
ХАВСРАЛТ B: 2, 3-Р ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УРЬДЧИЛСАН ЦАР ХҮРЭЭ 
 

1. Төслийн 2, 3-р шатууд нь нэмэлт 3 аймгийн төв, 4 сум дундын төв болон тэдгээртэй 
холбогдох сумдыг дэмжин ажиллах бөгөөд 1-р шатны үйл ажиллагааг давтан хийх юм.  

 
2. 2-р шат нь 1-р шатны үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг нөхөж, гүйцээх үүднээс 1-
р шатны байршлуудыг1 хамрах бөгөөд Увс аймгийн зүүн хэсэг, Ховд аймгийн өмнөд хэсэгт 
хүрч ажиллан баруун гурван аймгийн үлдсэн хэсгийг гүйцээх юм. Ховд аймаг, магадгүй Увс 
аймгийн зүүн хэсэгт нэмэлтээр нэг, нэг сум дундын төв байгуулна. Тогтвортой бэлчээр, мал 
аж ахуйн менежментийн чиглэлийн зорилт эсвэл үйл ажиллагааны заримыг хэрэгжүүлж буй 
бусад санаачлагатай өөрийн нэгдсэн загварын давтагдах, нөхөх чадварыг турших үүднээс 
уг хөтөлбөр нь Ховд аймгийн өмнөд хэсэгт хэрэгжиж буй Хөдөөгийн иргэдийн Дасан зохицох 
чадвар, Эрсдлийн менежментийг сайжруулах НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл дээр 
тулгуурлан хэрэгжинэ.  2-р шатанд ногоон агробизнес, хотын тогтвортой хөгжлийг хангах 
бусад үр дүнгүүд аль хэдийн бэлэн байгаа бөгөөд АСХХОХ нэгдсэн загварт хүрэхийн тулд 
дуусгах шаардлагатай байгаа газруудыг авч үзэх болно. Дорнод, Завхан аймгууд (НҮБХХ-
ийн хөтөлбөр, ХХААХҮЯ-тай хамтран ЕХ-ноос хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад хөдөлмөр 
эрхлэлтийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх төсөл, агро-үнийн сүлжээг хөгжүүлэх ЮНИДО-
ийн төслийг хамтатгаад), Дундговь (Хотын тогтвортой хөгжлийг хангах ЕХОБ-ны хөрөнгө 
оруулалт), Говь-Алтай (Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Мерси Корын Ногоон үнийн сүлжээ, 
орон нутгийн амжилттай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх "Ногоон Бэлчээрийн Төсөл") -ийг 
мөн авч үзэх боломжтой. 1-р шатны загвар ба 2-Р шатны хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажил 
дээр үндэслэн бусад санаачилгаар боловсруулсан таатай нөхцлүүдийн давталт, нийцтэй 
байдлын хөтөлбөрийн чадавхийг цааш нь нарийвчлан сайжруулж, 3-р шатны хүрээнд 
өргөтгөнө. 
 
3. 3-р шат нь үр дүн, үйл ажиллагааныхаа нэг хэсэг буюу хэрэгжүүлж байгаа 
санаачлагыг нэгтгэх зорилгоор програмын нэгдсэн загварыг урагшлуулна. 3-р шатыг 
хэрэгжүүлэх байршил нь НҮБХХ-ийн төслийн байршилд нэн тэргүүнд чиглэгдэнэ, гэхдээ 
бусад газарт бэлчээр, мал аж ахуйн менежментийн тогтвортой бүрэлдэхүүн хэсгүүд 
байгаа.2 Хөтөлбөр нь үүнтэй ижил төстэй үр дүн, үйл ажиллагааны бэлэн байдлын түвшинг 
үнэлэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх механизмын бүрэн нийцтэй байдлыг хангахад 
шаардагдах нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг үнэлэх, аймаг, / эсвэл сум дундын төвүүдэд 
шаардагдах үйлчилгээний үйлчилгээг шаардлагатай хөрөнгө оруулалтаар хангах болно. 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг өдөөх катализаторын хувьд буцаж буй Ногоон 
Нэгдсэн Нэгдсэн Бүс нутгийн Агро Бизнесийн Сан (GIRAF), эсвэл бэлчээр, мал аж ахуйн 
менежментийг сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ч буцалтгүй тусламж дээр 
суурилсан санхүүжилт ба зах зээл дээр суурилсан санхүүжилтийн хоорондын зөрүүг 
арилгах хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг өгөх. 
 
4. Уг арга барилаар дамжуулан АСХХОХ-ийг урт хугацаанд хуулбарлах чадварыг 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүтцэд оруулсан болно. Энэ нь хуулбарлах, нэмэлт 
санаачлагатай хамтарсан туршлага хуримтлуулах, хөдөөгийн хот суурин газрын ногоон 
байгууламж, нутаг дэвсгэрийн хөгжилд хүчтэй парадигмын шилжилтийг бий болгоход 
зориулагдсан бөгөөд үүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна бусад газар нутагт ч 
ашиглах боломжтой юм. Төслийг хэрэгжүүлэх эхний шатанд санаачлага, үйл ажиллагааг 
оновчтой болгох, санал санаачилга, үйл ажиллагааг оновчтой болгох НҮБХХ-ийн саналыг 

                                                             
1 Увс аймгийн баруун хэсэг, Баян-Өлгий, Ховд аймгийн хойд хэсэг  
2 Дорнод, Сүхбаатар, Завхан. НҮБХХ-ийн хамарсан аймгуудын 50 орчим хувийг хамарч, үр өгөөжийг нь хүртэх тооцоо 
гарсан болно. 26-р догол мөрөнд дурдсаны дагуу Дундговь, Говь-Алтай аймгууд дээр мөн төвлөрөх боломжтой.  



үндэслэн санамж бичиг боловсруулна. Урт хугацааны хувьд 1, 2, 4-р зорилтод хүрэх 
шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн GIRAF нь АСХХОХ загварыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн хандлагыг 
өдөөхөд хангалттай байх болно гэж таамаглаж байна.  


