
БЭЛЧЭЭРИЙН
Монгол орны хөдөө аж ахуйн салбарын 80 гаруй хувийг эзэлдэг мал аж ахуй нь орон нутгийн хүн 
амын амьжиргаа, орлогын гол эх үүсвэр юм. Малын тоо толгойн хэт өсөлт, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөөтэй хавсарснаас бэлчээрийн даац хэтэрч улмаар газрын доройтол, 
цөлжилтийг эрчимжүүлэх үндсэн шалтгаан болж байна. 

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН САНААЧИЛГА ТӨСӨЛ

БАЙГАЛИЙН ТӨЛӨӨ САНХҮҮЖИЛТ

ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ НЬ
ТӨЛБӨРИЙГ БИЙ БОЛГОХ ЗАМААР

ТОО БАРИМТ

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо, www.1212.mn, www.mne.mn

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙ МАЛТАЙ ӨРХ

2017

66.2 сая

1990

25.8 сая

1961

20.4 сая

1961-1990 оны дундаж тоотой зэрэгцүүлэхэд малын тоо

Малтай өрхийг малыг ахуй амьдралдаа туслах чанарын 
үүрэгтэй өсгөн үржүүлдэг мал бүхий өрх, жилийн 4 
улирлын туршид малаа маллаж, малын ашиг шим нь 
тэдний амьжиргааны эх үүсвэр болж байгаа малчин өрх 
гэж  хуваадаг.
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1961-1990 оны дунджаар 3 хонь, 1 ямаа гэсэн харьцаатай 
байсан бол 2017 онд үндсэндээ 1 хонь, 1 ямаа гэсэн 
харьцаатай болсон байна.

БЭЛЧЭЭРИЙН ТАЛААР БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРТ

АСУУДАЛ, ҮР ДАГАВАР 

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ-2030

Зорилго 2.1.1. Хөдөө аж ахуйн салбар 

Зорилт 1: Бэлчээрийн даацад нийцсэн мал сүргийн тоо, 
төрлийн зохистой харьцааг бүрдүүлж олон улсын зах 
зээлд өрсөлдөх чадвартай бэлчээрийн МАА-н салбарыг 
хөгжүүлэх.

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨР (2015-2025)-ийн 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”

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2011)-ийн 58.1.7, 58.2.8 болон 
58.4.5 дугаар заалтуудад бэлчээрийн менежментийг орон 
нутгийн төсвөөр санхүүжүүлэхээр  зохицуулалт хийжээ.

“МОНГОЛ МАЛ” ХӨТӨЛБӨР (2010)-
ийн тэргүүлэх чиглэлийг “уур амьсгал, 
байгаль, экологийн өөрчлөлтөд дасан 
зохицсон, эрсдэл даах чадавхитай мал 
аж ахуйг хөгжүүлэх” хэмээн тодорхойлж 
дараах зорилтыг дэвшүүлсэн байна: 

 » Зорилт 3.4.1.3: Малын тоо, төрлийг 
бэлчээрийн даацтай уялдуулах, 
бэлчээрийн даац хэтэрсэн нутагт 
байлгах малын тооны дээд хязгаарыг 
тогтоож, түүнээс давуулахгүй байлгах 
эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох.

 » Зорилт 3.4.1.4: Малчин болон мал 
бүхий иргэдээс малынх нь төрөл, бүс 
нутгийн онцлогийг харгалзан бэлчээр 
ашигласны төлбөр авах эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлж, түүний тодорхой хэсгийг 
бэлчээр хамгаалах, сайжруулахад 
ашиглах. 
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2009-2010 оны зуданд 8,5 сая толгой 
мал буюу тус улсын нийт малын 20% 
хорогдож, 769,000 хүн буюу нийт хүн 
амын 28% өртжээ.

220.000 малчин өрх зуданд 
нэрвэгдсэнээс 44.000 нь бүх малаа, 
164.000 нь малынхаа тал хувийг 
алджээ. (МУЗН)

• Зөвхөн Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8.1.1. 
заалтыг хүчингүй болгосноор бэлчээрийг 
төлбөртэй болгох боломжтой. 

8 дугаар зүйл. Газрын төлбөрөөс чөлөөлөх
1. Дараахь төлбөр төлөгчийг дор дурдсан газрыг 
эзэмшиж, ашигласны төлбөрөөс чөлөөлнө:
1/ малчин өрхийг бэлчээр, хадлангийн газрын...

• Төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж, 
түүний тодорхой хувийг бэлчээрийн менежмент, 
малыг эрүүлжүүлэх, үүлдэр угсааг сайжруулах, 
нэмүү өртгийг бий болгоход зарцуулах хөрөнгийн 
эх үүсвэр бий болох юм. 

ШИЙДЭЛ, АРГА ЗАМ

Хамгийн багадаа 5.6 тэр бум төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх бөгөөд Байгалийн 
нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу бэлчээрийн төлбөрөөс олох орлогын зөвхөн 
30 хувийг бэлчээрийн менежментэд ашиглана гэж үзэхэд
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БАЙГАЛИЙН ТӨЛӨӨ САНХҮҮЖИЛТ

БЭЛЧЭЭРИЙН ТӨЛБӨРИЙГ СЭРГЭЭСНЭЭР

Бэлчээрийн төлбөр тооцохдоо дараах хүчин 
зүйлсийг анхаарах шаардлагатай: 

 » Бэлчээрийн даац
 » Байршил, зах зээлээс алслагдсан байдал
 » Малын төрөл, тоо толгой, сүргийн бүтэц
 » Өрхийн амьжиргаа, төлбөрийн түвшин
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