
1“ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХАА-н
НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, 
ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн 

ТАНИЛЦУУЛГА

Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй хөгжлийн хөтөлбөр
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ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ТОВЧ
Каритас Монгол төрийн бус байгууллага нь Европын Холбоо болон Каритас Бельги ОУБ-

ын санхүүжилтээр “Говь-Алтай аймгийн хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, 
хоршоодыг дэмжих төсөл”-ийг 2014 оны 1-р сараас 3 жилийн хугацаатай  хэрэгжүүлж эхлээд 
байна. 

Төсөлд орон нутгийн 42 хоршоо хамрагдах ба хоршооны менежментийн, бүртгэл санхүү, 
бизнес төлөвлөлт, органик газар тариалангийн чиглэлүүдээр сургалт явуулахаас гадна нарны 
энергиэр ажиллах хүлэмж барих санхүүжилт өгөх, тэдгээрийн ашиглалт арчилгаанд зориулсан 
мэргэжлийн зөвлөгөө, газар тариалангийн багаж хэрэгслэлүүдээр хангах зэргээр дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

ХАА-н мэргэжилтнүүдийн техникийн ур чадварыг нэмэгдүүлснээр цаашид газар 
тариалангийн нэмүү өртгийн сүлжээг сайжруулах, түүнд холбогдох нэвтрүүлэх үйлчилгээг 
чанартай үзүүлэхэд нь анхаарал хандуулж ажиллана. 

Засгийн газар болон орон нутгийн засаг захиргааны бодлоготой нийцүүлэн, орон нутгийн 
иргэдийн хэрэгцээнд үндэслэн Нарны Энергиэр ажиллах хүлэмжийн технологи нэвтрүүлэх, 
мод үржүүлэг, малын тэжээл тариалах, бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг  сайжруулах үйл 
ажиллагааг дэмжин ажиллана. 

Хоршоодын цаашдын тогтвортой байдлыг хангахын тулд орон нутгийн ХАА-н хоршоологчдын 
холбооны салбар байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлэн өөрийгөө тэтгэх чадвартай болгож, 
ингэснээр гишүүн хоршоод цаашид чанартай үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай болоход нь тусална.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

Төслийн гол зорилго нь ур чадвартай, 
мэдлэгтэй хүний нөөц болон хоршоодыг 
чадавхижуулснаар тогтвортой, бие даасан орон 
нутгийн эдийн засгийг бий болгоход оршино. 

Үндсэн зорилтууд нь: 

Зорилт 1: Говь-Алтай аймгийн 8 сумын 42 
хоршоо, ХАА-н мэргэжилтнүүд болон тус аймаг 
дахь Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын 
үндэсний холбооны  салбарын чадавхийг 
бэхжүүлэх.  

Зорилт 2: Говь-Алтай аймгийн 8 сумын 
хоршоодод газар тариалангийн үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан орлого бий болгох болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн боломжуудыг нэмэгдүүлэх. 
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ТӨСЛИЙН ҮР ШИМ ХҮРТЭГСЭД

Төслөөс шууд үр шим хүртэгсэд нь тус аймийн  Бигэр, Бугат, Дэлгэр, Жаргалан, Тайшир, 
Халиун, Чандмань, Шарга сумдын 4400 гаруй өрх, 42 хоршооны 2000 гаруй гишүүн байна. 
Төсөл хэрэгжих газрыг сонгохдоо усан хангамж, хөрсний нөхцөл байдал зэрэг тариалалтанд 
чухал шаардлагатай хүчин зүйлүүдийг үндэслэл болгов.  

ТӨСЛӨӨС ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

Орон нутгийн түүхий эд материал ашиглан хямд өртөгтэй нарны энергиэр, жилийн гурван 
улиралд ажилладаг хүлэмжүүдийг барьж байгуулна.  

ХАА-н нэвтрүүлэх төвийн 18 мэргэжилтэн хүлэмж барих аргачилал, хүнсний ногооны 
арчилгааны эрчимжүүлсэн сургалтанд хамрагдана. 

Өргөн хүрээг хамарсан техник мэдээллийн боломжийг нэмэгдүүлэх гарын авлага, 
материалуудыг чанаржуулан сайжруулсан байна. 

Аймаг дахь ХАА-н хоршоод нь бизнес, газар тариалангийн сургалтанд хамрагдсанаар үйл 
ажиллагаа нь сайжирч цаашид чанартай сайн үйлчилгээгээр хангагч болон чадавхижсан байна.  

Түншлэгч байгууллагууд: Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, Говь-Алтай аймгийн ҮХААГ, 
Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо



4 “ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

Хуулийн этгээд гэж юу вэ?

Өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхдээ тусгайлсан хөрөнгөтэй, 
өөрийн нэрээр эрх олж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа бий болох үр дагаварыг эд 
хөрөнгөөрөө хариуцдаг, нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, тодорхой зорилго бүхий тогтвортой 
үйл ажиллагаа явуулдаг зохион байгуулалтын нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХАМРАХ ГОЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

1 ХОРШООНЫ ТУХАЙ 
ОЙЛГОЛТ

Хоршоо нь өөрийн хүчинд тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулж, өөрийгөө удирдаж, өөртөө 
хяналт тавьж, өөрийгөө санхүүжүүлдэг, дэвшүүлсэн зорилтоо нийгмийн ашиг сонирхолд 
илүү нийцүүлэн хэрэгжүүлдэг байгууллага юм. Хоршооны хуулийн 1-р бүлгийн 3-р зүйлд 
тодорхойлсноор: 

“Эдийн засгийн болон нийгэм 
соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах 
зорилгоор хэд хэдэн этгээд сайн 
дураараа нэгдсэн, ардчилсан, 
хамтын удирдлага, хяналт бүхий, 
дундын эд хөрөнгө дээр үндэслэн 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
хамтран байгуулсан хуулийн 
этгээдийг ХОРШОО гэнэ.” 

1. Сайн дурын нээлттэй гишүүнчлэл

ХОРШООНЫ ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД

4. Бие даасан бүрэн эрхт байдал

5. Боловсрол сургалт, мэдээлэл

6. Хоршоод хоорондын хамтын ажиллагаа

7. Нийтийн сайн сайхны төлөө

2. Гишүүдийн ардчилсан хяналт

3. Гишүүдийн эдийн засгийн оролцоо

ХОРШОО
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  Хоршооны дүрэм, анхаарах асуудлууд

Хоршооны тухай хууль, бусад хуульд нийцүүлсэн хоршооны зорилго, үйл ажиллагааны 
онцлогийг тусгасан бүх гишүүд өөрсдөө баталж, дагаж мөрдөх үндсэн баримт бичгийг хоршооны 
дүрэм гэнэ. Дүрэм нь хоршоо, удирдлага, гишүүний харилцааг зохицуулахаас гадна хоршооны 
зарчмуудыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах арга хэрэгсэл, ардчилсан удирдлага, хяналтын 
баталгаа болно. Дүрэм боловсруулахад анхаарах асуудлууд:

	Хоршооны зорилго, явуулах үйл ажиллагаа зөв тодорхойлогдсон, 

	Хоршооны удирдлага, гишүүний харилцаа, эрх үүрэг, хариуцлага бүрэн тусгагдсан,

	Гишүүдийн нийлүүлэх хувь хөрөнгө, хүлээх хариуцлагын хэмжээг гишүүдээр хэлэлцүүлж 
тодорхой тусгах,

	Үүсгэн байгуулахаас эхлээд шаардлагатай тохиолдолд татан буугдах хүртэлх үйл ажиллагаа 
бүр ойлгомжтой, дэс дараалан нарийвчлан тусгагдсан байх.

  Хоршооны гишүүн

Хоршооны дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн, түүний үйлчилгээг ашиглаж, холбогдох хариуцлагыг 
хүлээх чадвартай иргэн сайн дурын үндсэн дээр хоршоонд гишүүнээр элсэнэ. 

  Хоршооны удирдлага зохион байгуулалт

Хоршоо нь  Бүх гишүүдийн хурал, түүнээс сонгогдсон Тэргүүлэгчид, Хяналтын зөвлөлтэй 
байна. Дүрэмдээ сургалтын, сонгуулийн, борлуулалтын гэх мэт зохион байгуулалтын бусад 
хэлбэр байхаар зааж өгч болно.

  Бүх гишүүдийн хурал

Хоршооны  эрх барих дээд байгууллага нь бүх гишүүдийн хурал юм. “Ардчилсан удирдлага, 
хяналтын зарчим”-ыг хэрэгжүүлэх тэгш эрх буюу оруулсан хөрөнгөөс үл хамааран нэг гишүүн 
нэг саналын эрхээ эдлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг Бүх гишүүдийн хурал олгоно. 

БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ

ТЭРГҮҮЛЭГЧИД
Тэргүүлэгчдийн дарга 
буюу хоршооны дарга

Хороод Гүйцэтгэх захирал

Хяналтын зөвлөл
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Хоршооны тэргүүлэгчид

Бүх гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэг, түүнийг дагалдсан эрх мэдэл, 
хариуцлагыг хүлээж гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг зөв зохистой удирдан зарцуулж тэдгээрт 
өрсөлдөхүйц үйлчилгээ үзүүлэх, арвижуулах “итгэмжлэгдсэн” бүлэг бол Тэргүүлэгчид юм.

Хяналтын зөвлөл

Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь гишүүдийн зүгээс хоршоо түүний удирдлагад итгэх итгэлийг 
бий болгох, бэхжүүлэх, гишүүдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хоршооны хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хамгаалах, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Хоршооны гүйцэтгэх удирдлага

Хоршооны үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөн, тасралтгүй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа тохиолдолд ажил үүрэг нь давхцаагүй, үр бүтээлтэй ажиллах гүйцэтгэх удирдлагын бүтцийг бий 
болгох шаардлага гарч ирдэг.

Гүйцэтгэх удирдлага нь хоршооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу эрхлэн явуулах, 
өдөр тутам тулгарах асуудлыг зохистой шийдвэрлэх бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн хурлын 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэн хоршооны ашигт ажиллагааны түвшинг тогтвортой нэмэгдүүлэх үндсэн үүрэгтэй. 

Гүйцэтгэх удирдлагад гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, нэгж хэсгүүдийг хариуцсан 
менежерүүд зэрэг албан тушаал эрхэлдэг хүмүүс багтана. 

Хороод

Хоршооны үйл ажиллагааны цар хүрээ, онцлог, гишүүдийн тоо зэргээс шалтгаалан хороо байгуулах 
зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан ямар хороотой байхыг дүрэмдээ тусган ажиллаж болно. Тэдгээр 
хороодоор дамжуулан тодорхой асуудлыг шийдвэрлүүлэхийн тулд тодорхой эрх мэдэл олгох хэрэгтэй 
болдог. Хороодыг байгуулах нь нэг хүний хэт эрх мэдлээс болгоомжлох, гишүүдийн сонирхлыг тусган 
оролцоог нь нэмэгдүүлэх, нэгжүүдийн бодлогыг зохицуулах, мэдээлэл дамжуулалтыг зохицуулах зэрэг 
олон ач холбогдолтой. 

Хоршоонд сургалтын, сонгуулийн, нийгмийн хөгжлийн болон бусад хороог байгуулж болно. Тэдгээр 
хороод хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааныхаа үр дүнг бүх гишүүдийн хурал болон тэргүүлэгчдийн өмнө 
тайлагнана.  

  

Хоршооны анхаарах асуудлууд

Хоршоо дөнгөж байгуулагдан үйл ажиллагаанаасаа ашиг олж эхлээгүй байхад гишүүд ноогдол 
ашиг авах тухай асуудал гардаг. Богино хугацаанд мөнгө олдог хоёрхон тохиолдол байдаг нь хонжворт 
сугалаа, өв залгамжлах байдаг гэнэ. 

Иймээс хоршооны сонгогдсон удирдлагууд гишүүдийнхээ оролцоотойгоор үйл ажиллагаагаа 
оновчтой төлөвлөж хичээнгүйлэн ажиллаж байж алхам алхмаар тавьсан зорилгодоо хүрдэг болохыг олон 
хоршоодын хөгжлийн түүхээс харж болно. 

Филлиппиний “ЮПЛБ” Хоршооны дарга профессор Мэдиний хэлсэн 
үгээс:  “Хоршоо гишүүн төвтэй, биеэ даасан байгууллага учир амжилт 
нь хоршооны гишүүнчлэлийн хэмжээнээс шалтгаалдаг. Тиймээс шинэ 
гишүүн нэмэгдүүлэхээс айх хэрэггүй, шинэ гишүүн гэдэг чинь нэмэлт 
хөрөнгө оруулалт, шинэ бизнес юм гэж хүлээн авах хэрэгтэй”.
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Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, хүртээмжтэй хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах 
асуудал улс орны нэн тэргүүний зорилт байх бөгөөд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд аж ахуйгаа 
зөв зохистой хөтлөн явуулахад нь наад захын зөвлөгөө, мэдээллийг түгээх, үйлдвэрлэлийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэхэд нэвтрүүлэх үйлчилгээ буюу экстейншиний үүрэг оролцоо чухал юм.

Экстейншин гэдэг нь хэрэгтэй мэдээллийг хүмүүст хүргэх байнгын үргэлжлэх үйл явц бөгөөд 
хүмүүс хэрэгцээтэй мэдээлэл, ур чадвар, хандлагыг олж авах, уг мэдээлэл буюу технологийг 
үр өгөөжтэй ашиглахад нь туслахыг хэлнэ. Уг үйл ажиллагааны зорилго нь хүмүүсийг амьдрал 
ахуйгаа сайжруулахын тулд олж авсан мэдлэг, мэдээлэл, чадвараа ашигладаг болгох явдал гэж 
ойлгож болно. Үүнийг заримдаа албан бус боловсрол ч гэж нэрлэдэг.

Манай улсын хувьд ХАА-н үйлдвэрлэл явуулах орчин өөрчлөгдсөн, мэдлэг, мэдээллийг 
түгээх, шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх хуучин тогтолцоо задарсан, чөлөөт 
өрсөлдөөн бий болж төрөл бүрийн мэдээлэл авах хэрэгцээ өссөн, уур амьсгал эрс өөрчлөгдөж 
байгаа, түүнд аж ахуйгаа хөтлөх арга ажиллагаагаа тохируулах хэрэгцээ бий болсон, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийг зөв хөтлөн явуулах мэдлэг, мэдээлэл дутагдах болсон гэх мэт 
экстейншиний үйл ажиллагааг өргөн дэлгэр явуулах шаардлагууд  зайлшгүй урган гарч  байна. 

Говь-Алтай аймгийн газар тариалангийн байдлыг авч үзвэл 2013 онд 332.4 тонн үр 
тариа, үүнээс 60.9 тонн буудай, 1057.1 мянган тонн төмс, 619.5 тонн хүнсний ногоо, 1214 тонн 
тэжээлийн ургамал тус тус хураан авч жилийн хэрэгцээт буудайн 20%, төмсний 50%, хүнсний 
ногооны 30%-ийг дотоодын ургацаас хангаж, үлдсэн хэсгийг бусад аймаг болон  хотуудаас 
авах шаардлагатай байдаг. 

Говь-Алтай аймгийн ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, хоршоодыг дэмжих төсөл 
нь аймгийн ҮХААГ-тай хамтран сумдын газар тариалан, хоршоо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
тэдний хэрэгцээнд нь тулгуурласан сургалт зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ сумдад байгаль 
орчинд ээлтэй, уртасгасан хугацаагаар ажиллах хүлэмж болон бусад газар тариалангийн үр 
ашигтай  технологи нэвтрүүлэх, мэдээлэл түгээх зэрэг үйл ажиллагаа явуулна.

2 ХАА-Н НЭВТРҮҮЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

Хөгжсөн орнуудын туршлагаас харахад хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлэхэд ихээхэн 
анхаарч, хүн амынхаа хүнсний хэрэгцээг хангаж чадсан ба хөдөө аж ахуйн хөгжил 
нь экстейншиний үйлчилгээг түлхүү хөгжүүлснээс шууд хамааралтай байна.
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  Нарны энергиэр ажилладаг хүлэмжийн онцлог. Монголд яагаад ашиглагдах болов?

Монгол орны нөхцөлд ашиглагдаж буй хүлэмжийн ихэнх нь мод эсвэл төмөр хүрээг нийлэг 
хальсаар хучиж тоноглосон загвараар баригдсан байдаг. Энэхүү түгээмэл загварын  хүлэмж нь 
голчлон гар аргаар хийгдсэн эсвэл импортын нийлэг хальсан материалаар хучигдсан төмөр 
ба модон хийц байдаг. Ийм хүлэмжийг зөвхөн зуны улиралд ашиглаж, гадны хүчин зүйлээс 
хамгаалагдсан хэмх, лооль зэрэг хүнсий ногоог тариалах нь элбэг. Манай орны нөхцөлд зөвхөн 3-4 
сарын хугацаанд ашиглагддаг.  

Харин нарны энергиэр, уртасгасан хугацаагаар ажилладаг хүлэмж нь энгийн хүлэмжтэй 
харьцуулахад нилээн онцлог давуу талтай. Чанх өмнө зүгт харсан нийлэг хальсан нүүртэй, гурван 
тал нь дулаалга бүхий хана, дээвэртэй. Ийм загварын хүлэмж нь Монгол, Өвөр Монгол, Гималай 
орчмоор, Төв ази, Канад зэрэг нар их тусдаг ч зунаас бусад улиралд хүнсний ногоо тарих боломжгүй 
сэрүүн уур амьсгалтай улс орнуудад голдуу ашиглахад зохицсон байдаг. 

Улаанбаатарын нөхцөлд нарны энергиэр ажилладаг хүлэмж нь 3-р сарын дундаас 11-р сарын 
дунд хүртэл ашиглагдаж байна. Ашиглалтын хугацаа нь газар нутгаас хамааран харилцан адилгүй 
байна.  

  Нарны энергиэр ажиллах хүлэмжийн давуу тал

	Зуны улиралд ургадаг жимст ногооны ургалтын хугацаа урт;

	Ил талбайн хүнсний ногооны үрсэлгээг эрт хийх боломжтой;

	Хавар эрт хүлэмжинд тарих үрслэгээг ургуулахад ашиглагдах;

	Навчит болон үндэс үрт ногоог хавар эрт, намар орой болтол тариалах боломжтой зэрэг байна.

  Нарны энергиэр ажиллах хүлэмжийн зарчмыг энгийнээр тайлбарлах нь

- Өдрийн турш өмнө зүг рүү харсан хүлэмж хангалттай 
хэмжээний нарны энерги хуримтлуулна (1)

- Энэ энерги нь хүлэмжин доторхи агаарыг халаана 
(2). Энэ дулаан нь хөрс болон хананд хуримтлагдана 
(3). Хана болон хөрс нь дулаан массны горимоор 
ажиллана. 

- Шөнийн цагаар болон наргүй бүрхэг өдөр хөрс болон 
хананд хуримтлагдсан дулаан алдагдаж хүлэмжинд 
тархана (4). Ийнхүү хүлэмжний доторх агаар гаднах 
агаараас илүү дулаан байна.

- Хүлэмж нь  дулаалгатай учраас дулаан нь хүлэмжин 
дотороо хуримтлагдана (5).

3 УРТАСГАСАН ХУГАЦААГААР, НАРНЫ ЭНЕРГИЭР 
АЖИЛЛАХ ХҮЛЭМЖ
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	Нарны энергиэр ажилладаг хүлэмж нь байнга дулаан байдаг учир нь нартай үед 
хуримтлуулсан илүүдэл дулаанаа наргүй эсвэл бүрхэг үед ялгаруулдагтай холбоотой.

Хүлэмжийн дээвэр нь зуны улиралд сүүдэрлэн хүлэмжийг хэт халалтаас хамгаалдаг. Хэд 
хэдэн байгалийн агааржуулах системтэй байх бөгөөд үүгээр хүлэмжний температур болон 
чийглэгийг зохицуулах, агаарыг сэлгэх боломжтой.

Үндсэн хоёр зарчим:

Дулаан масс Дулаалга

Хүлэмжийн хана нь дулаан масс  
хуримтлуулж, хүйтэн үед түүнийгээ 
ялгаруулна. Хүнд материал нь сайн дулаан 
масс болж чадна. Жишээ нь тоосго, блок, 
чулуу, хөрс, ус гэх мэт. Дулаан масс  
хуримтлуулах материал нь хар өнгөтэй 
байвал дулааныг илүү сайн шингээж 
авдаг. 

Дулаалга нь хүлэмжин доторх дулааныг гадагш 
алдахгүй барих үүрэгтэй. Хөнгөн материал 
сайн дулаалга болж чадна. Жишээ нь нийлэг 
хальс, шил, ноос, эсгий, сүрэл, агаар (хэрвээ 
вакумдсан бол). Mод дулаалга болж чадах ч 
тохиромж муутай. 

Хөрсөн дулаалга нь 1 метрээс илүү зузаан биш 
бол дулаалга болж чадахгүй.

Загвар, хэмжээсүүд

Нарны энергиэр ажиллах хүлэмжийн хэмжээ, загвар, түүнд шаардагдах материалын үнэ, барих 
төлөвлөгөөг доор товч үзүүлэв.

Хүлэмж Гаднах 
хэмжээ

Доторх 
хэмжээ

Тариалалтын 
талбай (м2)

Материалын 
үнэ /УБ хот, 

2014 оны 
байдлаар /₮/

Барих хугацаа 
/4 хүн/

Загвар1 8.7м*4.5м 8м*4м 32 м2 1 650 000 ₮ < 1 долоо хоног

Загвар 2 13.8м*5.1м 13.1м*4.6м 60 м2 2 540 000 ₮ 1-2 долоо хоног

Загвар 3 27.2м*5.1м 26.4м*4.6м 120 м2 4 680 000 ₮ 2-3 долоо хоног
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Хүлэмж барихаасаа өмнө зорилгоо тодорхойлох, хэмжээгээ зөв тохируулж сонгох  
хэрэгтэй. Үүний тулд анхаарвал зохих зүйлсийг дурдвал: 

- Хүлэмжинд ногоо тарьж байсан туршлага танд бий эсэх.

- Танай хүлэмжинд хэн ажиллах, хичнээн цагийг үүнд зарцуулж чадах вэ?

- Усаа хаанаас авах, үнэ, нэг удаад авч чадах хэмжээ, усалгааны систем байршуулах 
боломжтой эсэх.

- Таны зорилго юу вэ:

o Гэр бүл, хамаатан садныхаа хүнсний ногооны хэрэгцээг хангах

o Зарж борлуулах. Үүнд ямар төрлийн ногоо тарих сонирхолтой байгаа, хэн худалдаж 
авах, ямар зах зээлд борлуулах, хүнсний ногоогоо хэрхэн  боловсруулах гэх мэт 
асуудлуудыг бодолцох хэрэгтэй. 

- Хүлэмж барихад хэдэн төгрөг зарцуулж чадах вэ? Та хүлэмж барихад шаардагдах бүхий л 
материалаа өөрөө авч эсэх гэх мэт зүйлс байна.

Үндсэн загвар: Хажуугаас /хэмжээ 60 м2 болон 120 м2 /

Үндсэн загвар: Дээрээс /хэмжээ 60 м2/

Хүлэмжийн загвар сонгоход анхаарах зүйлс
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КАРИТАС МОНГОЛ ТББ-ААС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ХҮРЭЭНД ХЭВЛЭН ГАРГАСАН НОМ 

ТОВХИМОЛ, ГАРЫН АВЛАГА, МАТЕРИАЛУУД

Нарны энергиэр 
ажилладаг хүлэмж 
барих гарын авлага

“Өрхийн тариалангийн 
ус, хөрсний менежмент, 

зоорь байгуулах, зоорилж 
хадгалах технологои” 

гарын авлага

Монгол орны нөхцөлд 
нарны энергиэр 

ажиллах хүлэмжинд 
ногоо ургуулах 

зөвлөмж

“Сайжруулсан дарлага 
барих аргачлал”

гарын авлага

“Хүнсний ногооны ашиг 
тус ба хэрэглээ” гарын 

авлага

Хүлэмжийн товч 
мэдээлэл, хуанли бүхий 

зурагт хуудас

Төслийн товч танилцуулга, хуанли бүхий 
тэмдэглэлийн дэвтрүүд

Өрхийн газар тариалангийн 
төлөвлөлт 2015

Төслийн товч танилцуулгууд Хуанли 2015

ÑÀÉÆÐÓÓËÑÀÍ ÄÀÐËÀÃÀ 
ÁÀÐÈÕ ÀÐÃÀ×ËÀË 

Õàÿã 
Êàðèòàñ Ìîíãîë ÒÁÁ
ÑÁÄ 6-ð õîðîî, Èõ ñóðãóóëèéí ãóäàìæ 11/1

Õîëáîî áàðèõ 
Óòàñ: 70135052
Ôàêñ: 70125052, 70135051
Øóóäàíãèéí õàéðöàã-1353, Óëààíáààòàð-13, Ìîíãîë óëñ
Âåá: www.caritasmongolia.org

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I
Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя

Өрхийн газар тариалангийн төлөвлөгөө боловсруулах, холбогдолтой ном, сэтгүүл, зөвлөмж уншиж судлах, сургалтанд хамрагдах, туршлагатай ногоочидтой уулзах зэргээр мэдлэгээ дээшлүүлнэ.

II
Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя

Чанартай үр олж авах, хүлэмжинд дулаан шингээх, хадгалалтыг нэмэгдүүлэх, үрслэгийн хөрсийг холиход бэлэн болгох, үрслэг бойжуулах бортого, багажуудаа бэлэн болгох, цочир хүйтэрлээс хамгаалах, бүхээг бэлтгэх)

III
Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя

Хүйтэнд тэсвэртэй, богино болцтой таримлын үрийг суулгах ба НЭАХүлэмжинд ургуулах ногооны үрслэг бойжуулж эхэлнэ.

IV

Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү

НЭАХүлэмжинд жимст ногооны үрслэгээ суулгаж, богино болцтой ногооны 
2 дахь тарилтыг хийнэ.

Оройн үрсэлгээ бойжуулж эхэлнэ. Богино болцтой ногооны анхны ургацыг хурааж эхэлнэ. Ил талбайн тариалалтын бэлтгэл ажлыг хийнэ.

V
Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня

Ил талбайн таримлыг үрээр суулгах ажил хийгдэнэ.
НЭАХ-ээс өргөст хэмхийн ургац авч эхэлнэ.

VI
Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя

Ил талбайд оройн байцаа, лооль, чинжүү зэргийн үрслэг шилжүүлнэ. Цочир хүйтрэл, хортон шавжаас  хамгаалах, бордоо бэлтгэх ажлууд хийгдэнэ. Таримлыг арчлах ажил ид хийгдэнэ.

VII
Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба

Хог ургамлыг устгах ажлыг хийнэ. 5-р сард тарьсан богино болцтой таримлын ургацыг хурааж дуусна.  Ил талбайгаас шинэ ургац түүвэрлэн  хурааж эхэлнэ.

VIII
Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да

Хяруунаас хамгаалах бэлтгэлээ хийгээрэй. 

IX
Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх

Ил талбайн ургац хураалт дуусч, хураасан ногоогоо хатааж сэврээх, савлах, багцлах, нөөшлөх ажлууд хийгдэнэ. НЭАХ-нд ургаж буй жимст ногооны өсөлтийг зогсоох, шинээр үүссэн жимсийг томруулах арга хэрэглэнэ. Жимсэлж дууссан таримлаас талбайг 
чөлөөлж оронд нь богино болцтой ногоо тарина.

X
Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя

Хүлэмжийн дулааныг хадгалахад онцгой анхаар. Усалгааг зөвхөн үдээс өмнө хий. Агааржуулалтанд болгоомжтой ханд.

XI
Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да

Хүйтэнд тэсвэртэй навчит ногоог шаардлагатай бол бүхээг дор ургуулан арчилна. НЭАХ-ийн ургацыг хурааж дуусах ба хүлэмжээ цэвэрлэн хөрсөө гүн хагалж өвөлжүүлнэ. Багаж хэрэгсэлүүдээ цэвэрлэн хураа.

XII
Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү Ба Бя Ня Да Мя Лх Пү

Газар тариалангийн ажлын бүртгэлээ нэгтгэн, үр дүнгээ тооц.  Энэ сард ногоочин хүнд цаг зав гарч байгаа тул эрүүл мэнддээ анхаарал тавиарай.

Каритас МоНгоЛ тББ
Улаанбатар хот, СБД, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж 11/1 
Утас/Факс: 976-7012-5052
И-мэйл: info@caritasmongolia.org
Вэб: www.caritasmongolia.org

ороН Нутаг Дахь төсЛийН Нэгж
Говь Алтай аймаг, Есөн булаг сум 
Утас: 7048-4635

энэхүү төслийг Каритас Монгол тББ 
хэрэгжүүлж байна. энэхүү материал нь 
Европын холбооны үзэл баримтлалыг 
зайлшгүй тусгах шаардлагагүй болно.

Европын Холбоо

НЭАХүлэмжинд гэрэл бууруулагч тор татаж хэт халалтаас хамгаална.

Төмсөнд сүүлийн маналтыг хийнэ.

ӨРХИЙН ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ ТӨЛӨВЛӨЛТӨРХИЙН ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Говь-Алтай аймгийн ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, хоршоодыг дэмжих төсөлГовь-Алтай аймгийн ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, хоршоодыг дэмжих төсөл

НЭАХ-нд ургаж буй жимст ногооны өсөлтийг зогсоох, шинээр үүссэн жимсийг томруулах арга хэрэглэнэ. Жимсэлж дууссан таримлаас талбайг чөлөөлж оронд нь богино болцтой ногоо тарина. 

Хүлэмжинд навчит ногоог таримлын мөр хооронд үрлэж намрын тариалалт хийнэ. 

Шинэ жил

Цагаан сар Цагаан сар Цагаан сар

Олон Улсын 
эмэгтэйчүүдийн 
баяр

Эх үрсийн 
баяр

Үндэсний их 
баяр наадам

Үндэсний их 
баяр наадам

Үндэсний их 
баяр наадам

Үндэсний их 
баяр наадам

Үндэсний их 
баяр наадам

Үндэсний 
бахархалын 
өдөр



12 “ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

Зорилго чиглэл, мэдлэг туршлага, нөөц боломжоо нэгтгэн аажмаар нэгэн бүхэл болохоор 
зорьсон дэлхийн 27 улс Европын Холбоог анх үүсгэн байгуулсан юм. Хамтдаа хөгжсөн 50 
жилийн хугацаанд хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн олон талт байдал, шударга ёс, эв нэгдэл, 
хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдэлж ардчилсан нийгэм цогцлоохын төлөө тогтвортой 
ажилласаар ирсэн билээ. Ололт амжилт болон үнэ цэнэт зүйлсээ дэлхийн бусад улс орнуудтай 
хуваалцахын төлөө Европын Холбоо хичээн ажилладаг юм. 

Европын Комисс нь Европын Холбооны гүйцэтгэх байгууллага болно. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар авна уу.

Каритас Монгол ТББ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, БЗД, 13-р хороо, 
Нарны зам 138, Ватиканы Төлөөлөгчийн 
Газрын“Нийгмийн халамж цогцолбор”
Утас/Факс: 976-7012-5052

 http//:www.caritasmongolia.org  И-мэйл: info@caritasmongolia.org 
Шуудангийн хаяг: Ш/х-1353, Улаанбаатар-13

Энэхүү төслийг Каритас Монгол ТББ хэрэгжүүлж байна. Энэхүү материал нь 
Европын Холбооны үзэл баримтлалыг зайлшгүй тусгах шаардлагагүй болно.

Орон нутаг дахь Төслийн нэгж
Говь Алтай аймаг, Есөн булаг сум   
Утас: 7048-4635


