр

Гарц

Үнэ
/төг/

Гарц

Үнэ
/төг/

Гарц

Үнэ
/төг/

Гарц

Үнэ
/төг/

Гарц

Үнэ
/төг/

Сүүний гарц /л/

17

450

29

600

519

400

209

4500

147

1800

314

2800

4550

3500

Бодын хялгас /гр/
Ноолуур /гр/

416

Уртын ноос /гр/

1279

60000

2800

Тэмээний ноос /гр/
Арьс, шир

1

1200

1

38000

1

16000

1

10000

1

10000

Мах

23.3

4500

16.2

4400

122.7

6500

139.4

5500

233.0

3200

Дотор мах

1

2500

1

2200

1

4500

1

2500

1

4500

Эх сурвалж: ХАА-н түүвэр судалгаа, нэгдсэн дүн 2015. ҮСХ. 2017.

Нийт төллөсөн бог малын 58.7-62.4 хувь, үнээний 86.4-92.6 хувь, гүүний 60.0-70.0 хувь саальд
хамрагддаг байна. Төвийн болон Хангайн бүсэд ингийг саальд хамруулдаггүй.
Хүснэгт 2.9 Нэг уст цэгт ноогдож байгаа мал сүргийн бүтцийн задаргаа
Малын төрөл

Тоо

Эр мал

Хээлтэгч

Шинэ төл

Таваарын мал

Бүгд

7072

3825

3247

2118

4954

Хонь

3686

1970

1716

1224

2462

Ямаа

3264

1778

1486

866

2398

Үхэр

62

37

25

17

45

Адуу

57

38

19

11

46

Тэмээ

3

2

1

0

3

Тайлбар: 2018 оны Статистикийн мэдээнд тулгуурлан эр мал ба хээлтэгч, шинэ төл, таваарын малын
тооцоог хийв.

Уст цэгт ноогдох малын тоог ирэх 10 жилд багтаан бэлчээрийн даацад нийцсэн зохистой
хэмжээнд буюу 3800 толгойд хүргэхийн тулд жил бүр таваарын малын тодорхой хувийг мах
бэлтгэлд зориулна.
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Хүснэгт 2.10 Нэг уст цэгт ноогдох мал сүргээс анхны тооцоот жилд олох боломжит ба бодит орлого
Бүтээгдэхүүний
нэр

Сүү

Бүтээгдэхүүн
малын төрөл

Бүтээгдэхүүн
малын тоо

Бүтээгдэхүүний
нийт гарц

Олох орлого
/төгрөг/

Хонь

741

12597 л

5,668,650.0

Ямаа

524

15196 л

9,117,600.0

Үнээ

15

7785 л

3,114,000.0

Гүү

7

1463 л

6,583,500.0

Бодын хялгас

Адуу

57

17.9 кг

50,114.0

Ноолуур

Ямаа

3264

1357 кг

81,469,440.0

Уртын ноос

Хонь

3686

4714.4 кг

13,200,303.0

Тэмээний ноос

Тэмээ

3

13.3 кг

46,725.0

Хонины арьс

1265

1265 ш

1,518,000.0

Ямааны арьс

1120

1120 ш

42,560,000.0

Арьс, шир

Тураг мах

Дотор мах

Үхрийн шир

21

21 ш

336,000.0

Адууны шир

19

19 ш

190,000.0

Хонины мах

1265

29474.5 кг

132,635,250.0

Ямааны мах

1120

18144.0 кг

79,833,600.0

Үхрийн мах

21

2576.7 кг

16,748,550.0

Адууны мах

19

26486.0 кг

14,567,300.0

Хонины

1265

1265 ш

3,162,500.0

Ямааны

1120

1120 ш

2,464,000.0

Үхрийн

21

21 ш

94,500.0

Адууны

19

19 ш

47,500.0

Боломжит
орлогын дүн
Малчдын бодит мөнгөн орлого нь боломжит орлогын 46.0% орчимтой тэнцдэг
гэсэн бүрэн бус мэдээг баримжаалав (Хадбаатар.Ү., 2015).

413,407,532.0
194,290,410.0.0

Нэг уст цэгт ноогдох малын тоог 3800 толгойд хүртэл цөөлж, сүргийн бүтцийн зохицуулалт
хийснээр мал сүргийн усан хангамжийг сайжруулах, бэлчээрийн даацыг нэмэгдүүлэх,
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах замаар бэлчээрийн талхагдлыг бууруулж чадсанаар
малын зүй бусын хорогдол буурч, ашиг шим нь нэмэгдсэнээс бий болох дам буюу шууд бус
орлогын тооцоог (хүснэгт 10.) хийж, эдийн засгийн өгөөжид оруулж тооцов.
Малын усалгаанд хэрэглэсэн ус одоогоор үнэ төлбөргүй байгаа тул малын тоог цөөрүүлснээр
усны нөөц хэмнэгдэх үр ашгийг түүнийг байгаль орчны өгөөжид оруулж тооцов. Тооцоонд
малын нягтрал ихтэй Орхон, Туул, Хараа, Ерөө голын сав газрын усны экологи, эдийн засгийн
үнэлгээний дундаж утгыг гадаргын усанд 2260 төгрөг, газрын доорх усанд 4978 төгрөг гэж авав.
Мал сүргийг XI-III сард худгийн усаар, IV-X сард гадаргын усаар усална.
Нэг уст цэгээс услах малын тоог цөөлснөөр экосистемийн үйлчилгээг дэмжихэд үзүүлэх
нөлөөлөл нь бэлчээрийн өвс ургамлын ургац нэмэгдэх, бэлчээрийн талхагдал буурах, хөрсний
элэгдэл эвдрэл багасах зэргээр илэрнэ. Бэлчээрийн ургацын нэмэгдэлтийг малын төрлийн
толгойн тоонд оногдох бэлчээрээс ашигласан тэжээлийн нэгжийн зөрүүгээр тооцно. Тэжээлийн
нэгжийг бодохдоо нэг хонин толгойд жилд бэлчээрээс шаардагдах тэжээлийн нэгжийн
нормоор үржүүлж, тэжээлийн нэгжийн зах зээлийн үнэлгээгээр дахин үржүүлж мөнгөн дүнгээр
илэрхийлэв.
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ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нийгмийн өгөөжийн нэг чухал үзүүлэлт бол хөдөлмөр
зарцуулалт (хүн-өдөр/толгой) жилээс жилд багасаж, үүний эсрэгээр цалин хөлс нэмэгдэж
байх явдал юм. Хөдөлмөр зарцуулалт багасахад хадлан тэжээл бэлтгэх, төл бойжуулах, мал
услах зэрэг олон ажлын бүтээмж нэмэгдэж, нэг малчны хариулах малын тоог олон болгох гэх
мэтийн менежментийн арга хэмжээнүүд нөлөөлдөг. Хөдөлмөр зарцуулалтыг мөнгөн дүнгээр
илэрхийлэхдээ нэг малчин, нэг толгой малыг нэг өдөр маллахад ноогдох ажлын хөлсөөр
тооцно. Гэхдээ энэ мөнгөн дүнгийн өөрчлөлтийг малчны цалин хөлсний өөрчлөлттэй адилтган
ойлгож болохгүй.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход үзүүлэх нөлөөний өгөөжийг, нэг уст цэгт ноогдох
малын тоог зохистой хэмжээнд хүртэл цөөрүүлснээр малын зүй бусын хорогдол жил дараалан
буурч 10 дахь жилдээ 0.1 хувьд хүрнэ, 100 эхээс бойжуулах төлийн тоо аажим нэмэгдсээр 100
хүрнэ гэж өөдрөгөөр төсөөлөв.
Тооцоонд сонгон авсан аймгуудад 2018 оны статистикийн мэдээгээр малын зүй бусын хорогдол
хонинд 3.02%, ямаанд 4.37%, үхэрт 6.22%, адуунд 2.24 хувьтай байгаа бөгөөд үүнийг жил бүр
10 пунктээр бууруулахаар тооцоонд авлаа.
2018 оны статистикийн мэдээгээр сонгосон бүс нутагт 100 эхээс бойжуулсан төлийн тоо хурга
69.6, ишиг 53.5, тугал 66.7, унага 53.5 толгой байна. Энэ нь жилд 100 эхээс 30.4 хурга, 46.5
ишиг, 33.3 тугал, 46.5 унага бойжуулах нөөц бололцоог алдаж байна гэсэн хэрэг юм. Өгөөжийн
тооцоонд нэмж бойжуулах төл малын үнийг нас гүйцсэн малын зах зээлийн үнэлгээний 25.0
хувиар бодов. Энэ нь хурга 22.0 мянган төгрөг, ишиг 15.0, тугал 257.0, унага 287.0 мянган
төгрөгөөр үнэлэгдэнэ.
Малын бөөгнөрөл ихэсч, бэлчээрийн даац 3-4 дахин хэтэрсэн Төвийн ба Хангайн бүсийн
жишээ болгож хэт их ачаалалтай гүн өрөмдлөгийн худгаас малын усан хангамжийн асуудлаа
шийдвэрлэдэг малчдын бүлгийн малын тоог зохистой хэмжээнд хүртэл цөөрүүлэхэд ирэх 10
жилийн хугацаанд гарах өртөг зардал ба үр өгөөжийг өнөөгийн үнэд суурилан тооцоолж үзэв.
“Хэт ачаалалтай гүн өрөмдлөгийн нэг худагт ноогдох” өртөг, өгөөжийн үнэлгээг харгалзан
Хүснэгт 2.11, Хүснэгт 2.12-т оруулав. Өртгийн үнэлгээнд хамрагдсан үзүүлэлтүүд:
* Манай орны нийт малчин өрхийн 43.0% нь 200-аас цөөн, 35.0% нь 201-500 толгой, 22.0%
нь 501-1000 толгой малтай байна (Статистикийн эмхэтгэл). Тэгвэл нэг гүн өрмийн худгаас
усаар хангагддаг 7072 мал сүрэг нь нийт 24 малчин өрх айлын өмч бөгөөд тэдгээрийн
15 нь 200-аас цөөн малтай, 7 айл 500 хүртэл толгой малтай, 2 айл 1000 хүртэл малтай
байна. Эдгээр 24 малчин өрх нь 8 хот айлын зохион байгуулалтаар амьдарч ажиллана гэж
тооцоонд авав.
* Хангайн ба Төвийн бүсийн аймгуудад төлийн пүнзтэй, саравчтай задгай малын хашааны
зах зээлийн дундаж үнэлгээ 35.0 сая төгрөг, саравчгүй задгай хашаа 3.4 сая төгрөгийн,
зуны улиралд мал хашдаг шургааган хавирган ханатай хашаа багтаамжаасаа хамаарч
380-540 мянган төгрөгийн үнэтэй байхаар тооцов. Худгийн насосын цахилгаан-генераторт
хэрэглэдэг дизель түлшний үнэ 2003-2020 оны хооронд жилд дунджаар 31.9 хувиар өсөж,
17 жилийн хугацаанд нийтдээ 7.5 дахин нэмэгдсэн байна (УУЭХЯ-ны мэдээ). Энэ өсөлтийн
хандлага 2030 он хүртэл хэвээр байх магадлалтай гэж тооцов.
* Үйл ажиллагааны дараагийн жилүүдэд богийн саравчтай хашаа, бод малын хашаа, төлийн
пүнз, малын тэжээлийн хашаа зэргийг жил бүр нэмж барьж байгуулах шаардлагатай учраас
хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөв. ХАА-н тооллогын мэдээний дундаж үзүүлэлтээр тооцоход
мал маллаж байгаа 24 өрх айлууд бүгд гэртэй, 2 айл өвөлжөөндөө орон сууцтай байх
магадлалтай байна. 1 гэрийн үнэ 1.5 сая төгрөг, 1 орон сууцны байшин 8.0 сая төгрөгийн
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үнэлгээтэй гэж тооцов. Малын эрүүл мэндийн зардалд төрөл бүрийн тарилга, эм, туулгын
ба угаалгын бодис, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин зэргийн үнэ орно. Малын
эрүүл мэндийн зардлын тайлан мэдээг ҮСХ-ноос жил бүр гаргадаг бөгөөд бид тооцоондоо
2018 оны мэдээг суурь өгөгдөл болгон авч ирэх жилүүдэд байх малын тоонд нийцүүлэн
зардлыг бодож гаргав.
* 3.8 малчин өрхөд 1 мотоцикл, 8.3 малчин өрхөд 1 ачааны машин, 8.4 өрхөд 1 суудлын
машин, 1.8 өрхөд 1 моторт тээврийн хэрэгсэл ноогддог жишгээр (ХАА-н тооллого., 2011)
тооцвол 24 өрх айлын дунд 7 мотоцикл, ачааны машин ба суудлын машин тус бүр 3, ажлын
зориулалттай олон төрлийн бага оврын трактор болон бусад 13 тооны моторт техник
хэрэгсэл байх магадлалтай байна. Эдгээр машин трактор, мотоцикл, бусад техникийг 2018
оны зах зээлийн үнэлгээг баримтлан үнэлж анхны жилийн хөрөнгө оруулалтын зардалд
тусгав. Дараагийн жилүүдэд хөрөнгө оруулалтын зардлыг жилдээ дунджаар 6.5 хувь өсөж
байхаар тооцов.
* Нэг малчин өрхийн ам бүлийн тоо улсын дунджаар 3.8 хүн байдаг гэдгээр жишвэл 24
өрх айлд 91 хүн амьдардаг бөгөөд тэдгээрийн 37.0 хувь буюу 34 хүн хөдөлмөрийн насны
малчид байна.
* Малчин өрхийн үйлдвэрлэлийн зардлын 9.5 хувийг малын тэжээл, 6.9 хувийг шатахуун,
шатах тослох материалын үнэ, 2.6 хувийг урсгал засварын зардал эзэлдэг байна (ХАА-н
тооллого., 2011).
* Улсын дунджаар нийт малчин өрхийн 7.8 хувь нь туслах малчин өрхийг хөлсөөр ажиллуулдаг
бөгөөд нэг туслах малчин өрхөөс 2 хүн ажилладаг байна. Бидний тооцоонд 2 өрхийн 4
туслах малчин ажиллаж, нэг туслах малчны сарын цалин 420.0 мянган төгрөг байхаар
тооцоонд орууллаа.
* Малчин өрхийн урсгал зардалд сурагч ба оюутан хүүхдийн сургалтын төлбөр, хоол хүнс,
хувцас, ахуйн хэрэглээний барааны үнэ, амьжиргааны бусад зардлууд багтдаг байна. Энэ
нь үйл ажиллагааны зардлын 26.0 хувь орчмыг эзлэх магадлалтай гэсэн таамаглал гаргав.
Бэлчээрийн малын өвлийн улиралд идэх бэлчээрийн бус өвс тэжээлийг малчид өөрсдөө
бэлтгэх бөгөөд түүний хэмжээ ба үнийг өвс, хүчит тэжээл гэсэн 2 төрөлд тооцож тэжээлийн
нэгжид шилжүүлэн тооцов. Нэг тэжээлийн нэгжийн зах зээлийн дундаж үнэ 2500 төгрөг.
* Малчид хөдөө өөрсдийн амьдардаг гэр, орон сууцнаас гадна сумын төв, аймаг, нийслэлд
бас орон сууц, хашаа байшинтай байдаг боловч энэ талаар судалгааны мэдээ олдоогүй
тул хөрөнгө оруулалтын тооцоонд оруулаагүй болно.
Хүснэгт 2.11 Өртгийн үнэлгээ, жилээр
№ Өртгийн үзүүлэлт
1

Хөрөнгө оруулалтын зардал
Барилга байгууламжтай холбоотой зардлууд:
- Оны эхэнд байх малд ноогдох хөрөнгө оруулалт
- Малчин өрхийн гэр, орон сууц, ахуйн зориулалттай
барилга
- Хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал
Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн үйл ажиллагааны техник,
тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зардал:
- Машин, трактор, ХАА-н техник
- Машин, техникийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл
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Тоо Хэмжих Нэгжийн Нийт зардал,
хэмжээ нэгж үнэ, мян. жилд, сая.төг
төг
326.60
33

ширхэг

128.36*

26

ширхэг

52

2.5

хувь

4.52

36
3.5

ширхэг
хувь

136.93
4.79

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

2

Үйл ажиллагааны зардал

74.51

Цалингийн зардал /НДШ орсон/
Туслах малчны цалин, /НДШ орсон/
Материалын зардал:
- Малын эрүүл мэндийн зардал
- Малын өвс тэжээлийн зардал

4

хүн

420

22.17**

760

кг

2.5

18.62
1.9

Тээвэр, шатахууны зардал:
- Шатахуун тосны зардал
- Нүүдэл, тээвэр, ажил үйлчилгээ

3.81
12.64

литр

Бусад урсгал зардал

15.37

Нийт өртөг

401.11

Тайлбар: *ХХААХҮЯ-ны мэдээгээр худгийн дундаж үнэлгээ 25.0 сая төгрөг.
** Жилийн нийт цалин
Хүснэгт 2.12 Өгөөжийн үнэлгээ, жилээр
№
1

Өгөөжийн үзүүлэлт

Нэгжийн
үнэ, мян.
төг.

Нийт өгөөж,
жилд, сая төг.

189.95

77
37
2435
7010

тн
мян.л
ширхэг
кг

1456
304
0.95
6.2

Нийгмийн өгөөж
Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх:
- Үйлдвэрлэлийн бүтээмж
- 100 толгой малд ноогдох
бүтээгдэхүүн

3

Хэмжих
нэгж

Эдийн засгийн өгөөж
Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг
нэмэгдүүлэх:
- Махны үйлдвэрлэл
- Сүүний үйлдвэрлэл
- Арьс, шир ба бусад
- Ноос, ноолуурын

2

Тоо
хэмжээ

112.11
11.25
23.13
43.46
408.97

7072
70.72

сая төг./
тол
сая төг

5.7
8.3

403.1
5.87

Байгаль орчны өгөөж
Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах:
- Ашиг шимийн дээшлэлт
- Усны нөөцийн хэмнэлт

-45.98*

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжих
4

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицоход үзүүлэх өгөөж
Гамшгийн эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг бууруулах:
- Малын зүй бус хорогдол
- Нэмж бойжуулах төлийн
үнэлгээ

-21.44

208

бог мал

114

Нийт өгөөж

- 23.79*
2.35
531.51

Тайлбар: *Үнэлгээнд ашигласан суурь үзүүлэлтүүдийг хавсралтад оруулав.
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Хүснэгт 2.13 “Хэт ачаалалтай гүн өрөмдлөгийн нэг худагт ноогдох” арга хэмжээний өртөг өгөөжийн
шинжилгээний үр дүн

№

Үзүүлэлт

Бууруулалтын хувь
r=5%

r=10%

r=15%

1

Нийт өртгийн өнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум төг.

1.521

1.739

2.033

2

Нийт өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум төг.

5.184

6.157

7.486

3

NPV (=Өгөөж-Өртөг)

3.663

4.418

5.453

4

BCR (=Өгөөж/ Өртөг)

3.41

3.54

3.68

ХААИС-ийн судлаачид бэлчээр усжуулалтын арга хэмжээнээс олох нийгмийн өгөөж, түүнийг
хэрэгжүүлэхэд гарах нийгмийн зардал хоёрын ялгавраар тооцож үзэхэд нэг худгийн мал аж
ахуйн жилийн цэвэр өгөөж нь улсын дунджаар 205.6 сая төгрөг (А.Бакей ба бусад., 2020)
байсан байна. Харин бидний судалгаагаар, дулааны улиралд мал сүргийн усан хангамжийн
60.0 хувийг, хүйтний улиралд 100.0 хувийг гүний усаар хангах нөхцөлд гүн өрөмдлөгийн нэг
худгийн мал аж ахуйн 10 жилийн хугацаан дахь цэвэр өгөөж нь өнөөгийн үнэ цэнээр 4.418
тэрбум төгрөг байна.
Дүгнэлт
Сүргийн доторх малын төрлийн зохистой бүтцийг алдагдуулахгүйгээр толгойн тоог 3.9 дахин
цөөрүүлэхэд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг зардал ирэх 10 жилд 2.0 дахин багасах
магадлалтай байна. Нэг уст цэгт ноогдох малын тоог ингэж цөөрүүлснээр малын ашиг шим
нэмэгдэж, зүй бусын хорогдол багасаж, 100 эхээс бойжуулах төлийн тоо олширч, нэг малаас
үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний хэмжээ нэмэгдэж байгаагийн үр дүнд нийт өгөөж нь 1.8 дахин өсөх
боломжтой байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дасан зохицуулах нэг үндсэн арга
хэмжээ бол малын тооны өсөлтийг нэн даруй хязгаарлаж, улмаар зохистой тоонд хүртэл
цөөрүүлэх явдал гэж дүгнэж байна. Одоогийн баримталж байгаа олон тооны малаас их ашиг
хүртэх гэдэг зарчим нь үндсээрээ буруу, байгаль орчин, эдийн засагт нэгэн зэрэг хор хохирлыг
учруулж байна.
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ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
• Уг төслийн хүрээнд УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үндэсний шалгуур
үзүүлэлтүүдийг UNEP-ийн гаргасан MCA4Climate аргачлалыг Монгол улсын онцлог, шинж чанарт
тохируулан боловсруулж, уг шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэх
аргачлалыг боловсруулав. Боловсруулсан аргачлалын дагуу үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтөд
тусгагдсан 8 салбарын дасан зохицох арга хэмжээнүүдийг үнэлж, салбар бүрээр эрэмбэлэн гаргав.
• Тодорхойлсон үндэсний шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан өртөг өгөөжийн шинжилгээний үнэлгээний
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, өртөг өгөөжийн үнэлгээ хийх аргачлалыг боловсруулав.
• Боловсруулсан аргачлалаар ҮХТН-ийн баримт бичигт тусгагдсан уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг
байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 8 салбар бүрээс өртөг өгөөжийг нь үнэлж болохуйц нэг арга
хэмжээг сонгон авч өртөг өгөөжийн үнэлгээ хийсэн бөгөөд үр дүнг MICROSOFT EXCEL программ
ашиглан гаргав. Гамшгаас хамгаалах салбар, ойн салбар, биологийн олон янз байдлын салбарын
дасан зохицох арга хэмжээнүүдийн байгаль орчны өгөөж нь үнэлгээнд хамрагдсан газар тариалангийн
салбар болон нийгмийн эрүүл мэнд, иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн хамгааллын салбаруудын дасан
зохицох арга хэмжээний байгаль орчны өгөөжөөс харьцангуй өндөр дүнтэй гарсан. Тухайлбал,
Гамшгаас хамгаалах салбарын дасан зохицох арга хэмжээний байгаль орчны өгөөж нь жилд дунджаар
14,294 сая төгрөг, биологийн олон янз байдлын арга хэмжээний хувьд 9630 сая төгрөг, ойн салбарын
арга хэмжээний хувьд 5062 орчим сая төгрөг байна гэж үнэлэгдсэн бол газар тариалангийн салбарт
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний байгаль орчны өгөөж жилд дунджаар 9 сая, харин иргэдийн амьжиргаа,
нийгмийн хамгааллын салбарын хувьд 65 сая төгрөг, харин нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын тухайн
арга хэмжээний хувьд байгаль орчны өгөөжийг үнэлэх боломжгүй гэсэн үнэлгээ гарсан байна.
• Өртөг өгөөжийн шинжилгээ хийх үед зарим салбарын тухайлбал, нийгмийн эрүүл мэндийн салбар,
иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн хамгаалал зэрэг салбарын хувьд өртөг өгөөжийн шинжилгээнд
шаардлагатай мэдээлэл хомс, мэдээллийн урсгал тодорхойгүй байна.
• Цаашид УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээний төлөвлөлтийг оновчтой болгох шаардлагатай байна.
Учир нь одоогийн байдлаар төлөвлөгдсөн арга хэмжээ хэт ерөнхий бүхэлдээ хөтөлбөр, төлөвлөгөө
хэрэгжүүлж байж үр дүн гарах шинжтэй байгаа тул өртөг, өгөөжийг тооцоход бэрхшээлтэй байв.
• Зарим арга хэмжээний хувьд дотроо хоёр, гурван томоохон ажлыг хамруулсан, эсвэл тухайн
төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шууд үр дүн гарах магадлал багатай нь харагдаж байна.
Иймд ӨӨШ хийхдээ тэдгээрээс тодорхой хэсгийг сонгон ӨӨШ хийх нь зүйтэй.
• Дасан зохицох арга хэмжээний өртөг, өгөөжийн шинжилгээ хийхэд шаардагдах мэдээллийн эх
үүсвэрийг тодорхой болгох, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь үнэн зөв дүгнэлт гаргахад
ихээхэн тустай болно.
• Дасан зохицох арга хэмжээний өртөг өгөөжийн шинжилгээ хийхдээ зарим нэг таамаглал дүгнэлтүүдэд
тулгуурласан тул үр дүнг шууд шийдвэр гаргах түвшинд хэрэглэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
Иймээс дасан зохицох арга хэмжээний талаар шийдвэр гаргахын тулд уг арга хэмжээг дахин
нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай. Тухайлбал, гамшгаас хамгаалах ойлголт, мэдлэг олгох, байгальд
ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх сургалт, дадлага зохион байгуулахад байгаль орчны нэмэлт
ямар өртөг байж болохыг нарийвчлан тодорхойлох гэх мэт.
• Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд анх удаагаа Монгол Улсад уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох арга хэмжээний өртөг, өгөөжийн шинжилгээг иж бүрнээр хийх оролдлого хийсэн бөгөөд
боловсруулан гаргасан загварыг цаашид сайжруулж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бусад
төрлийн арга хэмжээний өртөг, өгөөжийн шинжилгээг хийхэд ашиглах боломжтой гэж үзэж байна.
39

40

Бодлогын уялдаа
холбоо

Хэрэгжүүлэх
шаардлага,
боломж

1

2

Шалгуур
үзүүлэлт

Шинэчлэн сайжруулах
боломжтой эсэх

Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин
бүрдсэн эсэх

Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх
шаардлагатай эсэх

Монгол улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлогод
тусгагдсан байдал
Бүсчилсэн хөгжлийн
бодлогод тусгагдсан байдал
Орон нутгийн хөгжлийн
бодлогод тусгагдсан байдал
Салбарын УАӨ-д дасан
зохицох зорилго болон дэд
зорилтод тусгагдсан байдал

Үнэлгээний үзүүлэлт

Оноо

Тодорхойлолт/Үнэлэх аргачлал

ХАВСРАЛТ 1

10% Дасан зохицох арга хэмжээг нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх
шаардлага
маш их бол 5 оноо,
их бол 4 оноо,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
бага бол 2 оноо,
маш бага бол 1
огт шаардлагагүй бол 0 оноог тус тус өгнө.
Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хууль
тогтоомж, дүрэм, журам, тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлага,
агуулгыг үндэслэн үнэлнэ.
Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин
маш сайн бүрдсэн бол 5 оноо,
сайн бүрдсэн бол 4 оноо,
дунд зэрэг бүрсэн бол 3 оноо,
муу бүрдсэн бол 2 оноо,
маш муу бүрдсэн бол 1,
огт байхгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.
Уг дасан зохицох арга хэмжээг цаашид шинэчлэн сайжруулах
боломж
маш сайн бол 5 оноог,
сайн бол 4 оноог,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
муу бол 2 оноо,
маш муу бол 1 оноо,
огт боломжгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

15% Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан байдлыг харгалзан
үнэлнэ.
Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг
журмын 1 дүгээр хавсралтын дагуу хөгжлийн бодлогод
маш сайн тусгагдсан бол 5 оноо,
сайн тусгагдсан бол 4 оноо,
дунд зэрэг тусгагдсан бол 3 оноо,
муу тусгагдсан бол 2 оноо,
маш муу тусгагдсан бол 1 оноо,
огт тусгагдаагүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Дундаж
Жин
оноо

Хүснэгт 1. Үндэсний шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэх аргачлал

ҮНДЭСНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

Байгаль орчны үр Байгалийн нөөц баялгийн
хэмнэлттэй техник
нөлөө
технологийг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө,

Газрын доройтлын үр
дагаврыг зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Байгальд ээлтэй хандлага,
зөв дадлыг төлөвшүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Экосистемийн үйлчилгээг
дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалахад үзүүлэх нөлөө,

15% Дасан зохицох арга хэмжээний байгаль орчинд үзүүлэх
нөлөөллийг Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

Урсгал зардлыг тогтвортой
санхүүжүүлэх боломжтой
эсэх

4

Урсгал зардлыг өөрийн санхүүжилтээр бүрэн тогтвортой
санхүүжүүлэх боломж
маш сайн бол 5 оноо,
сайн бол 4 оноо,
дунд зэрэг бол 3 оноо,
муу бол 2 оноо,
маш муу бол 1
огт боломжгүй бол 0 оноог тус тус өгнө.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр
тодорхой эсэх

10% Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг
журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу дасан зохицох арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ,
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн төсөөлөл тооцоог хийж, эхлүүлэх
болон хэрэгжүүлэх зардлыг тодорхойлно.
Арга хэмжээний зардал
маш сайн тооцогдсон бол 5 оноо,
сайн тооцогдсон бол 4 оноо,
дунд зэрэг тооцогдсон бол 3 оноо,
муу тооцогдсон бол 2 оноо,
маш муу тооцогдсон бол 1 оноо,
огт тооцогдоогүй бол 0 оноог тус тус өгнө.
Хөрөнгө оруулалтын зардлын эх үүсвэр
маш сайн баталгаажсан бол 5 оноо,
сайн баталгаажсан бол 4 оноо,
дунд зэрэг баталгаажсан бол 3 оноо,
муу баталгаажсан бол 2 оноо,
маш муу баталгаажсан бол 1 оноо,
огт тодорхой бус бол 0 оноог тус тус өгнө.

Дасан зохицох арга хэмжээг
эхлүүлэх болон хэрэгжүүлэх
зардал (нөөц баялаг, ур
чадвар, дэд бүтэц гэх мэт)ыг бүрэн тооцсон эсэх

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ, боломж

3

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ
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Эдийн засгийн үр
нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл,
эрсдэлийг
бууруулах үр
нөлөө

6

7

Ажил эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Ядуурлын түвшнийг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө
Жендерийн тэгш бус
байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө
Эрүүл мэндийг дэмжихэд
үзүүлэх нөлөө
Иргэдийн мэдлэг
боловсролыг дээшлүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Үндэсний үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Өндөр бүтээмжтэй,
дэвшилтэд технологийг
нэвтрүүлэхэд оруулах хувь
нэмэр
Гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Ажлын байрыг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө
Иргэдийн цалин, бодит
орлогын нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
Орлогын тэгш бус байдлыг
арилгахад үзүүлэх нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
эсрэг үзүүлэх нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
эмзэг байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө,
Хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө
Гамшгийн эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө
20% Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг багасгах, эрсдэлийг
бууруулахад оруулах хувь нэмрийг Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

15% Улс орны эдийн засаг дах эерэг сөрөг нөлөөллийг мэргэжлийн
шинжээчид Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

15% Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг
журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу тухайн арга хэмжээний
эдийн засаг, нийгмийн нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг
үндэслэсэн нийгэм эдийн засгийн өгөгдлийг ашиглан
мэргэжлийн шинжээчид Хүснэгт 1.2 дагуу үнэлнэ.

Тайлбар: Үнэлгээний үзүүлэлт бүрийг хэрхэн хангаж байгааг Хүснэгт 1.2-ын дагуу үнэлнэ. Үнэлгээний үзүүлэлтэд өгсөн онооны арифметик
дунджаар шалгуур үзүүлэлтийн оноог тодорхойлно.

Нийгмийн үр
нөлөө

5

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод
тусгагдсан байдал

Бодлогын уялдаа
холбоо

Хэрэгжүүлэх
шаардлага,
боломж

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ, боломж

Байгаль орчны үр Байгалийн нөөц баялгийн хэмнэлттэй техник
нөлөө
технологийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө,

1

2

3

4

Газрын доройтлын үр дагаврыг зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад үзүүлэх
нөлөө,

Урсгал зардлыг тогтвортой санхүүжүүлэх
боломжтой эсэх

Санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой эсэх

Дасан зохицох арга хэмжээг эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэх зардал (нөөц баялаг, ур чадвар, дэд
бүтэц гэх мэт)-ыг бүрэн тооцсон эсэх

Шинэчлэн сайжруулах боломжтой эсэх

Хэрэгжүүлэх эрхзүйн орчин бүрдсэн эсэх

Хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай эсэх

Салбарын УАӨ-д дасан зохицох зорилго болон дэд
зорилтод тусгагдсан байдал

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал

Үнэлгээний үзүүлэлт

№ Шалгуур
үзүүлэлт

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр:

15%

10%

10%

15%

Оноо Дундаж Жин Үнэлгээний тайлбар
оноо

Хүснэгт 2. Мэргэжлийн шинжээчийн үнэлгээний хүснэгт

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

43

44

Нийгмийн үр
нөлөө

Эдийн засгийн үр
нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл,
эрсдэлийг
бууруулах үр
нөлөө

5

6

7

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үзүүлэх нөлөө

Орлогын тэгш бус байдлыг арилгахад үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн цалин, бодит орлогын нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэд технологийг
нэвтрүүлэхэд оруулах хувь нэмэр

Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Эрүүл мэндийг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

Жендэрийн тэгш бус байдлыг бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

Ядуурлын түвшнийг бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

20%

15%

15%

Эрэмбэ

Салбар:
Зорилго:
№ Шалгуур үзүүлэлт
Дасан зохицох
арга хэмжээ
Оноо (a)
Бодлогын уялдаа
Жин (b)
1
холбоо
Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Хэрэгжүүлэх
Жин (b)
2
шаардлага, боломж Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Санхүүжилтийн
Жин (b)
3
хэрэгцээ, боломж
Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Байгаль орчны үр
Жин (b)
4
нөлөө
Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Жин (b)
5 Нийгмийн үр нөлөө
Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Эдийн засгийн үр
Жин (b)
6
нөлөө
Жигнэсэн оноо
(axb)/100
Оноо (a)
Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
Жин (b)
7
нөлөөлөл, эрсдэлийг Жигнэсэн оноо
бууруулах үр нөлөө (axb)/100
Нийлбэр оноо
Арга хэмжээ 2
15

10

10

15

15

15

20

Арга хэмжээ 1
15

10

10

15

15

15

20

20

15

15

15

10

10

15

Арга хэмжээ 3

Хүснэгт 3. Үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний нэгдсэн үр дүн

20

15

15

15

10

10

15

Арга хэмжээ 4
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Зорилт 1.

Зорилт 2.

Зорилт 3.

1

2

3

№

Зорилт

3.3.

3.2.

3.1.

2.3.

2.2.

2.1.

1.3.

1.2.

1.1.

Арга хэмээ
Нийлбэр оноо

Эрэмбэ /онооны
дарааллаар/

Үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн
үнэлгээний дүн

Хүснэгт 4. “...” салбарын УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээний эрэмбийн товчоо

ХАВСРАЛТ 2

5

5

Монгол улсын урт
хугацааны
хөгжлийн
бодлогод
тусгагдсан
байдал

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд
үндэсний дасан
зохицох
төлөвлөгөөтэй
уялдаа
холбоотой
байдал.

Бодлогын
уялдаа холбоо

1

Оноо

Үнэлгээний
үзүүлэлт

№ Шалгуур
үзүүлэлт

5.0

Дундаж
оноо

“Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4.5.2-ын зорилго 9-д “Малын
тоо, төрлийг бэлчээрийн даацтай уялдуулсан хууль эрх зүй, эдийн засгийн хөшүүрэг бий
болгон монгол орны бэлчээрийн доройтлыг 70 хүртэл хувиар бууруулж сайжруулах” гэж
заасан нь шууд тусгагдсан байна.
Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилгын үндэсний зорилтуудын Зорилт 13.2 “Цаг уурын
өөрчлөлтийн талаарх арга хэмжээг үндэсний бодлого, стратеги, төлөвлөлтөд тусгах”
гэж;
“Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын 3.4.7-д “Алслагдсан бүс нутагт бэлчээрийн даацад
тохируулан мал аж ахуй эрхэлж, .. бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр
санаачилгатай ажиллаж байгаа малчдад экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн
урамшуулал олгох механизмыг бүрдүүлэх” заалтад агуулгын хувьд тусгагдсан.
“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний хөтөлбөр (2017-2021)”-ийн Зорилт 8-д
“Бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжлалт арга ажиллагаа боловсронгуй болж бод малын
зүй бус хорогдол буурна” гэж; 3.2.22-д “уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон мал аж
ахуйн менежментийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх” гэж заасан нь агуулгын хувьд
уялдсан;

“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 3.4. Хүний аюулгүй
байдал зорилтын 3.4.2.6-д “... Монгол малын удмын санг хамгаална...” гэсэн заалт
агуулгын хувьд уялдаж байна. 3.5. Хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдал зорилтын
3.5.2.2-д “...бэлчээрийн одоогийн төлөв байдал, цаашдын хандлагад суурилсан
бэлчээрийн даацыг бүс нутаг бүрээр шинэчлэн тогтоож малын тоо толгой, төрөл,
сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг хангана” гэж шууд заагдсан байна.
“Алсын хараа-2050” МУ-ын урт хугацааны хөгжлийн бодлого-ын Зорилт.8 Монголын
эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжил”-ийн зорилтын 8.6.5-д “уур амьсгалын өөрчлөлт, хээр
талын экосистемд дасан зохицсон шилмэл омгийн малын удмын сан, тэсвэрт чанарыг
хадгалж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэн, бэлчээрийн мал аж ахуй эрчимжсэн мал аж ахуйг
зохистой хослуулан хөгжүүлж..” гэж заасан нь агуулгын хувьд тусгагдсан байна; Мөн
4.2.21-д “малын эрүүл мэндийг хамгаалах, малын чанар, ашиг шимийг сайжруулах ажлыг
эрчимжүүлэх...”; 6.2.12-т “малын тоо толгойг бэлчээрийн даацад нийцүүлэн хязгаарлаж,
бэлчээр ашиглалтын ачааллыг тэнцвэржүүлнэ” гэж заасан. Сүргийн бүтцийг зохицуулах
заалт тусгагдаагүй.

Үнэлгээний тайлбар

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр: Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх;

Хүснэгт 1.1 “Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх” арга хэмжээний үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн жишиг үнэлгээ

1. МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР

Үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ, салбаруудаар
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5

5

5

Бүсчилсэн
хөгжлийн
бодлогод
тусгагдсан
байдал

Орон нутгийн
хөгжлийн
бодлогод
тусгагдсан
байдал

Салбарын УАӨ-д
дасан
зохицох зорилго
болон
дэд зорилтод
тусгагдсан
байдал

“Төрөөс ХХАА-н талаар баримтлах бодлого”-ын чиглэл 2.1. Мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн хүрээнд дэвшүүлсэн хэрэгжүүлэх зорилт 2.1.1. Мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах,
үхэр, хонины аж ахуйг махны чиглэлээр эрчимтэй хөгжүүлж, махны экспортын нөөцийг
нэмэгдүүлэх; Зорилт 2.1.4. Малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохист харьцааг
баримтлах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох,
эрсдэл даах чадавхыг бэхжүүлэх; Зорилт 2.1.11. Бэлчээрийн даац, төлөв байдлын
үнэлгээнд тулгуурлан малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийг тохируулах эдийн засгийн
хөшүүрэг бий болгох гэж тус тус шууд тусгагдсан байна;
“ХХААХҮЯ-ны үйл ажиллагааны стратеги бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”ийн 2.6.4.1-д “МАА-н үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, малыг байгаль, цаг уурын
эрсдэлээс хамгаалж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицуулах..”;
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2.1.4-д “бэлчээрийн мал аж ахуйд бүс нутгийн
онцлог, ашиг шимийн чиглэлээс хамааран хээлтэгчийн эзлэх хувийн жинг тодорхой
түвшинд байлган, малын төрөл хоорондын харьцаа, сүргийн зохист бүтцийг бүрдүүлэх”;
“Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ын 3.2.19-д “аймаг, сумын түвшинд
арвин ашиг шимтэй мал, амьтан бойжуулж, борлуулах үржлийн аж ахуйг бий болгож
хөгжүүлэх, орон нутгийн малын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг дэмжих” гэж заасан
нь агуулгын хувьд тусгагдсан байна;
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр”-ийн Зорилт 4-д “Уур амьсгал, байгаль, экологийн
өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадавхтай мал аж ахуйг хөгжүүлэх” гэсэн нь
агуулгын хувьд уялдаж байгаа бол Зорилт 3.2.1.4-д “бэлчээрийн мал аж ахуйд бүс нутгийн
онцлог, ашиг шимийн чиглэлээс хамааран хээлтэгчийн эзлэх хувийн жинг тодорхой
түвшинд байлган, малын төрөл хоорондын харьцаа, сүргийн зохист бүтцийг бүрдүүлэх”
гэж; 3.4.1.3-д “Малын тоо, төрлийг бэлчээрийн даацтай уялдуулах, бэлчээрийн даац
хэтэрсэн нутагт байлгах малын тооны дээд хязгаарыг тогтоож, түүнээс давуулахгүй
байлгах эдийн засгийн хөшүүргүүдийг бий болгох гэж” заасны дээр 2021 он гэхэд
36.5 сая толгой малтай болж, сүргийн бүтцэд эзлэх хувийг 2008 онтой харьцуулахад
тэмээг 0.3%, адууг 3.1%, үхрийг 8.0%, хонийг 2.7%-иар өсгөж ямааны тоог 14.1%-иар
хорогдуулахаар заасан нь хэрэгжээгүй боловч шууд тусгагдсан байна;

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод энэ асуудал хангалттай сайн тусгагдаагүй.

“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-ын 3.1.1.7-д “малын тоо толгойг бэлчээрийн
даацтай уялдуулах, малын төрөл хоорондын харьцаа, сүргийн зохистой бүтцийг
бүрдүүлэх эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох;

Хэрэгжүүлэх
шаардлага,
боломж

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ,
боломж

2

3

5

5

Санхүүжилтийн
эх
Үүсвэр тодорхой
эсэх

Урсгал зардлыг
тогтвортой
санхүүжүүлэх
боломжтой эсэх

4

Шинэчлэн
сайжруулах
боломжтой эсэх
5

5

Хэрэгжүүлэх
эрх зүйн орчин
бүрдсэн эсэх

Дасан зохицох
арга хэмжээг
эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэх
зардал (нөөц
баялаг, ур чадвар,
дэд бүтэц гэх
мэт)-ыг бүрэн
тооцсон эсэх

5

Хэрэгжүүлэх нэн
шаардлагатай
эсэх

5.0

4.7

Урсгал зардал шаардлагагүй. Боломж муу.

Санхүүжилт маш бага шаардана. Хэрэв шаардлага гарвал санхүүжилтийн эх үүсвэрийг
улсын болон орон нутгийн төсөв; иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт; “Монгол
мал” сангаас болон арилжааны бус зээл, тусламжаас бүрдүүлнэ гэж заагдсан.

“Төрөөс ХХАА-н талаар баримтлах бодлого”-ын 6.1.1-д “Улсын төсвөөс ХХАА-н салбарт
зарцуулах хөрөнгийг улсын төсвийн 3-4 хувьд хүргэх”; 6.1.2-д “Орон нутгийн төсвөөс
ХХАА-н салбарт зарцуулах хөрөнгийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх” гэсэн зорилтод хүргэнэ
гэсэн ерөнхий зохицуулалттай.

Энэ дасан зохицох арга хэмжээний хэрэгжилт нь бүс нутгийн байгаль уур амьсгал,
эдийн засгийн нөхцөлөөс хамааран уян хатан, тогтвортой шинж чанартай. Дээрх
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжиж дууссаны дараа мал аж ахуйн салбарын дасан зохицох арга
хэмжээг шинэчлэх, сайжруулах боломжтой.

УИХ-ын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн
талаар баримтлах бодлого” –д мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар 17 заалт
орсны 5 заалт нь малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалттай холбоотой байна.
Дээрх баримт бичиг баттагдаж, эдгээрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг улс, нийслэл, аймаг,
сум, дүүргийн түвшинд боловсруулан мөрдөж байна.
УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа 2050” хөгжлийн үзэл
баримтлалд бэлчээрийн мал аж ахуйг цаашид ч хөгжүүлэхээр заасан байна.

УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол мал” хөтөлбөрийн зорилгыг
“Мал аж ахуйг уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн
хөгжүүлж” гэж тодорхойлсон бөгөөд хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн нэгд, “МУ-ын
эдийн засгийн тулгуур салбар болох мал аж ахуйг төрөөс онцгой анхаарч, эдийн засаг,
эрх зүй, бүтэц, ... тогтвортой хөгжлийг хангах, дөрөвт, “Уур амьсгал, байгаль, экологийн
өөрчлөлтөд дасан зохицсон, эрсдэл даах чадавхтай мал аж ахуйг хөгжүүлэх” гэж заасан
байдаг.
2019 оны тооллогоор Монгол Улсын малын тоо 70.97 саяд хүрч, түүний дотроос ямааны
хэт өсөлт болсноор бэлчээрийн даац муудаж, малын тарга хүч авахад сөргөөр нөлөөлж,
мал аж ахуйн бүтээмжийг бууруулж, ган, зудын эрсэлд өртөх байдлыг улам нэмэгдүүлж
байгаа тул малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх нэн шаардлагатай
байна.

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ
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Байгаль орчны
үр нөлөө

Нийгмийн үр
нөлөө

4

5

5

Газрын
доройтлын
үр дагаврыг
зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Жендерийн тэгш
бус байдлыг
бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

Ядуурлын
түвшнийг
бууруулахад
үзүүлэх нөлөө
1

5

4.5

Газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа малчин, аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжиж, сурталчлах, урамшуулах; төр, иргэн, хувийн хэвшлийн
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэж “”Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах
үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.5-д заасан нь агуулгын хувьд уялдсан байна.

5

Байгальд ээлтэй
хандлага,
зөв дадлыг
төлөвшүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

3

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон мал аж ахуйн зохистой менежментийн бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болно.

5

Экосистемийн
үйлчилгээг
дэмжихэд үзүүлэх
нөлөө

Ажилт эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Бэлчээрийн ургамлын бүрэлдэхүүнд эзлэх малд идэмжтэй олон наст өвс ургамлын хувь
хэмжээ нэмэгдэнэ.

5

Биологийн олон
янз байдлыг
хамгаалахад
үзүүлэх нөлөө,

Дорвитой мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй

“Монгол малчин” үндэсний хөтөлбөрийн 4.4.5-д “малчид, малчин өрхийн орлогыг
бууруулахгүйгээр бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн малын тоог үе шаттайгаар бууруулах,
хэрэгцээнээс давсан малыг борлуулах үр дүнтэй арга, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх”
заалт шууд тусгагдсан боловч одоогоор хэрэгжиж эхлээгүй байна. Малын тоог
зохицуулахдаа сүргийн бүтцэд эзлэх үржлийн насны ба таваартай малын тоог
нэмэгдүүлж, сүргийн эргэлтийг богиносгох зарчмыг баримталснаар малчдын орлого
нэмэгдэж, ядуурал буурна.

Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчдын хувьд ажил эрхлэлт нэмэгдэх магадлал
бага. Харин суурин болон хагас суурин мал аж ахуй хөгжихийн хирээр туслах малчин,
гэрээт малчин, саальчин, мал аж ахуйн мэргэжилтний ажлын байрны тоо нэмэгдэнэ.

Бэлчээрийг зохистой ашиглах менежментийн систем бий болж, тухайн бүс нутагт байх
боломжтой малын тоо, төрлийг бэлчээрийн даацтай уялдуулан тогтоосноор бэлчээрийн
талхагдал арилж, бэлчээр сэргэнэ.

“Монгол малчин” үндэсний хөтөлбөрийн 4.4.9-д “бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний
тайлан, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн малчид бэлчээрийн даацад
нийцүүлэн, бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалах, сайжруулах үйл ажиллагааг
эрчимжүүлэх” гэсэн заалт шууд тусгагдсан боловч одоог хүртэл хэрэгжилт маш бага.

4.8

4

Байгалийн нөөц
баялгийн
хэмнэлттэй
техник
технологийг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө,

6

Эдийн засгийн
үр нөлөө

Ажлын байрыг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Гадаадын
шууд хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Өндөр
бүтээмжтэй,
дэвшилтэд
технологийг
нэвтрүүлэхэд
оруулах хувь
нэмэр

Үндэсний
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн мэдлэг
боловсролыг
дээшлүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Эрүүл мэндийг
дэмжихэд үзүүлэх
нөлөө

1

4

5

5

5

4

4.0

Маш бага

Малын гаралтай бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн системийг хөгжүүлснээр мах,
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах хүнсний үйлдвэрлэл, малын
гаралтай түүхий эдийг дотоодоо бүрэн боловсруулах хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд
гаднын хөрөнгө оруулалт татах, экспортыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болно. Гэвч 2018 оны
байдлаар энэ салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нийт хөрөнгө оруулалтын
1.0 хувиас бага байна.

Малын нас залуужсанаар махны чанар сайжирна. Ямааны ноолуурын чанар
дээшилнэ. Цөөн тооны чанартай малтай болсноор малын ашиг шимийг бүрэн ашиглах
боломж бий болно. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлсэн нөхцөлд боломжтой.

Мал аж ахуйн уламжлалт арга ажиллагаа боловсронгуй болж малын зүй бус хорогдол
буурна. “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 3.5.2.2-д “цөм сүргийн малыг үржүүлж,
стандартын шаардлага хангасан удам гарваль нь тодорхой үржлийн өсвөр хээлтэгч,
хээлтүүлэгч бойжуулж зах зээлд борлуулсан иргэн, хуулийн этгээдэд төрөөс урамшуулал
олгоно” гэж заасан.
“Ногоон хөгжлийн бодлого”-д алслагдсан бүс нутагт бэлчээрийн даацад тохируулан мал
аж ахуй эрхэлж, .. бэлчээрийн доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр санаачилгатай ажиллаж
байгаа малчдад экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн урамшуулал олгохоор заасан
нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд бодитой хувь нэмэр болно. Эдгээр арга хэмжээнүүд
одоогоор хэрэгжээгүй байна.

Малчдыг мэдлэгийг нэмэгдүүлэх х, мэдээллээр хангах, мал маллах ухаан, аж ахуй
эрхлэх арга барил, туршлагыг дэлгэрүүлэх сургалт, мэдээллийн танхимыг сум бүрд
байгуулж, малчдыг жигд оролцуулах боломжоор хангаж, малчинд мэргэжлийн үнэмлэх
олгох ажил хэрэгжилтийн эхлэлийн шатандаа явагдаж байна. Малчин өрхөд баталгааны
тэмдэг олгох ажил бүрэн хэрэгжсэн.

Малын тоо толгойн хэт, замбараагүй өсөлтийг хязгаарласнаар нэг малчин ба малчин
өрхөд ноогдох малын тоо буурснаар малчид амрах, эмчлүүлэх, сувилуулах боломж
нэмэгдэнэ.

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ
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7

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл,
эрсдэлийг
бууруулах үр
нөлөө

5

4

5

5

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд
эмзэг байдлыг
бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

Хүлэмжийн
хийн ялгарлыг
бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

Гамшгийн
эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

4

Орлогын тэгш бус
байдлыг арилгахад
үзүүлэх нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг
үзүүлэх нөлөө

5

Иргэдийн цалин,
бодит орлогыг
нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө
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Малын тоо, толгойг зохистой хэмжээнд бууруулснаар ган, зудын эсрэг авах арга
хэмжээний үр нөлөө дээшилж, хорогдох малын тоо цөөрнө. Малын даатгалын
тогтолцоог боловсронгуй болгох, давхар даатгалыг шинээр бий болгосноор малын
тооны хэт өсөлтийг хязгаарлаж, байгалийн гамшиг, эрсдэлд өртсөн малчид ядууралд
орохоос хамгаална.

Мал сүргийн тоог зохистой хэмжээнд хүртэл цөөрүүлснээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг
тодорхой хэмжээнд багасгана.

Сүргийн бүтцийг зохистой болгож, хүйтний улиралд байх малын тоог цөөлснөөр уур
амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг бууруулна. Малын тооны өсөлтийг хязгаарласнаар
бэлчээрийг хуваарьтай ашиглах, бэлчээрийн ургац нөхөн сэргэх, даацыг багасгах зэрэг
боломж бүрдэнэ.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд зохицсон мал аж ахуйн менежментийг хэрэгжүүлснээр
бэлчээрийн доройтлыг сааруулж, тэр хэмжээгээр мал аж ахуйн бүтээмж нэмэгдэнэ.

Малчдын ажлын ачаалал багассанаар малаас авах бүтээгдэхүүний чанарт тавих
анхаарал нэмэгдэж түүхий эдийн үнэ нэмэгдэнэ. Хэт олон малтай малчдын тоо цөөрч,
зохистой бүтэцтэй, цөөн тооны малтай малчдын тоо нэмэгдсэнээр орлогын тэгш бус
байдал арилахад нөлөө үзүүлнэ.

Сүрэгт эзлэх ямааны тоо толгойг цөөрүүлснээр ноолуур бэлтгэл багасаж малчдын
орлогод сөргөөр нөлөөлнө. Зарим бүс нутгийн байгаль, цаг уур, эдийн засгийн хөгжлийн
онцлог зэргээс хамаарч малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийхэд
хүндрэлтэй байдал үүсэх магадлал ихтэй. Бэлчээрийн мал аж ахуйг эрчимжсэн мал аж
ахуйтай хослуулан бүс нутгийн газарзүй, байгаль, уур амьсгалын онцлогт нийцүүлэн
таваарлаг үйлдвэрлэлийн чиглэлээр дагнан хөгжүүлснээр эдийн засгийн өсөлтийг
дэмжинэ. Түргэн өсөлттэй махны чиглэлийн малыг үржүүлж, өсвөр насанд нь эрчимтэй
бордон мах үйлдвэрлэх, сүүний чиглэлийн мал өсгөж сүү, сүүн бүтээгдэхүүний кластер
хөгжүүлэх зэргээр эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх. Мал, малын гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн систем, маркетингийг боловсронгуй болгосноор малчдын
орлого нэмэгдэж, дахин хөрөнгө оруулалт хийх боломж бүрдэнэ.

Шалгуур үзүүлэлт

Бодлогын уялдаа холбоо

Хэрэгжүүлэх шаардлага,
боломж

Санхүүжилтийн хэрэгцээ,
боломж

Байгаль орчны үр нөлөө

№

1

2

3

4

5.0
5.0

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад
үзүүлэх нөлөө,

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжихэд үзүүлэх
нөлөө

4.0

Урсгал зардлыг тогтвортой санхүүжүүлэх
боломжтой эсэх

3.0

4.0

Санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой эсэх

Байгалийн нөөц баялгийн хэмнэлттэй техник
технологийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө,

4.0

Дасан зохицох арга хэмжээг эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэх зардал (нөөц баялаг, ур чадвар, дэд
бүтэц гэх мэт)-ыг бүрэн тооцсон эсэх

5.0

Шинэчлэн сайжруулах боломжтой эсэх

5.0

Салбарын УАӨ-д дасан зохицох зорилго болон
дэд зорилтод тусгагдсан байдал
5.0

4.0

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан
байдал

Хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх

5.0

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал

5.0

4.0

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоотой
байдал.

Хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай эсэх

5.0

Оноо

4.6

4.0

5.0

4.6

Дундаж оноо

Бэлчээрийн зохистой
менежментийг
нэвтрүүлэх;

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод
тусгагдсан байдал

Үнэлгээний үзүүлэлт

2.0

2.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2.0

3.0

5.0

5.0

Оноо

2.6

3.0

5.0

4.0

Дундаж оноо

Малчдын ойлголтыг
сайжруулах сургалт
сурталчилгаа хийх;

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр

Хүснэгт 1.2 “Бэлчээрийн эрх зүйн менежментийг сайжруулах замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг
Хадгалах” зорилтын дасан зохицох арга хэмжээний үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний хураангуй

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
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53

54

Нийгмийн үр нөлөө

Эдийн засгийн үр нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөлөл,
эрсдэлийг бууруулах үр
нөлөө

5

6

7

3.2

4.0
5.0

3.0
5.0

Эрүүл мэндийг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

2.0
4.0
2.0

1.0
4.0
5.0
4.0

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн цалин, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Орлогын тэгш бус байдлыг арилгахад үзүүлэх
нөлөө

3.0
2.0
4.0

5.0

5.0
4.0
4.0

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үзүүлэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

2.0

2.0

5.0

Өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэд технологийг
нэвтрүүлэхэд оруулах хувь нэмэр

4.5

5.0

3.0

Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

1.0

5.0

1.0

Жендэрийн тэгш бус байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

3.7

2.0

4.0

Ядуурлын түвшнийг бууруулахад үзүүлэх нөлөө

2.0

3.0

3.0

5.0

Газрын доройтлын үр дагаврыг зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Ажилт эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

4.0

5.0

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

2.7

2.7

3.6

Шалгуур үзүүлэлт

Бодлогын уялдаа холбоо

Хэрэгжүүлэх шаардлага,
боломж

Санхүүжилтийн хэрэгцээ,
боломж

Байгаль орчны үр нөлөө

№

1

2

3

4

3.0

Байгалийн нөөц баялгийн хэмнэлттэй техник
технологийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө,

4.0

2.0

Урсгал зардлыг тогтвортой санхүүжүүлэх
боломжтой эсэх

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад
үзүүлэх нөлөө,

5.0

4.0

Дасан зохицох арга хэмжээг эхлүүлэх болон
хэрэгжүүлэх зардал (нөөц баялаг, ур чадвар, дэд
бүтэц гэх мэт)-ыг бүрэн тооцсон эсэх

Санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхой эсэх

5.0

5.0

Хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай эсэх

Шинэчлэн сайжруулах боломжтой эсэх

5.0

Салбарын УАӨ-д дасан зохицох зорилго болон
дэд зорилтод тусгагдсан байдал

5.0

5.0

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан
байдал

Хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх

5.0

5.0

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд үндэсний дасан
зохицох төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоотой
байдал.

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байдал

5.0

Оноо

Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод
тусгагдсан байдал

Үнэлгээний үзүүлэлт

4.0

3.7

5.0

5.0

Дундаж оноо

Малын усан хангамжийг
нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийн ашиглалтыг
сайжруулах;

5.0

4.0

2.0

1.0

2.0

3.0

2.0

3.0

3.0

2.0

3.0

4.0

4.0

Оноо

4.6

1.7

2.7

3.2

Дундаж оноо

Тэжээлийн таримал
тариалах, зохистой
ашиглах аргаар
бэлчээрийг сайжруулах;

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр

Хүснэгт 1.3 Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийг зохистой ашиглах үндэсний шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний хураангуй
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55

56

Нийгмийн үр нөлөө

Эдийн засгийн үр нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөлөл,
эрсдэлийг бууруулах үр
нөлөө

5

6

7

4.0
1.0
4.0
3.0
5.0
5.0
2.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0

Ядуурлын түвшнийг бууруулахад үзүүлэх нөлөө

Жендэрийн тэгш бус байдлыг бууруулахад
үзүүлэх нөлөө

Эрүүл мэндийг дэмжихэд үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэд технологийг
нэвтрүүлэхэд оруулах хувь нэмэр

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Иргэдийн цалин, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

Орлогын тэгш бус байдлыг арилгахад үзүүлэх
нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үзүүлэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

5.0

4.0

Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг
бууруулахад үзүүлэх нөлөө

5.0

Газрын доройтлын үр дагаврыг зөөлрүүлэхэд
үзүүлэх нөлөө

4.0

3.0

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэхэд үзүүлэх нөлөө

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад үзүүлэх
нөлөө

5.0

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжихэд үзүүлэх
нөлөө

4.8

4.3

3.2

5.0

5.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5.0

5.0

3.0

1.0

4.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5.0

4.7

3.6

Хэрэгжүүлэх
шаардлага, боломж

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ, боломж

Байгаль орчны үр
нөлөө

Нийгмийн үр нөлөө

Эдийн засгийн үр
нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл, эрсдэлийг
бууруулах үр нөлөө

1

2

3

4

5

6

7

Нийт оноо

Бодлогын уялдаа
холбоо

0.95

Жигнэсэн оноо (axb)/100

4.67

20

4.75

Жин (b)

Оноо (a)

0.6

Жигнэсэн оноо (axb)/100

4.0

Оноо (a)
15

0.68

Жигнэсэн оноо (axb)/100

Жин (b)

15

4.5

Оноо (a)

Жин (b)

0.72

Жигнэсэн оноо (axb)/100

4.8

Оноо (a)
15

0.5

Жигнэсэн оноо (axb)/100

Жин (b)

10

5.0

Оноо (a)

Жин (b)

10
0.47

4.7

Оноо (a)

Жигнэсэн оноо (axb)/100

0.75

Жигнэсэн оноо (axb)/100

Жин (b)

15

5.0

Арга хэмжээ
1.1.1

Жин (b)

Оноо (a)

Дасан зохицох арга
хэмжээ

4.06

0.90

20

4.5

0.46

15

3.1

0.48

15

3.2

0.63

15

4.2

0.40

10

4.0

0.5

10

5.0

0.69

15

4.6

Арга хэмжээ
1.1.2

Дасан зохицох арга хэмжээ:
1.1.1 Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохицуулалт хийх;
1.1.2 Бэлчээрийн зохистой менежментийг нэвтрүүлэх;
1.1.3 Малчдын ойлголтыг сайжруулах сургалт сурталчилгаа хийх;

3.27

0.54

20

2.7

0.40

15

2.7

0.54

15

3.6

0.39

15

2.6

0.3

10

3.0

0.5

10

5.0

0.6

15

4.0

Арга хэмжээ
1.1.3

Зорилт 1.1: Бэлчээрийн эрх зүй, менежментийг сайжруулах замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах;

Үндсэн зорилго: Мал аж ахуйн эрсдэл нөлөөллийг бууруулж, салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган,
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх.

Хүснэгт 1.4 Мал аж ахуй, бэлчээрийн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний
шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээний нэгдсэн үр дүн

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
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57

58

Бодлогын уялдаа
холбоо

Хэрэгжүүлэх
шаардлага, боломж

Санхүүжилтийн
хэрэгцээ, боломж

Байгаль орчны үр
нөлөө

Нийгмийн үр нөлөө

Эдийн засгийн үр
нөлөө

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
нөлөөлөл, эрсдэлийг
бууруулах үр нөлөө

1

2

3

4

5

6

7

Нийт оноо

Шалгуур үзүүлэлт

№

4.24

0.96

Жигнэсэн оноо (axb)/100

4.8

Оноо (a)

20

0.64

Жигнэсэн оноо (axb)/100

Жин (b)

15

4.3

Оноо (a)

Жин (b)

0.54

0.48

Жигнэсэн оноо (axb)/100

3.85

1.0

20

5.0

0.7

15

4.7

15

3.6

15

3.2

Оноо (a)

0.69

15

4.6

0.17

10

Жин (b)

0.6

Жигнэсэн оноо (axb)/100

4.0

Оноо (a)
15

0.37

Жигнэсэн оноо (axb)/100

Жин (b)

10

Жин (b)

3.7

Оноо (a)

1.7

0.27

0.5

Жигнэсэн оноо (axb)/100

2.7
10

5.0

Оноо (a)

0.48

10

0.75

Жигнэсэн оноо (axb)/100

15

3.2

Арга хэмжээ
1.2.2

Жин (b)

15

5.0

Жин (b)

Оноо (a)

Арга хэмжээ
1.2.1

3.41

0.84

20

4.2

0.48

15

3.2

0.39

15

2.6

0.45

15

3.0

0.27

10

2.7

0.5

10

5.0

0.48

15

3.2

Арга хэмжээ
1.3.1

3.43

0.8

20

4.0

0.48

15

3.2

0.54

15

3.6

0.39

15

2.6

0.3

10

3.0

0.5

10

5.0

0.42

15

2.8

Арга хэмжээ
1.3.2

1.3.1 Байгалийн гамшгийг даван туулах чадварын
үнэлгээ хийх;
1.3.2 Урьдчилан сэргийлэх сүлжээг байгуулах;

Дасан зохицох арга хэмжээ:
1.2.1 Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах ;
1.2.2 Тэжээлийн таримал тариалах, зохистой
ашиглах аргаар бэлчээрийг сайжруулах;

Дасан зохицох арга
хэмжээ

Зорилт 1.3: Ган, зуд зэрэг урт хугацааг хамарсан
байгалийн гамшгаас хамгаалах тогтолцоог
боловсронгуй болгох;

Зорилт 1.2: Малын усан хангамжийн ашиглалт,
тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар
бэлчээрийг зохистой ашиглах;

2

Хөрөнгө оруулалтын зардал

1

Нийт өртөг

Бусад зардал

Тоо хэмжээ

Хэмжих
нэгж

Нэгжийн үнэ,
мян. төг

Нийт зардал,
жилд, сая.төг

Тайлбар: ҮХГ-ын “Төслийн санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал”-ын дагуу гаргав.

Тээвэр, шатахууны зардал

Материалын зардал

Томилолтын зардал

Цалингийн зардал /НДШ орсон/

Үйл ажиллагааны зардал

Бусад зардал

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл, тавилга,
эд хогшлын зардал

Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн үйл ажиллагааны
техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой
зардал

Дэд бүтэцтэй холбоотой зардал

Барилга байгууламжтай холбоотой зардлууд

Өртгийн үзүүлэлт

№

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр:........................

Хүснэгт 1. Өртгийн үнэлгээ, жилээр

ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

Тайлбар

ХАВСРАЛТ 3

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

59

60

2

1

№

Нийт дүн

Бусад зардал

Тээвэр, шатахууны зардал

Материалын зардал

Томилолтын зардал

Цалингийн зардал /НДШ орсон/

Үйл ажиллагааны зардал

Бусад зардал

Компьютер, бусад техник хэрэгсэл, тавилга, эд
хогшлын зардал

Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн үйл ажиллагааны
техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зардал

Дэд бүтэцтэй холбоотой зардал

Барилга байгууламжтай холбоотой зардлууд

Хөрөнгө оруулалтын зардал

Өртгийн үзүүлэлт
1 дэх
жил

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр:........................

2 дах
жил

3 дах
жил
.........

Өртөг /сая төг./
n дэх
жил

Хүснэгт 2. Өртгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн

Нийт
дүн

Тайлбар

Эдийн засгийн өгөөж

1

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх

Нийгмийн өгөөж

Байгаль орчны өгөөж

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход
үзүүлэх өгөөж

4

Нийт өгөөж

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг
бууруулах

Тоо
хэмжээ

Хэмжих
нэгж

Нэгжийн үнэ,
мян төг.

Нийт өгөөж,
жилд, сая төг.
Тайлбар

Тайлбар: Төслийн УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үндэсний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох аргачлалын шалгуур
үзүүлэлтийг ашиглав.

4.2

4.1 Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэх

3.3

3.2 Экосистемийн үйлчилгээг дэмжих

3.1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

3

2.3 Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх

2.2 Эрүүл мэндийг дэмжих

2.1 Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

2

1.3 Иргэдийн цалин, бодит орлогын нэмэгдүүлэх

1.2

1.1 Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Өгөөжийн үзүүлэлт

№

Хүснэгт 3. Өгөөжийн үнэлгээ, жилээр

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

61

62

4

3

2

1

№

үйлчилгээг

бодит

орлогын

Нийт дүн

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй
хохирлыг бууруулах

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицоход үзүүлэх өгөөж

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэх

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжих

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

Байгаль орчны өгөөж

Иргэдийн мэдлэг боловсролыг
дээшлүүлэх

Эрүүл мэндийг дэмжих

Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

Нийгмийн өгөөж

Иргэдийн цалин,
нэмэгдүүлэх

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх

Үндэсний
үйлдвэрлэл,
нэмэгдүүлэх

Эдийн засгийн өгөөж

Өгөөжийн үзүүлэлт
1 дэх
жил

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр:........................
2 дах
жил

Өгөөж /сая төг./
3 дах
.......
жил
n дэх
жил

Хүснэгт 4. Өгөөжийн үнэлгээний нэгдсэн дүн

Нийт дүн

Тайлбар

NPV (=Өгөөж-Өртөг)

BCR (=Өгөөж/ Өртөг)

Оноо

Эрэмбэ

3

4

5

6

Нийт өртгийн өнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум төг.

Нийт өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум төг.

NPV (=Өгөөж-Өртөг)

BCR (=Өгөөж/ Өртөг)

1

2

3

4

Үзүүлэлт

Нийт өгөөжийн өнөөгийн үнэ цэнэ,
тэрбум төг.

2

№

Нийт өртгийн өнөөгийн үнэ цэнэ, тэрбум
төг.

1

Арга хэмжээ 1

Арга хэмжээ 2

r=5%

Хүснэгт 6. Өртөг өгөөжийн мэдрэмжийн шинжилгээ

Үзүүлэлт

№

r=10%

Бууруулалтын хувь

Арга хэмжээ 3

Дасан зохицох арга хэмжээ

Хүснэгт 5. Өртөг өгөөжийн шинжилгээний үр дүн, дасан зохицох арга хэмжээгээр

r=15%

Арга хэмжээ 4

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

63

64

0.6499

1.2009

0.1509

0.1893

Малын
хэрэглээний
зарлага
(%)

12.7

21.3

28.6

35.9

30.3

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Малын төрөл

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

0.1949

0.1464

1.2014

0.6505

1.2540

2025

0.2048

0.1384

1.2020

0.6513

1.2562

2030

0.0518

0.0530

0.4777

0.1466

0.2724

2020

0.8643

0.8631

9.5572

1.4897

19.6413

Нэг малд ноогдох
хөдөлмөр
зарцуулалт
(хүн.өдөр/жил)

XI-III сард 4978

IV-X сард 2260

Усны экологи,
эдийн засгийн
үнэлгээ
төг/м3

0.8419

1.0509

8.0588

8.5865

26.0667

Малын жилийн ус
хэрэглээ
м3/толгой

2030

21.3

23.5

29.0

22.6

11.5

Нэг малд ноогдох
худаг гаргах
зардал
(мян.төг/тол)

0.0831

0.0848

0.7651

0.2348

0.4362

Тайлбар: Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг Орхон, Туул, Хараа, Ерөө голын сав газрын дунджаар тооцоонд авав.

122.36

181.65

39.54

28.17

0.13

Ажиллах хүчийг
нэг малчинд
ноогдох малын
тоогоор

0.0650

0.0664

0.5991

0.1839

0.3416

2025

Нэг толгой малд ноогдох бүтээмж
(сая.төгрөг/толгой)

Хүснэгт 1.2 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд

1.2522

2020

Нэг толгой малд ноогдох хөрөнгө оруулалт
(мян.төгрөг/толгой)

Тэмээ

Малын төрөл

Хүснэгт 1.1 Нэг толгой малд ноогдох эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд

Дасан зохицох арга хэмжээний нэр: Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах.

Дасан зохицох зорилтын нэр: Малын усан хангамжийн ашиглалт, тэжээлийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийг
зохистой ашиглах.

1. МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР

ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР

ХАВСРАЛТ 4

3

2025

3686

3264

62

57

3

2118

2428

1265

1120

21

19

Хонь

Ямаа

Үхэр

Адуу

тэмээ

Шинэ төл

Нядлах
мал

Хонь

Ямаа

Үхэр

Адуу

19

21

1098

1240

2379

54

59

3122

3525

6763

7072

0.8643

Ямаа

Малын
тоо

0.8631

Хонь

II
жил

9.5572

Үхэр

I
жил

1.4897

Адуу

Үзүүлэлт

19.6413

2020

Тэмээ

Малын төрөл

0.6816

0.7518

10.0107

1.6931

19.7305

2030

0.007

0.008

0.072

0.0287

0.0

2020

18

20

1048

1184

2273

1919

3

52

56

2958

3340

6409

III
жил

18

20

1069

1207

2317

1800

3

48

53

2774

3133

6011

IV
жил

17

18

992

1120

2149

1707

3

46

50

2631

2972

5702

V
жил

17

18

973

1099

2109

1575

3

42

46

2428

2741

5260

VI
жил

15

17

890

1005

1929

1469

3

40

43

2263

2557

4906

VII
жил

15

16

861

973

1867

1350

3

36

40

2076

2350

4508

VIII
жил

0.1548

0.1690

0.2799

0.1198

0.0

2025

14

15

786

887

1703

1244

3

33

36

1917

2166

4155

IX
жил

13

14

738

833

1599

1138

3

30

33

1754

1980

3800

X
жил

0.1277

0.1430

0.2592

0.1289

0.0

2030

Нэг малд шаардлагатай бэлчээрийн бус нэмэлт тэжээл.
(тн.т.н/толгой)

Хүснэгт 1.4 Нэг уст цэгт ноогдох малын тооны динамик өөрчлөлт

0.7662

0.8410

10.3538

1.5728

19.6876

2025

Мал аж ахуйн хөдөлмөр зарцуулалт
(хүн-өдөр/толгой)

Хүснэгт 1.3 Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

65

66

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

12.0

0.0

0.0

94.0

Бодын амьдын жингийн
нэмэгдэлт (кг/мал)

Махны нэмэгдэлт (тн)

Нэмэгдэл бүтээгдэхүүний
орлого О1 (мян.төг)

Үнээний саамны нэмэгдэлт /%/

Сүүний нэмэгдэлт (мян.л)

Нэмэгдэл бүтээгдэхүүний
орлого О3 (мян.төг)

Өвөл богийн жин алдалтын
бууралт /%/

Махны нэмэгдэлт (кг)

Нэмэгдэл бүтээгдэхүүний
орлого О4 (мян.төг)

Өвөл бодын амьдын жин
алдалтын бууралт /кг/

208

15392.0

-45.98

Хорогдсон бог малын тоо

Хорогдсон бог малын үнэ
З2 (мян.төг)

Эдийн засгийн өгөөж
(сая.төг)
-29.14

13280.7

179

2.7

26140.2

4796.3

84.6

7594.4

1706.6

10.7

59.2

148.0

1.9

1708.2

313.4

3.0

917.6

206.2

0.2

II
жил

-16.69

11185.0

151

2.4

20444.0

4074.8

75.2

9821.2

2207.0

9.3

118.3

295.8

3.8

3245.7

595.5

6.0

1751.9

393.7

0.4

III
жил

1.14

9179.5

124

2.1

18172.2

3334.3

65.8

20766.0

4666.5

8.0

165.7

414.1

5.7

4868.5

893.3

9.0

2680.0

602.2

0.6

IV
жил

13.35

7463.2

101

1.8

14805.1

2716.5

56.4

26098.9

5864.9

6.7

220.9

552.2

7.6

5978.8

1097.0

12.0

3315.8

745.1

0.8

V
жил

25.19

5737.6

77

1.5

11309.4

2075.1

47.0

30437.4

6839.8

5.3

256.4

641.0

9.5

7473.6

1371.3

15.0

4066.2

913.7

1.0

VI
жил

34.04

4280.1

58

1.2

8533.5

1565.8

37.6

33889.4

7615.6

4.0

307.7

769.1

11.4

8199.6

1504.5

18.0

4462.6

1002.8

1.2

VII
жил

42.00

2947.7

40

0.9

5860.3

1075.3

28.2

36176.0

8129.4

2.7

331.3

828.3

13.3

9267.2

1700.4

21.0

5038.8

1132.3

1.4

VIII
жил

48.58

1812.8

24

0.6

3547.0

650.8

18.8

38396.4

8628.4

1.3

378.7

946.6

15.2

9907.8

1817.9

24.0

5253.1

1180.5

1.6

IX
жил

53.25

828.9

11

0.3

1619.3

297.1

9.4

39380.6

8849.6

0.0

390.5

976.2

17.1

10377.6

1904.1

27.0

5549.4

1247.0

1.8

X
жил

Тайлбар: Мал аж ахуйн ашиг шимийн эдийн засгийн өгөөжийг дараах томьёог ашиглан бодов. Үүнд: Е = О1 + О2 + О3 + О4 - З1 - З2

3.0

Бог малын хорогдол (%)

30586.9

0.0

Нэмэгдэл бүтээгдэхүүний
орлого О1 (мян.төг)

Алдагдал бүтээгдэхүүний үнэ
З1 (мян.төг)

0.0

Махны нэмэгдэлт (кг)

5612.2

0.0

Богийн амьдын жингийн
нэмэгдэлт (кг/мал)

Махны алдагдал (тн)

I
жил

Үзүүлэлт

Хүснэгт 1.5 Мал аж ахуйн ашиг шимийн динамик өөрчлөлт

2

Хөрөнгө оруулалтын зардал
Барилга байгууламжтай холбоотой зардлууд:

1

2.5

400.87

2018 оны статистик мэдээ
2018 оны дунджаар

18.62
1.9

үйл ажил-ны зардлын 26.0
хувь

Малын усалгаа
2015 оны түүвэр судалгаа

Сарын суурь цалин 462 мян
төгрөг, НДШ орсон дүн

Жилд 3.5%

Жилд 6.5%

Жилд 2.5%-аар тооцов.

8 хот айлын 24 өрх айлууд

Малын усалгаанд гүн
өрөмдлөгийн 1 худаг
ашиглана.

Тайлбар

22.17

12,25
18.0
22.5
83.95
4.79
74.51

Тайлбар: *ХХААХҮЯ-ны мэдээгээр худгийн дундаж үнэлгээ 25.0 сая төгрөг.

Нийт өртөг

15.37

кг

760

462

1.75
6.0
7.5
6,475

141.72

36
16
4.25

20.4
12.96

25*
70

Нийт зардал,
жилд, сая.төг
326.36
184.88

Бусад урсгал зардал

хүн

ширхэг

1500
8000

3,400
540

25,000
35,000

Нэгжийн үнэ,
мян. төг

3.81
12.64

ширхэг

ширхэг

Хэмжих
нэгж

4

7
3
3
13

24
2

6
24

1
2

Тоо
хэмжээ

2. Малчин өрхийн гэр, орон сууц, ахуйн
зориулалттай барилга
- Гэр
- Өвөлжөөний орон сууц
3. Хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал
Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн үйл ажиллагааны
техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зардал:
1. Машин, трактор, ХАА-н техник
- мотоцикл
- ачааны машин
- суудлын машин
- ХАА-н моторт техник
2. Машин, техникийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл
Үйл ажиллагааны зардал
Цалингийн зардал /НДШ орсон/:
- Туслах малчны цалин, /НДШ орсон/
Материалын зардал
- Малын эрүүл мэндийн зардал
- Малын өвс тэжээлийн зардал
Тээвэр, шатахууны зардал
- Шатахуун тосны зардал
- Нүүдэл, тээвэр, ажил үйлчилгээ

1.Оны эхэнд байх малд ноогдох хөрөнгө оруулалт
- Худаг
- Малын пүнзтэй, саравчтай задгай хашаа
- Малын саравчгүй задгай хашаа
- Мал хашдаг шургааган хавирган ханатай хашаа

Өртгийн үзүүлэлт

№

Хүснэгт 1.6 Өртгийн үнэлгээ, жилээр

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

67

68

2

1

№

Хөрөнгө оруулалтын
зардал
Барилга байгууламжтай
холбоотой зардлууд:
1. Оны эхэнд байх малд
ноогдох хөрөнгө оруулалт
2. Малчин өрхийн гэр,
орон сууц, ахуйн
зориулалттай барилга
3. Хөрөнгийн засвар
үйлчилгээ-ний зардал
Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн
үйл ажиллагааны техник,
тоног төхөөрөмжтэй
холбоотой зардал
1. Машин, трактор, ХАА-н
техник
2. Машин, техникийн
элэгдэл хорогдлын
шимтгэл
Үйл ажиллагааны зардал
Цалингийн зардал /НДШ
орсон/
1. Туслах малчны цалин,
/НДШ орсон/
Материалын зардал
1. Малын эрүүл мэндийн
зардал
2. Малын өвс тэжээлийн
зардал
Тээвэр, шатахууны зардал
1.Шатахуун тосны зардал
2 Нүүдэл, тээвэр, ажил
үйлчилгээ
Бусад урсгал зардал
Нийт өртөг

Өртгийн үзүүлэлт

19.62
17.8
1.82
15.94
3.86
12.08
15.6
266.52

18.62
1.9

16.45
3.81

12.64

15.37
401.11

5.09

4.79

20.52

8.9

136.93

24.39

13.99

141.72

22.17

4.32

4.52

24.39

49.40

52.00

22.17

123.26

128.36

75.55

176.98

185.45

74.51

190.97

2 дэх
жил

326.6

1 дэх
жил

15.78
253.30

11.45

15.36
3.91

1.72

16.87

18.59

26.82

26.82

76.55

5.41

8.9

14.31

3.96

41.60

116.88

162.44

176.75

3 дэх
жил

16.02
244.79

10.74

14.71
3.97

1.62

15.82

17.44

29.51

29.51

77.68

5.72

8.9

14.62

3.69

39.00

109.80

152.49

167.11

4 дэх
жил

16.46
233.40

10.19

14.27
4.08

1.53

15.01

16.54

32.46

32.46

79.73

6.03

8.9

14.93

3.38

31.20

104.16

138.74

153.67

5 дэх
жил

16.77
221.66

9.4

13.56
4.16

1.41

13.85

15.26

35.7

35.7

81.29

6.34

8.9

15.24

3.05

26.00

96.08

125.13

140.37

6 дэх
жил

17.32
211.37

8.77

13.07
4.3

1.32

12.92

14.24

39.28

39.28

83.91

6.96

8.9

15.86

2.72

23.40

85.48

111.60

127.46

7 дэх
жил

17.88
208.73

8.06

12.5
4.44

1.21

11.87

13.08

43.2

43.2

86.66

7.28

8.9

16.18

2.52

20.80

82.57

105.89

122.07

8 дэх
жил

Хүснэгт 1.7 Хэт ачаалалтай гүн өрөмдлөгийн нэг худагт ноогдох өртгийн нэгдсэн үнэлгээ, сая төгрөг

18.59
203.33

7.42

12.02
4.6

1.12

10.94

12.06

47.52

47.52

90.19

7.59

8.9

16.49

2.36

18.2

76.09

96.65

113.14

9 дэх
жил

19.47
198.55

6.79

11.63
4.84

1.02

10

11.02

52.28

52.28

94.40

7.9

8.9

16.8

2.13

15.6

69.62

87.35

104.15

10 дэх
жил

4

3

531.51

2.35

2. Нэмж бойжуулах төлийн
үнэлгээ

Нийт өгөөж

-23.79

1. Малын зүй бус хорогдол

0

Экосистемийн үйлчилгээг
дэмжих

-21.44

0

2. Усны нөөцийн хэмнэлт

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг бууруулах

-45.98

1. Ашиг шимийн дээшлэлт

-21.44

-45.98

Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицоход үзүүлэх өгөөж

-45.98

5.87

0

Байгаль орчны өгөөж

3. 100 толгой малд ноогдох
бүтээгдэхүүн

2. Хөдөлмөр зарцуулалт

403.10

4. Ноос, ноолуурын

1. Үйлдвэрлэлийн бүтээмж

43.46

3. Арьс, шир ба бусад

408.97

23.13

2. Сүүний үйлдвэрлэл

Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

11.25

1. Махны үйлдвэрлэл

408.97

112.11

Үндэсний үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Нийгмийн өгөөж

189.95

Эдийн засгийн өгөөж

1

2

189.395

Өгөөжийн үзүүлэлт

№

1 дэх
жил

923.35

4.65

-20.45

-15.8

-15.8

362.24

4.545

-29.14

-24.595

337.65

5.96

5.01

404.97

415.94

415.94

41.89

22.72

10.74

110.21

185.57

185.57

2 дэх
жил

1009.82

6.99

-17.04

-10.05

-10.05

448.85

2.63

-16.69

-14.06

434.79

5.95

6.62

397.02

409.59

409.59

38.56

21.69

10.10

105.15

175.49

175.49

3 дэх
жил

926.10

9.04

-14.16

-5.12

-5.12

377.03

1.704

1.14

2.844

379.87

5.29

4.74

394.95

404.98

404.98

37.25

22.12

9.56

77.44

146.37

146.37

4 дэх
жил

936.68

11.24

-11.51

-0.27

-0.27

355.6

1.612

13.35

14.962

370.56

6.26

4.74

391.3

402.30

402.30

35.34

20.52

9.09

99.14

164.09

164.09

5 дэх
жил

1095.58

13.99

-8.84

5.15

5.15

514.39

2.357

25.19

27.547

541.94

6.56

7.18

376.13

389.87

389.87

32.63

20.13

8.35

97.51

158.63

158.63

6 дэх
жил

978.45

16.04

-6.61

9.43

9.43

402.98

3.916

34.04

37.956

440.94

6.46

5.49

370.27

382.22

382.22

30.43

18.42

7.84

89.18

145.87

145.87

7 дэх
жил

1033.24

18.38

-4.55

13.83

13.83

465.35

2.054

42

44.054

509.40

6.72

5.85

358.19

370.76

370.76

27.94

17.82

7.17

86.32

139.25

139.25

8 дэх
жил

Хүснэгт 1.8 Хэт ачаалалтай гүн өрөмдлөгийн нэг худагт ноогдох өгөөжийн нэгдсэн үнэлгээ, сая төгрөг

965.59

20.69

-2.79

17.9

17.9

411.15

1.974

48.58

50.554

461.70

6.68

5.27

346.38

358.33

358.33

25.81

16.27

6.58

78.99

127.65

127.65

9 дэх
жил

950.60

23.03

-1.27

21.76

21.76

410.72

1.879

53.25

55.129

465.85

6.81

5.01

332.16

343.98

343.98

23.63

15.28

6.01

74.10

119.02

119.02

10 дэх
жил
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УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ӨРТӨГ
ӨГӨӨЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД EXCEL ПРОГРАМ АШИГЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА
Энэхүү зааварчилгаа нь гарын авлагын өмнөх бүлгүүдэд дурдсан өртөг өгөөжийг нь үнэлж
болохуйц жишиг арга хэмжээнүүдийн өртөг өгөөжийн шинжилгээг EXCEL програм хангамжийг
ашиглан хэрхэн хийх, үр дүнг хэрхэн нэгтгэх, мэдрэмжийн шинжилгээ хэрхэн хийх талаар
зарим тайлбарыг өгөх болно.
Уг програм хангамж нь үндсэн 1 файл болон салбар бүрийн мэдээлэл, өгөгдлийг оруулах
туслах 8 файлаас бүрдэнэ.
Үндсэн файл болон туслах файлын ажиллах зарчмууд:
1. Үндсэн файл нь “CBA_summary” нэртэй бөгөөд “CBA-мэдээлэл”, “Өртөг”, “Өгөөж”, “Өртөгөгөөжийн шинжилгээ” гэсэн 4 хуудастай. Уг файлыг нээхэд update хийх эсэх талаар мэдээлэл
гарч ирэх ба “Update” сонголтыг хийснээр бусад туслах файлын мэдээлэл шинэчлэгдэн орж
ирнэ. Үндсэн файлын эхний нүүр хуудас дараах байдалтай харагдана (Хүснэгт 1).
Хүснэгт 1. “CBA-summary” файлын нүүр хуудас
Үндсэн мэдээллийн хүснэгт
Салбарын нэр

Сонголт Дасан зохицох арга хэмжээ

1 МАА

Малын усан хангамжийг нэмэгдүүлэх замаар бэлчээрийн
ашиглалтыг сайжруулах

2 Газар тариалан

Усалгаатай талбайд цомхотгосон технологиор улаанбуудай
тариалах

3 Ус

Өндөр уулын бүсэд шороон боомт бүхий усан санг
байгууламж барих

4 Ой

Ойжуулалт, ойг байгалийн аясаар нөхөн сэргээх ажлыг
эрчимжүүлж, ойн экосистемийн дасан зохицох чадвар,
хүлэмжийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх

5 Гамшгаас хамгаалах

6

1

Биологийн олон янз
байдал

7 Нийгмийн эрүүл мэнд
8

Иргэдийн амжиргаа,
нийгмийн хамгаалал

Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, ойлголтыг иргэд, олон нийтэд
олгох сургалтыг тогтмол зохион байгуулах, сургалт, арга зүйн
төвийг байгуулан үйл ажиллагааг бэхжүүлэх
Говийн гайхашигт 6 зүйл амьтныг хамгаалах, үүгээр
дамжуулах экосистемийн иж бүрэн судалгааг хийж, дасан
зохицох хөтөлбөрт тусгах
Зоонозын өвчний эрсдэлийг бууруулах талаар хүн амд
зориулсан мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах
Хаана амьдарч байгаагаас үүдэн иргэдийг шинжлэх ухаанч
мэдээллээр хангах (үерийн ам, ган, зуд гэх мэтээр)

Тайлбар: Үнэлгээ хийх салбарыг сонгохдоо зөвхөн тухайн салбарын "Сонголт" нүдэнд 1 гэсэн тоог бичнэ.

Эхний “CBA-мэдээлэл” хуудас нь “Үндсэн мэдээллийн хүснэгт” болон “Инфляц, бууруулалтын
Инфляц, бууруулалтын хувь
1 Инфляцийн түвшин (%/100)

5%

2 Бууруулалтын хувь

15%
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хувь” гэсэн 2 хүснэгттэй. Эхний хүснэгтэд өртөг өгөөжийн шинжилгээ хийх гэж буй салбарын
нэрс болон дасан зохицох арга хэмжээний нэрс бичигдсэн байна. Судлаач үнэлгээ хийх
салбарыг сонгохдоо “Сонголт” баганы цэнхэрээр будсан харгалзах нүдэнд 1 гэсэн тоог бичнэ.
Бусад нүдийг хоосон орхино. Ингэснээр тухайн арга хэмжээний өртөг, өгөөж нь уг салбарын
туслах файлаас үндсэн файлын “Өртөг”, “Өгөөж” хуудсанд автоматаар татагдан орж ирнэ.
Тухайлбал, Хүснэгт 1-д “Гамшгаас хамгаалах” салбарын үнэлгээг хийхээр сонгосон байгаа
бөгөөд энэ үед “Өртөг” хуудсанд уг салбарын эхний жилийн өртөг нь зардал тус бүрээр орж
ирэх ба тухайн оны өртөг автоматаар бодогдоно (Хүснэгт 2).
Хүснэгт 2. Өртгийн хүснэгт
САЛБАР
№

Өртгийн үзүүлэлт

1 Хөрөнгө оруулалтын зардал

Газар
МАА
тариалан

Ойн Гамшгаас
Ус
салбар хамгаалах

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

380.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Барилга байгууламжтай
холбоотой зардлууд

200.00

Дэд бүтэцтэй холбоотой зардал

50.00

Тээврийн хэрэгсэл, үндсэн үйл
ажиллагааны техник, тоног
төхөөрөмжтэй холбоотой
зардал

122.00

Компьютер, бусад техник
хэрэгсэл, тавилга, эд хогшлын
зардал

8.05

Бусад зардал

0.48

2 Үйл ажиллагааны зардал

0.00

0.00

0.00

0.00

33.99

Цалингийн зардал /НДШ орсон/

9.55

Томилолтын зардал

9.66

Материалын зардал

1.36

Тээвэр, шатахууны зардал

12.23

Бусад зардал
Тухайн оны өртөг

Иргэдийн
Биологийн Нийгмийн
амжиргаа,
олон янз
эрүүл
нийгмийн
байдал
мэнд
хамгаалал

1.20
0.00

0.00

0.00

0.00

414.53

Үүнтэй адилаар “Өгөөж” хуудсанд уг арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүртэх эхний жилийн өгөөж
нь өгөөжийн төрөл тус бүрээр татагдан орж ирэх ба тухайн оны өгөөж бодогдоно (Хүснэгт 3).
Харин “CBA-мэдээлэл” хуудасны 2 дах хүснэгт болох “Инфляц, бууруулалтын хувь” хүснэгтэд
уг шинжилгээнд ашиглах инфляцийн түвшин болон бууруулалтын хувийг судлаач өөрөө
оруулж өгнө. Үүний тулд инфляфийн түвшинг шараар будсан C15 нүдэнд, бууруулалтын
хувийг C16 нүдэнд бичнэ. Хэрэв өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй бол хэвээр нь үлдээнэ.
Ийнхүү “Өртөг”, “Өгөөж” хүснэгтэд орж ирсэн мэдээлэл болон сонгосон инфляцийн түвшин,
бууруулалтын хувийн мэдээллийг оруулснаар програм автоматаар тооцоолол хийх ба үр дүн
нь үндсэн файлын “Өртөг-өгөөжийн шинжилгээ” хуудсанд гарч ирнэ (Хүснэгт 4). Энэ хуудас
хэд хэдэн хүснэгтээс бүрдэнэ. Эхний хүснэгтэд ирээдүйд гарах өртөг, өгөөжийг инфляцийн
түвшинг ашиглан таамаглан тооцоолсон үр дүнгүүд, нийт өртөг, нийт өгөөж, цэвэр өгөөж гэсэн
үзүүлэлтүүд сая төгрөгөөр бодогдон гарч ирнэ.
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Хоёрдах хүснэгтэд байгаа бууруулалтын хувийн C15 нүдэнд “CBA-мэдээлэл” хүснэгтээс
мэдээлэл шууд орж ирнэ, харин суурь оныг C19 нүдэнд судлаач өөрөө бичиж оруулна. 3 дах
буюу “Бууруулан тооцсон үзүүлэлт” хүснэгтэд судлаачийн сонгосон бууруулалтын хувийг
ашиглан ирээдүйн үнэ цэнийг өнөөгийн үнэ цэнээр тооцсон үр дүн жил бүрээр харагдахаас
гадна өртөг, өгөөжийн өнөөгийн нийт үнэ цэнэ болон цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ нийлбэр дүнгээрээ
хүснэгтийн хамгийн сүүлчийн PV нэртэй багана буюу M24:M26 нүдэнд харагдана.
Хүснэгт 3. Өгөөжийн хүснэгт

сая төг.

САЛБАР

№

Өгөөжийн үзүүлэлт

1 Эдийн засгийн өгөөж

Газар
МАА
тариалан

1

2

0.00

0.00

Ус

Ой

3

4

5

6

7

8

656.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Үндэсний үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

368.45

Гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх

200.00

Иргэдийн цалин, бодит
орлогын нэмэгдүүлэх

88.00

2 Нийгмийн өгөөж

0.00

0.00

0.00 0.00

73.20

Ажилт эрхлэлтийг
нэмэгдүүлэх

8.00

Эрүүл мэндийг дэмжих

58.00

Иргэдийн мэдлэг
боловсролыг дээшлүүлэх

7.20

3 Байгаль орчны өгөөж

0.00

0.00

0.00 0.00

14293.82

Биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах

3.67

Экосистемийн үйлчилгээг
дэмжих

0.00

Байгальд ээлтэй хандлага,
зөв дадлыг төлөвшүүлэх

14290.15

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд
4 дасан зохицоход үзүүлэх
өгөөж

0.00

0.00

Иргэдийн
Биологийн
Нийгмийн амжиргаа,
олон янз
эрүүл мэнд нийгмийн
байдал
хамгаалал

Гамшгаас
хамгаалах

0.00 0.00

83.26

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах
Гамшгийн эрсдэл, түүнээс
үүдэлтэй хохирлыг бууруулах
Тухайн оны өгөөж
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83.26
0.00

0.00

0.00 0.00

15106.73
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“Шинжилгээний үр дүн” хүснэгтэд салбарын нэр “CBA-мэдээлэл” хүснэгтээс автоматаар орж
ирнэ. Харин хамгийн сүүлчийн хүснэгтийн C31:C33 нүдэнд өртөг өгөөжийн шинжилгээний
үндсэн үзүүлэлтүүд болох цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (NPV), өгөөжийн дотоод хувь(IRR), өгөөж
өртгийн (BCR) харьцаа гэсэн үзүүлэлтүүд мөнгөн дүнгээр буюу тэрбум төгрөгөөр бодогдон
гарч ирнэ (Хүснэгт 4).
Хүснэгт 4. Өртөг өгөөжийн шинжилгээний хүснэгт
№ Үзүүлэлт

1

2

1 дэх жил 2 дэх жил 3 дэх жил 4 дэх жил 5 дэх жил 6 дэх жил 7 дэх жил 8 дэх жил 9 дэх жил

Хугацаа

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инфляц

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Өртөг
Хөрөнгө
оруулалтын
зардал

380.53

Үйл
ажиллагааны
зардал

33.99

35.69

37.48

39.35

41.32

43.38

45.55

47.83

50.22

52.73

Нийт өртөг

414.53

35.69

37.48

39.35

41.32

43.38

45.55

47.83

50.22

52.73

Эдийн засгийн
өгөөж

656.45

689.27

723.74

759.92

797.92

837.82

879.71

923.69

969.88

1018.37

Нийгмийн өгөөж

73.20

76.86

80.70

84.74

88.98

93.42

98.10

103.00

108.15

113.56

Өгөөж

Байгаль орчны
өгөөж

14293.82 15008.51 15758.93 16546.88 17374.22 18242.93 19155.08 20112.83 21118.48 22174.40

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд
дасан зохицоход
үзүүлэх өгөөж
3

10 дэх
жил

83.26

Нийт өгөөж

15106.73 15774.64 16563.37 17391.54 18261.12 19174.17 20132.88 21139.53 22196.50 23306.33

Цэвэр өгөөж

14692.20 15738.95 16525.89 17352.19 18219.80 19130.79 20087.33 21091.69 22146.28 23253.59

Бууруулалтын хувь

0.15

Суурь он

2021

Бууруулан тооцсон үзүүлэлт
№ Үзүүлэлт
1

Бууруулалтын
коэффициент

2 Өртөг

1 дэх
жил

2 дэх
жил

3 дэх
жил

4 дэх
жил

5 дэх
жил

6 дэх
жил

7 дэх
жил

8 дэх
жил

9 дэх
жил

10 дэх
жил

1

0.87

0.76

0.66

0.57

0.50

0.43

0.38

0.33

0.28

414.53

31.04

28.34

25.87

23.62

21.57

19.69

17.98

16.42

14.99

PV

614.05

3 Өгөөж

15106.73 13717.08 12524.29 11435.22 10440.85 9532.95 8704.00 7947.13 7256.08 6625.11 103289.44

4 Цэвэр өгөөж

14692.20 13686.04 12495.95 11409.35 10417.23 9511.38 8684.31 7929.15 7239.66 6610.12 102675.39
Шинжилгээний үр дүн

Салбарын нэр:

Гамшгаас хамгаалах
тэрбум төг

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ(NPV)
Өгөөжийн дотоод хувь (IRR)
Өгөөж, өртгийн харьцаа (BCR)

102.68
168.21
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2. Туслах файл: Салбар бүрийн мэдээлэл, өгөгдлийг оруулах зорилготой 8 туслах файл байна.
Үүнд:
• “CBA-salbar-MAA” файлд Мал аж ахуйн салбарын дасан зохицох арга хэмжээний өртөг
өгөөжийн мэдээллийг,
• “CBA-salbar-Forest” файлд Ойн салбарын арга хэмжээний өртөг өгөөжийн мэдээллийг,
• “CBA-salbar-Biodiversity” файлд биологийн олон янз байдлын салбарын арга хэмжээний
мэдээллийг,
• “CBA-salbar-EM” файлд Эрүүл мэндийн салбарын салбарын арга хэмжээний мэдээллийг,
• “CBA-salbar-GT” файлд Иргэдийн амьжиргаа, нийгмийн хамгаалал салбарын арга
хэмжээний мэдээллийг,
• “CBA-salbar-NEMA” файлд Гамшгаас хамгаалах салбарын арга хэмжээний мэдээллийг,
• “CBA-salbar-Water” файлд Усны салбарын арга хэмжээний мэдээллийг оруулж өгнө.
Одоо эдгээр туслах файлын талаарх мэдээллийг “CBA-salbar-NEMA” файлын хувьд
тайлбарлан оруулъя. Уг файл нь дараах 10 хуудаснаас бүрдэх бөгөөд хоорондоо EXCEL
програм хангамжийн функцүүдээр холбогдоно. Үүнд
- Үндсэн мэдээлэл
- Өгөгдөл
- Хөрөнгө оруулалтын зардал
- Үйл ажиллагааны зардал
- Өртөг
- Өгөөж
- Эдийн засгийн өгөөж
- Нийгмийн өгөөж
- Байгаль орчны өгөөж
- Уур амьсгалын өөрчлөлт (УАӨ)-ийн өгөөж гэсэн хуудсууд байна.
“CBA-salbar-NEMA” файлыг нээхэд эхний нүүр хуудас дараах байдалтай харагдана. (Хүснэгт 5).
Хүснэгт 5. Туслах файлын нүүр хуудас
Үндсэн мэдээллийн хүснэгт
Үзүүлэлт
1 Салбарын нэр
2

Дасан зохицох арга хэмжээний
нэр

Тайлбар
Гамшгаас хамгаалах
Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, ойлголтыг иргэд, олон нийтэд
олгох сургалтыг тогтмол зохион байгуулах, сургалт, арга зүйн
төвийг байгуулан үйл ажиллагааг бэхжүүлэх

“Үндсэн мэдээлэл” хуудсанд салбарын болон дасан зохицох арга хэмжээний нэрийг оруулж
өгнө. Харин Өгөгдлийн хуудас нь шинжилгээнд ашиглагдах үндсэн суурь мэдээллийг оруулах
зорилготой ба “Суурь өгөгдлийн хүснэгт”-ийн “Үнэ” баганы буюу D4:D9 нүдний мэдээллийг
өөрчилж шинэчлэх боломжтой. Ингэхэд бусад хуудасны мэдээлэл автоматаар шинэчлэгдэнэ
(Хүснэгт 6).
74

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

Хүснэгт 6. Суурь өгөгдлийн хүснэгт
Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Үнэ

Тайлбар

1 Нэг өдрийн цалин

төг/өдөр

68181.82

Сарын дундаж цалинг
1500000 төгрөгөөр тооцсон.

2 Томилолт, зам хоногийн зардал

төг/өдөр

16000

Дотоод томилолтын хувьсах
зардлын дагуу тооцов.

3 Томилолт, байрны зардал

төг/өдөр

53000

4 Бензин түлшний үнэ

төг/л

1450

5 Газны үнэ

төг/л

970

6 Дизель түлшний үнэ

төг/л

2090

АИ-92

Дараагийн хуудсуудад байгаа “Хөрөнгө оруулалтын зардлын хүснэгт” болон “Үйл ажиллагааны
зардлын хүснэгт”-д тухайн дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гарах харгалзах зардлыг
дэлгэрэнгүйгээр тайлбарын хамт оруулна. Эдгээрийг оруулсны дараа “Өртөг” хуудасны
“Өртгийн хүснэгтэд” дээрх 2 төрлийн зардал нэгтгэгдэн орж ирнэ. Энд зөвхөн эхний жилийн
зардлыг оруулсан тул 1 дэх жилийн зардал бичигдэнэ. Хэрэв бүр жилийн зардлыг нэг бүрчлэн
бичсэн тохиолдолд бусад жилүүдийн өртөг зардал мөн тооцогдох боломжтой.
Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүртэх өгөөжийг төрөл тус бүрээр нь харгалзах
өгөөжийн хүснэгтүүдэд оруулж өгнө. Тухайлбал, Байгаль орчны өгөөжийн хүснэгтэд дараах
байдлаар мэдээллийг оруулна (Хүснэгт 7).
Хүснэгт 7. Байгаль орчны өгөөж
Тоо
хэмжээ

Хэмжих
нэгж

Нэгжийн үнэ,
мян төг.

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжих
- Бор гөрөөс
- Сойр
- Ойн булга
- Зэрлэг гахай
- Хярс
- Туулай, чандага
- Хэрэм
- Жирх
- Тоодог
- Хур
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

2
3
1
2
3
5
5
5
2
2

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

330
86
450
700
100
50
32
4
50
36

Нийт зардал,
сая төг
3.67
0.66
0.26
0.45
1.40
0.30
0.25
0.16
0.02
0.10
0.07

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг
төлөвшүүлэх

39

мян.га

366.414

14290.15

га
га
га
га
га

1,117
4,467
23,932
6,861
265

Өгөөжийн үзүүлэлт
1

2
3

- Бүх төрлийн сөөг, торлог
- Бүх төрлийн хуурай мод
- Нарс
- Хус
- Улиас
Нийт дүн

14293.82

Эдгээр өгөөжийг оруулнаар “Өгөөж” хуудсанд бүх өгөөж нэгтгэгдэн орж ирэх ба нийт өгөөж
бодогдоно (Хүснэгт 8).
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Хүснэгт 8. Өгөөжийн хүснэгт

сая төг.

№

Өгөөжийн үзүүлэлт

1

Эдийн засгийн өгөөж

656.45

Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

368.45

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

200.00

Иргэдийн цалин, бодит орлогын нэмэгдүүлэх

88.00

Нийгмийн өгөөж

73.20

Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

8.00

Эрүүл мэндийг дэмжих

58.00

Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх

7.20

2

3

4

Нийт өгөөж, жилд

Байгаль орчны өгөөж

14293.82

Экосистемийн үйлчилгээг дэмжих

3.67

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

0.00

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх

14290.15

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицоход үзүүлэх өгөөж

83.2628

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

0

Гамшгийн эрсдэл, түүнээс үүдэлтэй хохирлыг бууруулах

83.2628

Нийт өгөөж

15106.73

Үүнтэй адилаар бусад салбарын туслах файл бэлэн болох ба үр дүнг “CBA-summary” үндсэн
файлыг ашиглан салбар бүрээр нэг бүрчлэн харах боломжтой.
Түүнчлэн хэрэв тухайн дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гарах өртөг зардал болон
өгөөжийг жил бүрээр нарийвчлан тооцоолсон бол өртөг өгөөжийн шинжилгээний үндсэн
үзүүлэлтийг туслах файлын өртөг өгөөжийн шинжилгээ хуудсанд тооцон гаргаж болно.
Тухайлбал , бидний хувьд Мал аж ахуй, ойн салбаруудын хувьд жил бүрийн өртөг өгөөжийг
нарийвчлан тооцож үр дүнг гаргаж харьцуулалт хийсэн билээ.
Мэдрэмжийн шинжилгээ
Мэдрэмжийн шинжилгээ нь бууруулалтын хувийн өөрчлөлтөд өртөг өгөөжийн шинжилгээний
үр дүн буюу үндсэн үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харьцуулах зорилготой байдаг.
Иймээс үндсэн “CBA-summary” файлын эхний хуудасны C16 нүдний бууруулалтын хувийг
шинэчлэн өөрчлөхөд “Өртөг-өгөөжийн шинжилгээ” хүснэгтийн үр дүнг мөн шинэчлэгдэн гарч
ирнэ. Тухайлбал, бууруулалтын хувь 15-ийг 10 болгон өөрчлөхөд Хүснэгт 4-ийн мэдээлэл
өөрчлөгдөх ба шинэчлэгдсэн үр дүнг Хүснэгт 9-д харуулав.
Хүснэгт 9. Шинэчлэгдсэн үр дүн
Өртөг - өгөөжийн шинжилгээний хүснэгт
№ Үзүүлэлт
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1 дэх жил 2 дэх жил 3 дэх жил 4 дэх жил

5 дэх
жил

Сая төгрөг

6 дэх жил 7 дэх жил 8 дэх жил 9 дэх жил 10 дэх жил

Хугацаа

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инфляц

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

ДАСАН ЗОХИЦОХ ХУВИЛБАРУУДЫН ӨРТӨГ ӨГӨӨЖИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

1

2

Өртөг
Хөрөнгө
оруулалтын
зардал

380.53

Үйл
ажиллагааны
зардал

33.99

35.69

37.48

39.35

41.32

43.38

45.55

47.83

50.22

52.73

Нийт өртөг

414.53

35.69

37.48

39.35

41.32

43.38

45.55

47.83

50.22

52.73

Эдийн засгийн
өгөөж

656.45

689.27

723.74

759.92

797.92

837.82

879.71

923.69

969.88

1018.37

Нийгмийн өгөөж

73.20

76.86

80.70

84.74

88.98

93.42

98.10

103.00

108.15

113.56

Өгөөж

Байгаль орчны
өгөөж

14293.82 15008.51

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд
дасан зохицоход
үзүүлэх өгөөж

3

15758.93 16546.88 17374.22 18242.93 19155.08 20112.83 21118.48

22174.40

83.26

Нийт өгөөж

15106.73 15774.64

16563.37 17391.54 18261.12 19174.17 20132.88 21139.53 22196.50

23306.33

Цэвэр өгөөж

14692.20 15738.95

16525.89 17352.19 18219.80 19130.79 20087.33 21091.69 22146.28

23253.59

Бууруулалтын
хувь

0.10

Суурь он

2021

Бууруулан тооцсон үзүүлэлт
№

Үзүүлэлт

1 дэх
жил

2 дэх
жил

3 дэх
жил

4 дэх
жил

5 дэх
жил

6 дэх
жил

7 дэх
жил

8 дэх
жил

9 дэх
жил

10 дэх
жил

1

Бууруулалтын
коэффициент

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

2

Өртөг

414.53

32.45

30.97

29.56

28.22

26.94

25.71

24.55

23.43

22.36

3

Өгөөж

4

PV

658.72

15106.73 14340.58 13688.74 13066.52 12472.59 11905.65 11364.49 10847.92 10354.83

9884.16 123032.20

Цэвэр өгөөж 14692.20 14308.13 13657.76 13036.96 12444.37 11878.71 11338.77 10823.37 10331.40

9861.79 122373.48

Шинжилгээний үр дүн
Салбарын нэр:

Гамшгаас хамгаалах
тэрбум төг

Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ(NPV)

122.37

Өгөөжийн дотоод хувь (IRR)

-

Өгөөж, өртгийн харьцаа (BCR)

186.77

Танд амжилт хүсье.
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