
ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР 
ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ 

“Тогтвортой ноолуур” Гэрчилгээ нь монгол малчин, малчдын хоршоо нь 
ноолуурыг тогтвортой аргаар буюу байгальд ээлтэй, нийгэмд хүртээмжтэй, 
эдийн засгийн хувьд алдагдалгүй аргаар бэлтгэж байгааг гэрчлэх баталгаат 

баримт бичиг юм.  
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AVSF МОНГОЛ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР 
ХӨТӨЛБӨРИЙН САНААЧЛАГА
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ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР 
ГЭРЧИЛГЭЭ БҮХИЙ ХОРШООД

“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” ГЭРЧИЛГЭЭГ ХЭН БАТАЛГААЖУУЛЖ, ОЛГОХ ВЭ?

Аймгийн 
Гэрчилгээжүүлэлтийн 
Хороо

Үндэсний 
Гэрчилгээжүүлэлтийн 
Хороо: 

Зөвлөх дэд хороо
Шинжлэх ухааны дэд хороо

Эдийн засгийн үр ашигтай

Ашиг, орлогыг тэгш 
шударгаар, тогтмол хүртэх

Малчдад хүртээмжтэй

Бүгдэд нээлттэй, бүгдийн 
тэгш оролцоог хангасан, 

нийгмийн харилцаа, 
итгэлцлийг дэмжих

Байгаль орчинд ээлтэй

Байгалийн нөөцөд 
дарамтгүй, бэлчээрийн 

доройтлыг нөхөн сэргээх 
эсвэл эрчимжүүлэхгүй байх

“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” 
ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН 

ЗАРЧИМ, ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

AVSF Монгол байгууллага нь 
“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” 

Гэрчилгээжүүлэлтийн загварыг 
ноос, ноолуурын нэмүү өртгийн 
сүлжээний сайн туршлага бий 
болгох зорилгоор 2015 онд анх 

санаачилж эхлүүлсэн юм.

ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР 
ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ:

Ноолуур бэлтгэлийн 
зөв дадлыг малчдын 
хоршоодын төвшинд 
төлөвшүүлэх 

Эх үүсвэр нь тодорхой 
түүхий эдийг зах зээлтэй 
холбох

Малчдын хамтын 
ажиллагаа, амьжиргааны 
эх үүсвэрийг дэмжих 
замаар бэлчээрийн 
зохистой менежментийг 
хэрэгжүүлэхэд малчдад 
дэмжлэг үзүүлэх 

Монгол орны бэлчээрийн 
доройтлыг бууруулахад 
хувь нэмэр оруулах



AVSF-ын Тогтвортой ноолуур хөтөлбөр 
Баянхонгор аймаг

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, 
Голомтын ногоон байр, 4-р давхар, 403 тоот
Утас: +976-70440579 

“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТЭНД ХЭРХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ:  

Амьжиргаа 
сайжирч, нийгмийн 

харилцаанд 
орох чадвар, эрх 

нэмэгдэнэ

“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” 
ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ
ДАВУУ ТАЛУУД:  

₮

Нэмүү өртөг 
шингэсэн ашиг 

авч, баталгаатай 
орлоготой болно

Малын тоо буурч, 
бэлчээр сэргэх 
таатай нөхцөл 

бүрдэнэ

Орон нутгийн 
шийдвэрт дуу 

хоолойгоо хүргэж, 
нөлөөлж, оролцдог 

болно

Бэлчээрээ зохистой 
ашиглах, хадгалах, 

хамгаалах шийдвэр 
гаргана

“ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР” ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

ТУЛГАМДАЖ БУЙ БЭРХШЭЭЛҮҮД ШИЙДЭЛ БА БОЛОМЖУУД

ТОГТВОРТОЙ 
НООЛУУР 

ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ

Тогтвортой 
түүхий эд 
бэлтгэсний төлөө 
Урамшуулал авах

Хамтрах
Түүхий эдийн 
чанарыг 
сайжруулах 

ЦӨЛЖИЛТ
ШИЛЖИЛТ, НҮҮДЭЛ

Нийгэм, соёлын 
үйлчилгээ 
хүртээмжгүй

Малын гаралтай 
түүхий эд 
нийлүүлэх 
тогтолцоогүй

Газрын эрх 
хязгаартай

Уур амьсгалын 
өөрчлөлт

Мал аж ахуйг 
зохицуулах төрийн 
нэгдсэн бодлогогүй

Малын тоог 
зохистой 
барьсны төлөө 
Урамшуулал авах  

Сургалтуудад 
хамрагдаж, арга 
зүйн туслалцаа 

авч, түүхий эдийг 
хариуцлагатайгаар 

бэлтгэх

Гэрчилгээгээ 
гардан авах 

Малчид бэлчээр 
ашиглагчдын 

хэсэг болж нэгдэн 
Хоршоо байгуулах

Тогтвортой 
ноолуурын 
шалгуурын 
биелэлтийг 

мэргэжлийн 
Хороодоор 

баталгаажуулуулах

“Тогтвортой 
ноолуур” холбоонд 
элсэж, тогтвортой 

ноолуурын 
шалгууруудыг 

биелүүлэх тухай 
гэрээ байгуулах 

ГЭРЧИЛГЭЭ
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