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Уур амьсгалын болон хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөнд дасан зохицох талаар
Малчдын амьжиргаа, бэлчээрийн экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлт аюул дагуулсаар
байна. Малчид малаа даган бэлчээр, уст цэгээс ихээхэн хамааралтай байдаг тул уур
амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн эмзэг бүлэг байдаг. Хэдий тийм боловч уур амьсгалын
бэлчээрийн экосистемд үзүүлэх нөлөө хэмжигдэхүйц байгаа бөгөөд одоогийн бүтэц,
зохион байгуулалт, удирдлагын чадавх, санхүүгийн боломж нь дасан зохицох туршлагуудыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хязгаарлаж байна. Энэхүү товхимол нь бэлчээрийн газрын
менежмент, уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйн талаар судалж дасан зохицох стратеги,
сайн туршлагууд нь бэлчээр сэлгэх, өнжөөх, зун намрын холын отор хийх, малын тоо
толгойг бууруулах зэрэг болохыг тодорхойлсон.
Азийн Хөгжлийн Банкны тухай
АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах явдал
бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах,
хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд ахиц
амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт
амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая иргэд
1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт,
байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар
ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.
Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа,
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.
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өмнөх Үг

М

онгол орон уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтөнд маш ихээр нэрвэгдэж байна.
Говийн цөлжилт хойд зүгт хүрээгээ тэлсээр байгаа бөгөөд Монгол орны
газар нутгийн 70 хувь нь бэлчээрийн даац хэтрэлт, ойгүйдэл, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн улмаас доройтолд оржээ. Газрын доройтол хурдацтай ихсэж байгаа нь
уур амьсгалын өөрчлөлтөнд уян хатан байх чадвараа улам алдахад хүргэж байна.
Агаарын хэм цаашид нэмэгдсээр байхыг уур амьсгалын загварчлалууд харуулж
байгаа бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 80 гаруй хувь нь уур амьсгалын эрс өөрчлөлтөнд
өртөх өндөр эрсдэлтэй хэмээн тодорхойлжээ. Нийгэм, эдийн засгийн ихээхэн хохирол
дагуулдаг (ялангуяа малчдад) уур амьсгалтай холбоотой ган, хүчтэй шуурга, үер зэрэг
байгалийн гамшгийн давтамж хоёр дахин нэмэгдсэн байна.
Цөлжилтээс үүдэлтэй шороон ба элсэн шуургатай тэмцэхэд Зүүн хойд Азийн
бүсийн орнуудын хамтын ажиллагаанд Азийн Хөгжлийн Банк дэмжлэг үзүүлдэг.
Азийн Хөгжлийн Банк бэлчээрийг тогтвортой ашиглах зорилгоор нүүрстөрөгчийн
хуримтлалын санхүүжилт олоход Монгол ба БНХАУ-ын Засгийн газрын чадавхийг
дээшлүүлэхээр ажиллаж байна. Эрүүл экосистем нь илүү бүтээмжтэй, илүү уян хатан
бөгөөд нүүрстөрөгчийн шингээлт зэрэг үнэ цэнэтэй эко системийн үйлчилгээгээр
хангана гэж АХБ үздэг. Эрүүл экосистем нь байгалийн нөөцөд суурилагдсан малчдын
амьжиргааны үндсийг бүрдүүлж чадна.
Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны уур амьсгалын өөрчлөлтийг
зохицуулах албатай нягт хамтран ажиллаж хүн, мал ба бэлчээрийн экосистемд
уур амьсгалын өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж байгаа, боломжит хариу үйлдлүүдийн
талаар орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд, бусад хандивлагчид, төрийн бус
байгууллагуудад мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү товхимлыг бэлтгэлээ.
Энэхүү товхимол нь нэгт: уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох болон тэмцэхэд
бэлчээрийн зөв менежмент болон мал аж ахуйн бүтээмж хэр чухал болохыг
тайлбарлах; хоёрт: Монгол Улсын Засгийн газраас чухал ач холбогдолтой хэмээн
тодорхойлсон, Засгийн газрын Монгол мал хөтөлбөрт тусгагдсан болон бусад дасан
зохицох арга туршлагуудын талаар мэдээлэл өгөх; гуравт: дасан зохицох аргуудын үр
дүн, боломжийг үнэлэхэд чиглэгдсэн.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй аюул нь Монголын бэлчээрийн экосистем болон
малчдын амьжиргаанд үлэмж нөлөө үзүүлж байна. Энэ товхимолд Монгол Улсын
Засгийн газар болон бусад холбогдох талууд өөрсдийн онцлогт тохируулан стратеги,
төлөвлөгөөндөө тусгаж болох дасан зохицох боломжит туршлагуудыг тодорхойлов.

аюуми Кониши
Ерөнхий захирал
Зүүн Азийн газар
Азийн Хөгжлийн Банк
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Э

нэхүү тайлан нь Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) Зүүн хойд Азийн бэлчээрийн
менежментэд нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг бэхжүүлэх бүсийн техникийн
туслалцааны төсөл, Бүсийн хамтын ажиллагаа ба Нэгдсэн итгэлцлийн сангийн
нэмэлт санхүүжилтээр хийгдсэн тайлангуудын нэг болно. Тайланг Дамдинсүрэнгийн
Болормаа, Батжавын Батбуян болон Бэгзсүрэнгийн Мөнхжаргал нарын оролцоотойгоор
Сабина Шмидт, Кари Иигэр нар бэлтгэлээ.
Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны ажилтнуудын удирдлага,
өгсөн урам болон Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам, Сангийн яам болон удирдах
хорооны гишүүдийн зүгээс төсөл хэрэгжих бүхий л хугацааны туршид үлэмж дэмжлэг
үзүүлснийг тэмдэглэж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнууд ба бүлгийн
гишүүд нь төслийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байсан бөгөөд тэдний оролцоо, санал
зөвлөмж маш чухалд тооцогдоно.
АХБ-ны удирдлага, техникийн болон захиргааны ажилтнууд тухайлбал Юу Ланг Фенг,
Фрэнк Радстейк, ба Карен Чуа нар нь төслийн явцад үнэтэй зааварчилгаа зөвлөмж
өгч байсан. Чарьлз Рожерс, Андреас Вилкис, Алвин Лопез, Пүрэвийн Онгонсар ба
Такеши Уэда нар нь энэхүү барим бичгийн чанарыг сайжруулахад хэрэгтэй саналуудыг
гаргасан болно. Жой Квитазол-Гонзалез, Хейдий Луна нар техникийн хяналтын
баримт цуглуулах, форматанд оруулахаас эхлүүлээд эцсийн товхимол хүртэлх бүх
үйл явцыг дэмжин ажилласан. Товхимлыг бэлтгэхэд (график, хянан тохиолдуулах, эх
бэлтгэх) Анна Шервүүд, Родел Баутиста, Каролин Ахмад, Тереза Араго, Ма. Сисилиа
Абеллар, Жаспер Лаузон, Алвин Тубио нарын баг чадварлагаар дэмжин ажилласан.
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нЭр ТомьЁонЫ ТайлБар
А/АВ

Хөрсний физик шинж чанараар ялгаатай давхаргууд, хөрсний хаялбар
А үсэг нь хөрсний өнгөн хэсгийн давхаргыг төлөөлөх ба бараан өнгөтэй
органик нэгдлүүдийг (ялзмаг) агуулдаг. В давхарга нь өнгөн хэсгийн доод
үе бөгөөд эрдэс бодис, шаварлаг хэсгүүд агуулагдана.

аймаг

Засаг, захиргааны нэгж

бүрд

Газрын доороос болон борооны ус тогтдог чийглэг газар

зуд

Хүчтэй цаг агаарын үзэгдэл буюу гэнэт их хэмжээгээр цас орох, ойр ойрхон
цас орсноос цасны зузаан нэмэгдэх, цочир хүйтрэх, мөсөн бүрхүүл тогтох,
хүчтэй цасан шуурганы улмаас мал тэжээлийн дутагдалд орох, ядрах,
осгох зэргээр бөөнөөрөө хорогддог. Малчид зудыг цас их орох, цочир
хүйтэрч мөстөх, гангийн нөлөөгөөр бэлчээрийн ургамлын ургац муудан
бага цас орсон ч өвөл тэжээлгүй болох, хавсарсан хэлбэрээр бий болгох
гэх зэргээр өөр хооронд нь ялгадаг.

хот айл

Ихэвчлэн хамаатан саднаараа нийлэн нэг бууцанд бууж, малаа хамтран
хариулдаг малчин өрхүүдийн бүлэг

нөхөрлөл Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөцийн менежментийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллага (өрхүүд
хамтрал); байгаль орчны хуулиар эрх зүйн орчинг зохицуулсан нэгж.
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отор

Монголын малчид ялангуяа намрын улиралд өвлийг өнтэй давахын тулд
малаа таргалуулах үүднээс хол газар хийдэг нүүдэл

сум

Засаг, захиргааны нэгж; аймаг нь сумдад хуваагдана

хураангуй дүгнэлт

Н

үүдлийн мал аж ахуйн арга барил хуурай газрыг зохистой ашиглаж хамгаалдаг
гэсэн ойлголтыг дэлхий нийтэд төрүүлдэг. Мянга мянган жилийн уламжлалт
туршлагатай Монголын нүүдлийн соёл цөлөрхөг хээр болон хуурай хээрийг
тогтвортой ашиглах гол стратегийн менежмент болж ирсэн. Энэхүү нүүдлийн соёл
алдагдсанаар бэлчээрийн хэт ашиглалт болон доройтол газар авч байна.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын соёл, улс төр, бүтэц зохион байгуулалт, нийгэмэдийн засагт гарсан өөрчлөлтүүд нь мал аж ахуй, бэлчээр ашиглалтын уламжлалт
тогтолцоо болон тэдгээрийн дасан зохицож, даван туулах чадварт онцгой нөлөө
үзүүллээ. Сүүлийн үед улс төр, нийгмийн салбарт гарсан өөрчлөлтүүд, 1990 оны
ардчилсан хувьсгалын нөлөөгөөр социализмын үеийн төрийн зохицуулалттай, өндөр
татаас бүхий мал аж ахуйн болон бэлчээрийн менежментийг байгалийн нөөцийн
менежментийн интститууцууд эхэн үедээ байхгүй, маркетингийн бүтэц болон зах
зээлд нэвтрэх боломж хязгаарлагдмал бүтэц бүхий нээлттэй системээр сольсон.
Энэхүү нөхцөл байдал бэлчээрийн газрын зохицуулалт тодорхойгүй, даац хэтрүүлэн
ашиглах зэрэг мал аж ахуй, бэлчээрийн тогтвортой менежментэд өдгөө тулгарч буй
олон саад бэрхшээлийг үүсгэлээ.
Монголд малчид соёлын хувьд гадуурхагддаггүй, харин Монголын нүүдлийн мал
аж ахуй улсынхаа соёлын томоохон төлөөлөл болдог нь бусад улсаас онцлогтой.
Гэсэн хэдий ч малчид олборлох үйлдвэрүүдтэй газар ашиглалтын зөрчилдөөнтэй
байгаагаас томоохон асуудлуудтай тулгарч байна. Бэлчээрийн үйлчилгээ, ашиглалтын
эдийн засагт үзүүлэх үр ашгийг тооцоогүй ба уул уурхайн салбарын дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь өсөн нэмэгдэж байгаа энэ үед доогуур энэ нь үнэлэгдэж
байж болзошгүй.
Уур амьсгалын өөрчлөлт бэлчээрийн экосистем болон малчдын амьжиргаанд
мэдэгдэхүйц шинэ аюул, заналхийллийг бий болгож байгаа юм. Монголын уур
амьсгал эрчимтэй дулаарч байна: 1940–2007 оны хооронд нийт нутаг дэвсгэрийн
хэмжээгээр жилийн дундаж температур 2.1 градусаар өсчээ. Энэхүү товхимол нь
эдгээр өөрчлөлтийн хүрээнд бэлчээрийн менежмент, уламжлалт нүүдлийн мал аж
ахуйг судалсан байдлыг эргэн харж дасан зохицох стратеги, туршлагуудыг тогтоолоо.

өнөөгийн байдал
Ажлын хэсгээс гаргасан удирдамжийн дагуу нарийвчилсан судалгаа хийсний үр
дүнд Монголын хээр, ойт хээрийн бүсийг төлөөлөн зүүн гурван аймгийн таван сумыг
сонгов. Дорнод аймгаас Сэргэлэн, Цагаан-овоо, Хэнтий аймгаас Баянхутаг, Норовлин,
Сүхбаатар аймгаас Сүхбаатар сумд сонгогдсон.
Малчин өрх нь дунджаар 3.6 ам бүлтэй ба сумын нийт өрхүүдийн 54.1 хувийг эзэлдэг.
Малчин өрхийн бэлчээрийн дундаж талбай 1353.8 га, 77.1 толгой гол төлөв хонь
ямаанаас бүрдсэн малтай байна. Малын нягтрал га-д 4.6 толгой ногдож байна.
Бэлчээр нь 100 м2 талбайдаа 25–27 зүйл ургамалтай, хөрсний гадаргын 41.8–67.0
хувь нь ургамлаар бүрхэгдэж, 24.9–44.0 хувийг хоосон зай эзэлж байна.
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Талхлагдсан газраар ширэг улалж, агь, адамсын шарилж зэрэг бэлчээрийн доройтлыг
илэрхийлэгч ургамлын арви нэмэгдэж, нийт ургамлын бүрхэцийн 18.9–70.8 хувийг
эзэлж байв. 1970–2010 онуудад хийгдсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд зуны дээд
ургацын (8-р сар) хэмжээ ойролцоогоор 20-30 хувиар буурсан бол хаврын ургацын
хуримтлал (4–5 сар) ойт хээр, хээрийн бүсэд багассан байна. 1980-2000 онуудад
хийгдсэн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний гаралтыг судалсан дүнгээр хонины амьдын
жин 4 кг, ямааных 2 кг, үхрийнх 10 кг-аар, хонины ноос 8-аас доошгүй хувиар, ноолуур
2 орчим хувиар тус тус буурсан байна.
HadCM3 (Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх судалгааны Хадлеин
төвөөс боловсруулсан), ECHAM3 (Планкийн Цаг уурын хүрээлэнгээс боловсруулсан),
CSIRO Mk2 (Нэгдсэн вант улсын Шинжлэх ухаан ба үйлдвэрлэлийн судалгааны
байгууллагаас боловсруулсан) гурвалсан загвараар уур амьсгалын өөрчлөлтийг
судалж, чиг хандлагыг 2090 он хүртэл тодорхойлсон байна. Тооцооллын үр дүнд
агаарын хэм зун 1.3–8.6 хэм, өвөл 0.9–8.7 хэмээр нэмэгдэх хандлагатайг тогтоожээ.
Өвлийн улиралд буух хур тунадасны хэмжээ 12.6%–119.4% -иар өсөх хандлагатай
ч зуны хур тунадасны хэмжээг тооцоолсон таамаглал нь тодорхойгүй, 2.5 хувиар
багасах эсвэл 11.3 хувиар нэмэгдэнэ зэрэг зөрүүтэй тооцоолол гарсан байна.
Цаашид ган, зудын давтамж болон хамрах хүрээ нь уур амьсгалын нөлөөг даган өсөх
хандлагатай байна. Нийт нутгийн 80 гаруй хувь нь уур амьсгалын хүчтэй өөрчлөлтөнд
маш мэдрэмтгий байгаа нь тогтоогджээ. 2040 он гэхэд говийн бүс ойролцоогоор
25 хувиар тэлэх хандлагатай байна. Бэлчээрийн ургацын хэмжээ ойт хээр болон
хээрийн бүсэд багасаж цөлийн болон өндөр уулын бүсэд ихсэх хандлагатай байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн аажим нөлөө, ган, зуд зэрэг цочир үзэгдэл нь хөдөөгийн
малчдын амьжиргаа болон хүнсний аюулгүй байдалд хүчтэй нөлөө үзүүлж байна.

отор болон бэлчээрийн газрыг ашиглах зохицуулалт
2002 онд Улсын Их Хурлаар батлагдсан Газрын тухай хуулинд улсын хэмжээнд
бэлчээрийн газрын төлөв байдал, хянан баталгаажуудах ажлыг баталгааг 5 жил
тутамд хийж, өөрчлөлтийг тогтоон, чанарыг хянаж байхаар заасан байдаг. Газрын
харилцаа, геодези зураг зүйн газар (ГХГЗЗГ) нь бэлчээрийн газрын төлөв байдал,
чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг зохион байгуулан, мэргэжлийн эрх бүхий
компаниудаар хийлгэдэг. Хянан баталгаажуулах ажлын үр дүнд улсын хэмжээнд
бэлчээрийн газрын доройтлыг талхлагдлын зэргээр ялгасан зураг хийгддэг. Урт
хугацааны бэлчээрийн мониторинг, тухайн жилийн бэлчээрийн даацын судалгааг Цаг
уур, орчны шинжилгээний газар сумдын цаг уурын станцуудыг түшиглэн хийж байна.
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон Онцгой байдлын ерөнхий газар бэлчээрийн даацын
мэдээг ашиглан бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах болон өвөлжилтийн бэлтгэлийг
хангуулдаг. Монгол мал хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт хийх
ажлыг сумын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн 3 мэргэжилтэн сайн засаглал, малын
үржил, тэжээл, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, технологи дамжуулах төвийн сургалт,
бэлчээрийн менежмент, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт гэсэн чиглэлийн
дагуу асуудлуудыг хариуцан ажиллаж байна.

монголын малчдын уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөх
эмзэг байдал ба уян хатан чанар
Малчид малын бэлчээр болон усан хангамжаас шууд хамааралтай учир уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөх боломжтой хамгийн эмзэг бүлэг болдог. 1990
оны хувьсгалыг даган бэлчээрийн талбай, уст цэгийн ашиглалтын тогтолцоо нуран
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унаснаар нөөцөлсөн бэлчээрийн талбай болон уст цэг зэрэг чухал нөөцийг ашиглах
боломжгүй болсон. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг малчид (i) зудын давтамж
ихэссэн; (ii) хур тунадасны хэмжээ багассан; (iii) цас эрт хайлж байгаа; (iv) булаг
шанд, гол горхи, нуур ширгэж буй; (v) бэлчээрийн ургамлын зүйлийн тоо цөөрсөн;
(vi) биологийн олон янз байдал буурч байгаагаар тодорхойлсон байна.
Бэлчээрийн экосистем ба мал аж ахуйн салбар нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд
маш эмзэг юм. Бэлчээрийн экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх гол
нөлөө нь (i) ургацын хэмжээ буурах, (ii) бэлчээрийн доройтол ба цөлжилт эрчимжих,
(iii) хортон шавж царцаа, оготны тархалт ихсэх , (iv) биологийн олон янзын байдал,
ховор ургамлын тархалт багасах зэргээр илэрнэ. Мал аж ахуйн салбарт тэжээлийн
хангамж, хүрэлцээ багасах, агаарын температурын цочир хүйтрэл нь малын гаралтай
бүтээгдэхүүнийг багасгаж, мөхлийн хувийг ихэсгэх нөхцлийг бүрдүүлж байна.
Экологийн эмзэг байдлын индексийг ган, зуд, бэлчээр ашиглалтын хэтрэлт, экологийн
эмзэг байдал зэрэг эрсдэлийн мэдээн дээр үндэслэн гаргахад 1970–1975 болон
1996–2008 онуудад 20 гаруй хувиар өссөн байна.
Монголын бэлчээрийн нийгэм-эдийн засгийн системийн уян хатан чанарыг судлахад
“нөөцлөх” (малдаа тарга хүч авахуулах/жингийн нэмэгдэл, хадлан, тэжээл, отрын
нөөц газар) стратеги нь чухал ач холбогдолтой болохыг тогтоожээ. Намрын отор
хийх, өвөл хэрэглэхээр бэлтгэсэн хадлангийн өвс, хавар ашиглахаар хамгаалж
нөөцөлсөн бэлчээр нь малын хорогдлыг багасгах чухал үүрэг гүйцэтгэдэг арга
хэмжээ болдог. Малчдын нийгмийн байгууллага, нүүдлийн хэв маяг болон мал аж
ахуйн менежментийн туршлагууд (мал төллөх хугацааг хянах, өвлөөс өмнө малаа
борлуулж, тэжээлийн зардлаа бууруулах зэрэг) нь малын хорогдлыг бууруулахад
малчдын ашигладаг стратеги болж байна.

мал аж ахуй болон бэлчээрийн менежментийн дасан зохицох стратеги
Мал аж ахуй болон бэлчээрийн менежментэд ашиглагддаг дасан зохицох стратеги нь
дэлхий нийтэд түгээмэл шинж чанартай бөгөөд тэдгээрийн ихэнх Монголд тохирох
боломжтой. Малчдаас авсан санал асуулга, зорилтот бүлгийн хүмүүстэй ярилцсан
ярилцлага, хэвлэлийн тойм, судалгааны ажлуудаас түүвэрлэн нийгмийн байгууллага,
бэлчээрийн болон мал аж ахуйн менежментэд хэрэглэгдэж буй дасан зохицох алхам
болон дадлуудыг тодорхойлсон. Нийгмийн байгууллагатай холбоотой дадлуудад
бэлчээрийн менежментийг хийх зорилгоор малчдыг бүлэгт зохион байгуулах, мал аж
ахуйн уламжлалт туршлага, мэдлэгээ хуваалцах зэрэг ажлууд орж байна. Бэлчээрийн
менежментэд: бэлчээрийг өнжөөх, сэлгэх, малаа таргалуулахын тулд намар өвлийн
улиралд оторт гарах, худаг сэргээн засварлах, хашаа барьж булаг хамгаалах, бэлчээр
усжуулах, тэжээлийн ургамал тариалах, хадлан болон бусад тэжээл бэлтгэх зэргийг
чухал дадалд оруулсан байна. Харин мал аж ахуйн менежментэд: үржил угсаа
сайжруулах, сүргийн бүтцийг сайжруулах, зохицуулах, ямааны тоог багасгах, даацад
тохируулахын тулд малын тоог бууруулах, хөгшин малаа заазлах, өвөлжөөний
саравч засварлах, малаа даатгалд хамруулах зэрэг дасан зохицолтын арга хэмжээг
тодорхойлов. Дасан зохицох үйл ажиллагааг үр ашигтай байдал, үнэ, техникийн
үндэслэл, нийцтэй байдал (соёл, уламжлалтай), одоогийн уур амьсгалын нөхцөлд
таарамжтай байдал болон хэрэгжих хугацаа зэрэг шалгуураар үнэлэв.
Малчид болон орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс бэлчээрийн ашиглалтыг
зохицуулах хууль эрх зүйн орчин дутмаг, бэлчээрийн менежментийн дүрэм журмыг
сайн хэрэгжүүлдэггүй зэргийг дасан зохицох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг
гол бэрхшээл хэмээн тодорхойлсон. Үүний дээр орон нутгийн засаг захиргаанд
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газрын менежментийг хэрэгжүүлэхэд хэрэгцээтэй техник, санхүүгийн нөөц бололцоо
хүрэлцээгүй, бэлчээрийн менежментийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх санхүүгийн
чадамж малчдад дутмаг, бүтээгдэхүүнээ боловсруулах болон сурталчлах боломж
хязгаарлагдмал байдаг зэрэг бэрхшээл тулгарч байна. Бүс нутаг хөгжихийн хэрээр
зах зээл өргөжиж байгаа хэдий ч малчдад эдгээр боломжуудаас ашиг хүртэхэд чадавх
дутагдаж байна. Малчдын бүлгүүд гишүүн айл өрхүүдийн нүүдлийг хамтаар зохицуулж,
аливаа улиралд ашиглагдах бэлчээрийг нөөцөлж чадаж байгаа хэдий ч энэхүү хүчин
чармайлтыг их хэмжээний малтай малчид зохицуулалтгүй нүүдэл хийснээр нураах
үзэгдэл түгээмэл ажиглагдана. Үр ашигтай зохицуулалт хийхэд дадал болсон дүрэм
журамтай байх нь хангалтгүй юм.
НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн газарт Монгол Улсаас ирүүлсэн
Үндэсний хоёрдугаар илтгэлд институцийн чадавх дутагдалтай болон санхүүгийн
нөөц бололцоо хангалттай бус гэсэн хоёр шалтгааныг дасан зохицолтын анхны
хэрэгцээ шаардлагыг хангах, бодлогын хэрэгжилтэнд учирч байгаа гол хүндрэл
хэмээн тэмдэглэсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөллийн өргөн хүрээ,
байгалийн нөөцийн менежмент болон бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжилд үзүүлж буй
нийгэм эдийн засгийн асуудлууд болох газар ашиглалтыг зохицуулах, экосистемийн
үйлчилгээг хамгаалах, борлуулалтын зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх зэргийг цогцоор
шийдвэрлэх шаардлагатай. Гэтэл институцийн чадавх болон хүний нөөц дутагдаж
байгаа бөгөөд эдгээр нь нэн ялангуяа орон нутагт хангалтгүй байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг улсын төсвөөс 2013 онд нэмэгдүүлсэн. Дээр нь
бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болон Монгол мал хөтөлбөрийн
хүрээнд орон нутагт хэрэгжүүлэх дасан зохицолтын арга хэмжээнд үзүүлэх дэмжлэг,
хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн төсвийн тодотголоор нэмэгдэх боломжтой юм. Нэмэлт
санхүүжилт нь Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болон оролцоонд тулгуурласан
төлөвлөлт хийх, бэлчээрийн менежментийн чиглэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд
тустай байх болно. Засгийн газар нь Дэлхийн хүрээлэн буй орчны судалгааны уур
амьсгалын өөрчлөлтийн тусгай сан, Ногоон уур амьсгалын сан болон нүүрстөрөгчийн
зах зээлээр дамжуулан санхүүжилт авах боломжтой юм.
Энэхүү тайланд тусгагдсан дасан зохицолтын үйл ажиллагаа болон туршлагууд нь
зөвхөн эхлэл юм. Хавсралтаар гаргасан жагсаалтыг Засгийн газар болон холбогдох
түншлэгч талууд хянаж, өөрчлөх шаардлагатай бол өөрчилж, хэрэгцээтэйг стратеги
бодлого, төлөвлөлтөндөө оруулахыг хүсэж байна.
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Н

үүдлийн мал аж ахуй болон нүүдэлчин малчид хуурай газрыг зохистой ашиглаж,
хамгаалдаг гэдгийг дэлхий нийтээрээ хүлээн зөвшөөрдөг. Үүнд Нүүдэлч иргэд
ба хамгаалалтын талаарх Данийн тунхаглал, Уугуул нүүдэлчин иргэдийн
дэлхийн холбоо болон Тогтвортой нүүдлийн аж ахуйн төлөөх дэлхийн санаачлага
зэргийг дурьдаж болно.1

Мянга мянган жилийн уламжлалт туршлагатай Монголын нүүдлийн соёл нь цөлөрхөг
хээр болон хуурай хээрийг тогтвортой ашиглах стратегийн гол менежмент болж ирсэн.2
Энэхүү нүүдлийн хэв маяг алдагдаж байгаа нь бэлчээрийн хэт ашиглалтаас үүдэлтэй
доройтлыг тэлэхэд нөлөөлж байна. Нүүдлийн тоо буурах, бэлчээрийн эрчимтэй
ашиглалт зэрэг нь бэлчээрийн доройтлыг газар авахад хүргэж байна. Монголын
бэлчээрийн томоохон хэсэг болох цөлөрхөг хээр буюу тэнцвэрт бус экосистемийн
бүсийн бэлчээрийн бүтээмжид гадны хүчин зүйл (борооны ус) хүчтэй нөлөөлдөг.3
Уламжлал ёсоор нүүдэл нь экологийн нөхцөл байдалд тулгуурлаж ирсэн. Бэлчээрийн
өөрчлөлт нь өвсөн тэжээлт зэрлэг амьтдын сүргийн тоо, тэдгээрийн идэшлэх зохион
байгуулалтаас хамаарах бөгөөд зүй зохистой тархалт нь бэлчээрийн эрүүл байдалд
нөлөөлнө.4 Тогтвортой бэлчээрийн менежмент уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах
(хөрсний нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг сайжруулах замаар) мөн дасан зохицоход
(малчдын бүлгийн дасан зохицох чадавхийг бий болгох замаар) тус дэм өгнө.
Бэлчээрийн болон мал аж ахуйн менежментийн туршлагуудыг ялган тус тусад нь явч
үзэх нь тийм ч амар биш.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын соёл, улс төр, бүтэц зохион байгуулалт, нийгэмэдийн засагт гарсан өөрчлөлтүүд нь мал аж ахуй, бэлчээр ашиглалтын уламжлалт
тогтолцоо болон тэдгээрийн дасан зохицож, даван туулах чадварт онцгой нөлөө
үзүүллээ. Сүүлийн үед улс төр, нийгмийн салбарт гарсан өөрчлөлтүүд, 1990 оны
ардчилсан хувьсгалын нөлөөгөөр социализмын үеийн төрийн зохицуулалттай, өндөр
татаас бүхий мал аж ахуйн болон бэлчээрийн менежментийг байгалийн нөөцийн
менежментийн интститууцууд эхэн үедээ байхгүй, маркетингийн бүтэц болон зах
зээлд нэвтрэх боломж хязгаарлагдмал бүтэцтэй нээлттэй системээр сольсон.
Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоотой байх үед нүүдлийн чиглэл болон
бусад бэлчээрийн менежментийн асуудлыг сумын түвшинд төлөвлөж, нүүдэллэхэд
шаардагдах тээврийн хэрэгслээр хангах асуудлыг шийдэж байжээ. Орон нутгийн засаг
захиргаанаас алслагдсан бэлчээрт уст цэг гаргах, бусад хэрэгцээт зүйлсээр хангаж
байсан. Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээр мал болон бусад хөдөө аж ахуйн
хөрөнгө хувьд шилжиж харин газар улсын өмч хэвээр үлдсэн. Нэгдлүүд задарснаар
1

Нүүдэлч иргэд ба хамгаалалтын талаарх Данийн тунхаглал. www.danadeclaration.org/

2

Д.Ж. Бединах, С.М. Шмидт, 2004. Монголын Говь гурван сайхан Байгалийн цогцолборт газрын
хамгаалалтын менежмент, бэлчээрийн мал аж ахуй. Өөрчлөлт ба хөгжил. 35(1) х 167–191.

3

С. Лэишэр, С. Хэсс, Т.М. Боучэр, П.ван Бэукэринг, М.Санжням.2012. Монголын говийн нутгийн иргэдэд
түшиглэсэн бэлчээрийн менежментийн нөлөөллийн хэмжилтүүд, ПЛоС НЭГ. 7 (2) 30991. Д:10.1371/
сэтгүүл

4

С.Д.Фухлэндорф, Д.М.Энгли. 2001. Бэлчээрийн гетергенийн нөхөн сэргэлт. Бэлчээрлэлтийн хэв
шинжийн хувьсалд үндэслэсэн экосистемийн менежмент. Биошинжлэх ухаан (51) 8, 625–632 х, http/
courses.washington.edu/
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ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж, ажилгүйдэл үүссэн. Ажилгүй бологсдын ихэнхи нь
мал маллаж богино хугацаанд амиа залгуулах боломжтой үлдсэн. Шинэ туршлагагүй
малчдын ихэнх нь нэгдэлд өөр ажил эрхэлж байжээ. Малчин өрхийн тоо ойролцоогоор
хоёр дахин ихэссэн боловч малын тоо цөөрч, нүүдэллэх боломжгүй болсон байна.
Орон нутаг ялангуяа алслагдсан газарт дэд бүтэц, үйлчилгээний салбар уналтанд орж,
иргэд уст цэг, суурин газар бараадан төвлөрчээ. Бүтэц, зохион байгуулалт суларснаас
малын нүүдэл, бэлчээрийн сэлгээ зэрэг бэлчээрийн менежментийн зохицуулалт
алдагдсан. Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний зах зээл нь голчлон ЗХУ-с
хамааралтай байсан тогтолцоо мөн л нуран унасан.5 Энэ нөхцөл байдал нь мал аж
ахуй, бэлчээрийн тогтвортой менежментэд тулгарч буй олон саад бэрхшээлийн эхлэл
болж, үүнээс бэлчээрийн газрын зохицуулалт тодорхойгүй, даац хэтрүүлэн ашиглах
байдлыг үүсгэсэн.
Монголд малчид соёлын хувьд гадуурхагддаггүй, харин Монголын нүүдлийн мал аж
ахуй улсынхаа соёлын томоохон төлөөлөл болдог нь бусад улсаас онцлогтой. Гэсэн
хэдий ч малчид олборлох үйлдвэрүүдтэй газар ашиглалтын зөрчилдөөнтэй байгаагаас
томоохон асуудлуудтай нүүр тулж байна. Бэлчээрийн үйлчилгээ, ашиглалтын
эдийн засагт үзүүлэх үр ашгийг тооцоогүй ба уул уурхайн салбарын дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь өсөн нэмэгдэж байгаа энэ үед доогуур энэ нь үнэлэгдэж
байж болзошгүй.
Уур амьсгалын өөрчлөлт бэлчээрийн экосистем болон малчдын амьжиргаанд
мэдэгдэхүйц шинэ аюул, заналхийллийг бий болгож байна. Монголын уур амьсгал
эрчимтэй дулаарч байна: 1940-2007 оны хооронд нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр
жилийн дундаж температур 2.1 градусаар өсчээ. Энэхүү товхимол нь эдгээр
өөрчлөлтийн хүрээнд бэлчээрийн менежмент, уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйг
судалсан байдлыг эргэн харж дасан зохицох стратеги, туршлагуудыг тогтоолоо. Гэвч
нүүдэлчид газар ашиглалтын зөрчилдөөнөөс үүдэн олборлох үйлдвэрүүдтэй томоохон
асуудалтай нүүр тулж байна. Бэлчээрийн байгаль орчны үйлчилгээний ашиглалтын
эдийн засгийн үр ашгийг тооцоогүйгээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж буй
өсөн нэмэгдэж байгаа уул уурхайн салбараас доогуур үнэлэгдэх магадлалтай
болоод байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь бэлчээрийн экосистем болон малчдын
амьжиргаанд мэдэгдэхүйц шинэ аюул авчирч байна. Монголын уур амьсгал эрчимтэй
дулаарч байгаа: 1940–2007 оны хооронд нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр жилийн
дундаж температур 2.1 градусаар өссөн байна.6 Энэ өөрчлөлт болон бүс нутгийн
бэлчээрийн менежмент, уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйг судалсан байдлыг эргэн
харж дасан зохицох стратеги болон туршлагуудыг тогтоолоо.
монголын бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй. Монголын малчид мянга мянган
жилийн туршид малаа бэлчээрт нүүдэллэн хариулж иржээ. Тэдний нүүдлийн хэв маяг
өөрчлөгдөж, улирлын нүүдлийн үеэр туулдаг зай ерөнхийдөө багассан байна7 Зураг 1/.
Монгол малчид өвөл болохоос өмнө малаа таргалуулахын тулд намар холын нүүдэл
хийдэг. Үүнийг бид отор гэж нэрлэдгийг мэднэ. 2009–2011 оны хооронд хийсэн
судалгаагаар малчдын 36.9 хувь нь жилд 1 удаа, 17.8 хувь нь жилд нэгээс олон удаа
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Зураг 1: Нүүдлийн уламжлалт болон өнөөгийн
хэв маягийн хоорондох ялгаа
N

Өндрийн хэмжилт

S

Улирлын хөдөлгөөн – уламжлалт дүр зураг
S

W

Sp

1300 метр

A

S

W

S

Sp

A

1000 метр
Хэрлэн гол
40−60 км

40−80 км
N

S

Улирлын хөдөлгөөний өнөөгийн байдал
S

W

1300 метр

Sp

A

W Sp

A

S

S

A

Sp W

W Sp

S

A

1000 метр
Kherlen River
10−20 км
Улирлын чанартай газар,
усны эх үүсвэрүүд

10−15 км

10−20 км

10−30 км

W

Өвөл

S

Зун

Худаг

Sp

Хавар

A

Намар

Хавар

км = километр, м = метр.
Эх сурвалж: төслийн баг.

оторлосон байна.8 Зуны бэлчээрийн сэлгээ хийх нүүдэл нь ихэнхдээ богино хугацааны
буюу сар, сар хагасын хугацаатай үргэлжилдэг.
Ойр ойрхон нүүдэллэх нь нүүдлийн сайн туршлагын ерөнхий үзүүлэлт болох
боловч одоогийн нүүдлийн хэв шинжийг ажиглахад малчид малын нягтралаас хол,
усны нөөцийг түшиглэн нүүх хандлагатай болжээ. Засаг захиргааны нэгж хоорон
дахь малчдын нүүдлийн урсгал болон хөдөөгөөс хот руу, хотоос хөдөө рүү шилжих
малчдын хөдөлгөөн ихсэж байна. Мөн зуны бэлчээрийн сэлгээ багасаж байгаа нь
бэлчээрт үзүүлэх дарамтыг үргэлжлүүлж байна. Зуны бэлчээрийн сэлгээ багассан
нь бэлчээрийн талхлагдал ихсэх гол шалтгаан болж байна гэж Засгийн газар
тодорхойлсон байна.
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Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) Зүүн Хойд Азийн бэлчээрийн менежментэд нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг
бэхжүүлэх бүсийн техникийн туслалцааны төслийн судалгааны дүн.
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ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Монголын хээр,
ойт хээрийн бүсийг төлөөлө
өнөөгийн
БайДал
10
Монголын
хээр, ойт
хээрийн бүсийг
төлөөлө
дагуу
нар
хэсгээс гаргасан
удирдамжийн
10
хэсгээс
удирдамжийн
дагуу нари
Хэнтий, гаргасан
Сүхбаатар
аймгийн Сэргэлэн,
Цаг
онголын
хээр, ойт
бүсийг төлөөлөн
зүүн гурван Сэргэлэн,
аймгийн
таван
Хэнтий,
Сүхбаатар
аймгийн
(зураг
1, хээрийн
2) сумдыг
(i)
экологи,
нийгэм
-Цаг
эди
сумыг ажлын хэсгээс гаргасан удирдамжийн. дагуу нарийвчилсан судалгаа
хийж
сонгов. Дорнод,
Сүхбаатар(i)
аймгийн
Сэргэлэн,
Цагаан-овоо,
(зураг
1, 2)Хэнтий,
сумдыг
экологи,
нийгэм
- эди
өөрчлөлтөнд
дасан
зохицох
дээд
боломж,
(i
Баянхутаг, Норовлин, Сүхбаатар (зураг 1, 2) сумдыг (i) экологи, нийгэм - эдийн засгийн
шинж чанар,
(ii) уур амьсгалын өөрчлөлтөнд
дасан
зохицох дээдбууруулах
боломж,
мал аж болон
өөрчлөлтөнд
дасан
зохицох
дээд(iii)боломж,
(i
сайжруулснаар
эрсдэлийг
ахуй, бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар эрсдэлийг бууруулах болон нутгийн
иргэдэд тусах
ашиг, (iv) засаг ба
захиргаа
баэрсдэлийг
бүтэц, зохион
байгуулалтын
тааламжтай болон
сайжруулснаар
бууруулах
захиргаа
бүтэц,
зохион
байгуулалтын
т
байдал зэрэг хүчин зүйлүүдийг харгалзан сонголтыг хийсэн.
захиргаа
бүтэц, зохион
харгалзанба
сонголтыг
хийсэн. байгуулалтын та
2011 оны 6-аас 9 дүгээр сарын хооронд (i) аймаг, сумын түвшинд мэдлэг, мэдээлэлтэй
гол хүмүүстэй
ярилцлага зохион
байгуулах; (ii)
малчид, сумын захиргааны
харгалзан
сонголтыг
хийсэн.

М

9

мэргэжилтэн, иргэдийн төлөөлөл зэрэг зорилтот бүлэгт хэлэлцүүлэг өрнүүлэх;
(iii) малчдаас асуулга авах; (iv) бэлчээрийн газрын төлөв байдлын судалгаа хийх зэрэг
ажлыг хийж гүйцэтгэв. Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэгт 90 хүн, малчдаас авсан санал
асуулгад 73 хүн оролцсон. Бэлчээрийн судалгааг сумын газрын даамал, цаг уурын
техникч, мал эмнэлэг үржлийн тасгийн малын үржил, бэлчээрийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэнтэй хамтран ургамлын бүрхэц, зүйлийн бүрэлдэхүүн, талхлагдлын
индикатор ургамлын тархац зэргийг судалж, мэдээлэл цуглуулсан.10

Газрын зураг 1: Монголын Зүүн аймгуудын газрын зураг

Хилийн тэмдэглэгээ баталгаатай бус.
Эх сурвалж: төслийн баг.
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9

Ажлын хэсэг АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр “Зүүн хойд Азийн бүст бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар
нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг бэхжүүлэх” техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд байгуулагдсан

10

Аргазүйтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг уг төслийн зөвлөхүүдийн тайлангаас авч болно (АХБ. 4-р
бүлэг. Зүүн хойд Азийн бүст бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг
бэхжүүлэх. Зөвлөхүүдийн тайлан. Манила).

2011 оны 6-аас 9 дүгээр сарын хооронд (i) айм
2011
оны 6-аас
9 дүгээрзохион
сарын хооронд
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хүмүүстэй
ярилцлага
байгуулах;
(ii
хүмүүстэй
ярилцлагазэрэг
зохион
байгуулах;
иргэдийн төлөөлөл
зорилтот
бүлэгт(ii)
х
иргэдийн
төлөөлөл зэрэг
зорилтот
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авах; (iv) бэлчээрийн
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төлөв бүлэгт
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(iv) бэлчээрийн
газрын төлөв
байдлын
Зорилтот
бүлгийн хэлэлцүүлэгт
90 хүн,
малч

уулалтын тааламжтай байдал зэрэг хүчин зүйлүүдийг
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Газрын зураг 2: Төсөлд хамрагдсан Зүүн гурван аймаг дахь
5 сумын байршил

Хилийн тэмдэглэгээ баталгаатай бус.
Эх сурвалж: төслийн баг.

ам зүйнсумын
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сумын
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хамрагдсан таван
сумдадзахиргааны
малчин өрхүүд сумын
нийт өрхийн 54.1 хувийг
эзэлдэг бөгөөд нэг малчин өрх дунджаар 3.6 ам бүлтэй байв (мөрийн тайлбар 11).
от бүлэгт
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх; (iii) малчдаас асуулга
Малчин өрхийн бэлчээрийн дундаж талбай 1353.8 га, 77.1 толгой гол төлөв хонь
ямаанаас
бүрдсэн малтай
байна.зэрэг
Малын нягтрал
га-д хийж
4.6 толгойгүйцэтгэв.
ногдож байна.
өв байдлын
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ажлыг
0 хүн, малчдаас авсан санал асуулгад 73 хүн оролцсон.
мал аж ахуйн бүтээмж
рын даамал,
цаг уурын техникч, мал эмнэлэг үржлийн
1980-с 2000 онуудад хийгдсэн судалгаагаар хонины амьдын жин 4 кг, ямааных 2 кг,
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хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран ургамлын
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хорогдол гардаг
хамгийн хүнд
лхлагдлын
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улирал нь хавар (90%), өвөл (62%) байна.12

мдад малчин өрхүүд сумын нийт өрхийн 54.1 хувийг
Батима П, 2006. Монголын мал аж ахуйн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх болон дасан
“Уур амвсгалын
нөлөө,тайлбар
дасан зохицох байдлын
АS 06 төслийн
нджаар 3.6зохицох
ам байдал,
бүлтэй
байвөөрчлөлтийн
(мөрийн
11). үнэлгээ”
Малчин
11

тайлан, Вашингтон, www.start.org

12

Нарантуяа Т, 2006, “Уур амьсгалын өөрчлөлтхүнсний хангамж болон хөдөөгийн хөгжил, тогтвортой
амьжиргаанд нөлөөлөх байдлын харьцуулсан судалгаа” Улаанбаатар, БОНХЯ, Нидерландын уур
амьсгалын өөрчлөлтийг судлах хөтөлбөр.

"Зүүн хойд Азийн бүст бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар
эх" техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд байгуулагдсан
ийг уг төслийн зөвлөхүүдийн тайлангаас авч болно (АХБ. 4-р бүлэг.
ментийг сайжруулснаар нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг
а).
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Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал

хүснэгт 1:

Судалгаанд хамрагдсан сумдын хүн ам, малын тоо, газар нутгийн хэмжээ
(2012 оны байдлаар)

Үзүүлэлт

норовлин

Хүн амын тоо

Баянхутаг

Цагаан
-овоо

Сэргэлэн

Сүхбаатар

нийт

2294

2508

3672

2200

3144

13818

Өрхийн тоо

695

647

994

616

869

3821

Малчин өрхийн тоо

287

407

320

361

692

2067

Тэмээ

165

386

312

537

1303

2703

Адуу

8702

11741

11987

11625

13926

57981

Малын тоо

Үхэр

9191

7144

6808

4572

7867

35582

Хонь

40519

106736

50351

44282

86365

328253

Ямаа

26755

62441

31495

20405

49871

190967

нийт дүн

83332

188448

100953

81421

159332

613486

Нийт талбай, мян.га

533.3

602.9

650.2

416.9

1276.1

3479

Бэлчээрийн талбай,
мян.га

390.9

551.6

352.1

264.1

1239.6

2798

Эх сурвалж: Сумын статистик мэдээ болон төслийн багийн орон нутагт хйисэн судалгаа, 2012

Бэлчээрийн ургамал ба ургацын хуримтлал
Хээрийн бүсэд зонхилон тархдаг хялгана, хялгана-үетэнт, хялгана-алаг өвст
бэлчээрийн хэв шинж нь судалгаанд хамрагдсан сумдын газар нутгийн 64 хувийг эзэлж
байна.13 Уг бэлчээр нь 100 м2 талбайдаа 25–27 зүйл ургамалтай, крыловын хялгана,
том хялгана, саман ерхөг, дэрвээн хазаар өвс зонхилон, дэд зонхилогчоор тагийн
гол гэсэр, согсоолж, навтуул, имт гичгэнэ, налчгар хэрээн хошуу, ширэг уламж, зүр
өвс, шүдлэг сонгино ургадаг. Хөрсний гадаргын 41.8–67.0 хувь ургамлаар бүрхэгдсэн,
24.9–с 44.0 хувийг нь хоосон зай эзэлж байна (мөрийн тайлбар 11).
Ургамлын бүлгэмдэл дэх зүйл бүрэлдэхүүн, арви нь малын ашиглалтаас хамаарна.
Мал их бэлчиж талхалсан газрын ургамлын зүйлийн тоо цөөрч, шимт чанар нь
мууддаг. Талхлагдсан газраар ширэг улалж, агь, адамсын шарилж зэрэг бэлчээрийн
доройтлыг илэрхийлэгч ургамлын арви нэмэгдэж, нийт ургамлын бүрхцийн 18.9–
с 70.8 хувийг эзэлдэг байна.14 Судалгаанд хамрагдсан хялгана-алаг өвст бэлчээрийн
талбайд ашиглалт хэтэрснээс агь, ширэг улалж, нангиад хиаг зэрэг ургамлууд
түрэн давамгайлж ургах нь бэлчээр доройтож буйг илэрхийлэх гол үзүүлэлт болно.
Талхлагдсан бэлчээрт малын иддэг тэжээлийн ургамлын ургац буурдаг.
1970–2010 онуудад хийгдсэн судалгааны дүнгээс үзэхэд зуны дээд ургацын (8 дугаар
сар) хэмжээ ойролцоогоор 20-с 30 хувиар буурсан бол хаврын ургацын хуримтлал
(4-с 5 дугаар сар) ойт хээр, хээрийн бүсэд багассан байна. Ургамлын хаврын сэргэн
ургалт хугацаанаасаа хэдэн хоногоор урагшилсан байна.
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С. Цэрэндаш.2011. Бэлчээрийн менежмент ба малын тэжээл. Мал зүйчийн лавлах бичиг. Улаанбаатар,
Мөнхийн үсэг. 209 х
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С. Цэрэндаш.2011. Ойт хээрийн бүсийн бэлчээрийн сэлгээ. МААЭШХ-гийн 50 жилийн ойн бүтээл.
Улаанбаатар, Мөнхийн үсэг. 45-56 х

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

хөрс
Монгол орны хөрсийг уулын ба тал хөндийн гэсэн хоёр том бүлэгт ангилж гарал
үүслээс хамааруулан олон дэд хэв шинжүүдэд хуваажээ15 Хөрсөн дэх одоогийн
нүүрстөрөгчийн агууламж, нүүрстөрөгч шингээх хурд нь хөрсний шинж чанар, чадавх,
бэлчээрийн бүтээмж, ашиглалтын эрчим болон талхлагдлын зэргээс хамаардаг.
Намгархаг газрын хөрс нүүрстөрөгчийг шингээх чадавхаар хамгийн өндөр байдаг
бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 2 орчим хувийг эзэлдэг. Монгол Улс намгархаг газрын
бэлчээрийн талхлагдлаас үүдэлтэй нүүрстөрөгчийн алдагдал, байгалийн гаралтай
түймэр, уур амьсгалын өөрчлөлтөөрөө дэлхийн улсуудаас эхний 10-т эрэмбэлэгддэг.16
Хөрсний бүтээмжид нөлөөлөгч гол хүчин зүйлүүдэд хөрсний ялзмагийн агууламж,
АВ/В давхаргын зузаан, хөрсний урвалын орчин, механик бүрэлдэхүүн дэх шаврын
эзлэх хувь зэрэг үзүүлэлт ордог. Хөрсний чанарын үнэлгээгээр хамгийн чанартай сайн
гэж үнэлэгдсэн хөрс нь өндөр уулын нугын цэвдэгт бараан хөрс, хамгийн доогуур
үнэлгээтэй нь цөлийн бор саарал байна.17 Судалгаанд хамрагдсан таван сумдын
нутгаар тал хээрийн хүрэн хөрс зонхилон тархах ба ерөнхийдөө элсэнцэр шаварлаг
бүтэцтэй. АВ давхаргын зузаан ойролцоогоор 30 см, ялзмагийн агууламж 2.8%–3.8%,
урвалын орчин 6.0–7.0 (дунд зэрэг хүчиллэгээс шүлтлэг) байв. Энэ хөрс ихэнхдээ
кальцаар баялаг фосфороор дутмаг байна.18 Фосфорын дутагдал нь газар тариалан
эрхлэхэд бүтээгдэхүүний гарцад нөлөөлөх талтай.
Хөрсний өнгөн хэсэгт хоосон зайн хэмжээ нэмэгдэхэд тэр зай элсээр бүрхэгдэж байна.
Усан хангамж болон уст цэгээ дагасан малын бөөгнөрлөөс үүдэлтэй бэлчээрийн
талхлагдал хоосон зайн хэмжээг ихэсгэж байна. Бэлчээрийн талхлагдал нь ургамлын
бүрхэвчийг багасгадаг. Энэ нь хөрсний чийгийн хангамжийг алдагдуулан салхи,
борооны усны нөлөөгөөр эвдрэлд орох нөхцлийг бүрдүүлдэг байна.

агаарын хэм, хур тунадас, ууршилт, ган зуд
Монгол орны агаарын дундаж хэм 1940 оноос хойш их хэмжээгээр өссөн ба өвөл 3.6°С,
зун 1.8°С-аар нэмэгдсэн байна. Зуны халуун өдрүүд 6–18 хоногийн хэлбэлзэлтэй
нэмэгдэж, өвлийн хүйтэн өдрүүд 13-20 хоногийн хэлбэлзэлтэй багассан байна. Хур
тунадасны хэмжээ намар өвлийн улиралд 4-с 9 хувиар нэмэгдэж, зун хаврын улиралд
7.5–10 хувиар буурсан байна. Ууршилт 7–12 хувиар ихэсчээ. Эдгээр чиг хандлага өөр
өөр бүсэд янз бүрээр илэрч байна.
Мөн хугацааны туршид гангийн давтамж, цар хүрээ, далайц нэлээд их нэмэгдсэн ба
сүүлйин арван жил эдгээр нь хамгийн ихээр нэмэгдсэн. 1999–2000 онд болсон ган нийт
нутаг дэвсгэрийн 50-аас багагүй хувийг хамарсан. Ойр ойрхон давтагдаж буй гангийн
нөлөө улсын хэмжээнд усны нөөц их хэмжээгээр буурахад хүргэлээ. Монголын нийт
нутаг дэвсгэрийн гуравны нэг нь маш эмзэг экосистемд багтдаг. 2000 оноос 760 нуур,
680 гол горхи, 3000 булаг, шанд хатсан байна (мөрийн тайлбар 12).
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1980 оноос хавар цас хайлах хугацаа 3 долоо хоногоор урагшилсан байна. Цас
орох хугацаа мөн л 1981 оноос 3-с 10 хоногоор наашилсан нь цаашид ч үргэлжлэх
хандлагатай. Экологийн бүсээс хамааран цасан бүрхүүл тогтох хугацаа нь 10–30
хоногоор наашиллаа.
1944–1945, 1967–1968, 1978–1979, 1999–2002, 2009–2010 онуудад хүндхэн зуд
тохиож байжээ. 1944–1945 оны зуднаар нийт мал сүргийн 32.2% (8.76 сая), 1967–
1868 оны зуданд 11.9% (2.6 сая) хорогдсон байна. 1999–2002 оны зуданд нийт 25%
(10 сая), 2009–2010 оны зуданд 16% буюу 7 сая мал сүрэг хорогдсон гэж тооцоолсон
байдаг.19

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлага, цаашдын төлөв байдал
Монгол Улсын экосистемд 1990 оноос хойш томоохон өөрчлөлт орж эхэлсэн.20
Гадаргын усны ууршилт 19%, бэлчээрийн доройтол 70%, ойн сан бүхий газрын
хэмжээ 26%-иар тус тус буурч халцгай газрын хэмжээ 98,000 км.кв өссөн буюу
нийтдээ 149,000 км.кв нутаг дэвсгэрийг хамарсан байна. 1940 оноос хойш мөнх цаст
уулын мөс 30 хувиар багасан байна. Нийгэм эдийн засагт их хэмжээний хор хохирол
үзүүлдэг уур амьсгалаас шалтгаалсан үер, хүчтэй шуурга, мөндөр зэрэг гамшгийн
хэмжээ 1990 оноос хойш хоёр дахин өсчээ.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн цаашдын чиг хандлага
HadCM3 (Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх судалгааны Хадлеин
төвөөс боловсруулсан), ECHAM3 (Планкийн Цаг уурын хүрээлэнгээс боловсруулсан),
CSIRO Mk2 (Нэгдсэн вант улсын Шинжлэх ухаан ба үйлдвэрлэлийн судалгааны
байгууллагаас боловсруулсан) гурвалсан загвараар уур амьсгалын өөрчлөлтийг
судалж, чиг хандлагыг 2090 он хүртэл тодорхойлсон байна. Тооцооллын үр дүнд
агаарын хэм зун 1.3–8.6 хэм, өвөл 0.9–8.7 хэмээр нэмэгдэх хандлагатайг тогтоожээ.
Өвлийн улиралд буух хур тунадасны хэмжээ 12.6%–119.4% -иар өсөх хандлагатай ч
зуны улирал дахь хур тунадасны хэмжээг тооцоолсон таамаглал нь тодорхойгүй, 2.5
хувиар багасах эсвэл 11.3 хувиар нэмэгдэнэ зэрэг зөрүүтэй тооцоолол гарсан байна.
Дээрх хугацаанд ууршилтын хэмжээ зуны улиралд 13.0-с 90.9 хувь хүртэл ихсэх
хандлагатай байгааг тогтоожээ.
хүчтэй гамшигт үзэгдэл: ган, зуд
Ган, зудын давтамж болон хамрах хүрээ нь уур амьсгалын нөлөөг даган өсөх
хандлагатай байна. 1960-д оныг 1990 оны үетэй харьцуулахад зудын тоо гурав дахин
өссөн байна. Өвлийн агаарын температур нь өмнөх үетэй харьцуулахад дулаарч
байгаа ч зуд нь зөвхөн температураас хамааралтай бус, цас болон мөсөн бүрхүүл
хайлах, малын тэжээлийн дутагдалд орох зэрэг уур амьсгалаас үүдэлтэй янз бүрийн
хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үүсдэг нарийн төвөгтэй үзэгдэл болж байна. Гантай жилийн
дараах зуд маш их хор уршиг дагуулдаг. Нийт нутгийн 80 гаруй хувь нь уур амьсгалын
хүчтэй өөрчлөлтөнд маш мэдрэмтгий байгаа нь тогтоогджээ (мөрийн тайлбар 12).
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Цасан бүрхүүл болон уст цэгүүд
Цасан бүрхүүлийн өөрчлөлт одоогийн байдлаар бага байгаа боловч 2020–2080
онуудад 27-с 56 хүртэл хувиар буурна гэсэн тооцоо гарсан байна. 140 хоногоос илүү
урт хугацаанд цасан бүрхүүлийн доор тогтмол байх нутаг дэвсгэр багасах боловч,
120-с 140 хоногийн хооронд цасан бүрхүүлийн доор нутаг дэвсгэр ихсэх төлөвтэй.
(мөрийн тайлбар 12). Зуны хур тунадасны бууралт, агаарын хэмийн өсөлтөөс
үүдэлтэйгээр усны урсацын хэмжээ буурах, гол, горхи ширгэх зэргээр усан хангамж
багасах хандлагатай байна.
Экологийн бүсүүд
Одоогийн экологийн бүсийн хил өөрчлөгдөж байгааг малчид ажигласан байна.
Жишээлбэл, говийн үндсэн ургамлууд хойшоо буюу нутгийн төв хэсэг рүү нүүн
ургаж байгааг анзаарчээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн загварын тооцоолол
экологийн бүсийг хойд зүгт шилжиж буйг тогтоосон. Монгол орны хуурай хээрийн
бүс өмнөөсөө хойшоо тэлэн ойт хээрийн бүс рүү түрэх хандлага нь Алтай, Хангай,
Хэнтий, Хөвсгөлийн уулс дахь ойт хээрийн бүсийн эзлэх талбайг багасгах төлөвтэй
байна. 2040 он гэхэд говийн бүс ойролцоогоор 25 хувиар өсөх хандлагатай гарчээ.
Бэлчээрийн ургацын хэмжээ ойт хээр болон хээрийн бүсэд багасаж, цөлийн болон
өндөр уулын бүсэд ихсэх төлөвтэй байна.
мал аж ахуй
Ган, зудын давтамж ихэссэн явдал нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор
мал аж ахуйд учирч буй гол эрсдэл юм. Монголын мал сүргийн 90 орчим хувь нь
бэлчээрт идээшлэн тэжээлийн гол эх үүсвэрийг авдаг. Зуд нь бэлчээрийн малын гол
тэжээлийн ургамлын арви багасах (малын идэмжтэй ургамлын хэмжээ багасах), усан
хангамж буурах, өвсний ургац багасах, хадлан бэлдэх боломжийг бууруулах зэрэг
сөрөг нөлөө дагуулж байна. Гангийн үед мал зуны туршид хангалттай тарга, тэвээрэг
хуримтлуулдаггүй учир хахир хүйтэн өвөл, хаврын хавсаргыг давах тэнхээгүй
болдог. Өвөл, хаврын улиралд мал өдөрт авах тэжээлийн нормын 40-с 60 хувьтай
тэнцэх хэмжээний өвсийг бэлчээрээс идэж, үлдсэн хувийг зун хуримтлуулсан тарга
тэвээргээрээ нөхөн онд ордог байна (мөрийн тайлбар 12).
Агаарын температурын нөлөө малд дарамт үүсдэг нь тогтоогдсон ба энэ үзэгдэл
цаашид ч өсөх хандлагатай байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн цаашдын чиг хандлагад
тулгуурлан хийсэн тооцооллын дүнд зуны улиралд төвийн болон зүүн бүсийн хээр,
өвлийн улиралд баруун хойд хэсгийн уулархаг нутгаар мал бэлчээрлэх бололцоог
хязгаарладаг нөхцлүүд нэмэгдэх төлөвтэй юм. Энэхүү өөрчлөлт нь экологийн өөр
өөр бүсүүдэд ялгаатай тусах ба ойт хээр, хээрийн бүсүүдэд илүү нөлөөлнө гэсэн
тооцоолол гарчээ. Бэлчээрлэх хугацаа багасах, ургац болон бэлчээрийн чанар муудах
зэрэг нь мал аж ахуйд онцгой сөрөг нөлөө үзүүлэх нь гарцаагүй юм. Жишээлбэл, зуны
улиралд эм хонийн амьдын жин, ашиг шим нь буурах хандлагатай байна. Хээрийн
бүсэд эм хонины жин 1.8–7.2 кг-р буурч болох тооцоолол гарсан байна. Хонины жин
буурах хандлага өндөр уулын бүсэд ч тохиолдох ба говийн бүсэд ургац нэмэгдэхтэй
холбоотой бага зэргийн өсөлт ажиглагдах хандлагатай байна (мөрийн тайлбар 12).
өрхийн амьжиргаа болон хүнсний аюулгүй байдал
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн аажим нөлөө, ган, зуд зэрэг цочир үзэгдэл нь хөдөөгийн
малчдын амьжиргаа болон хүнсний аюулгүй байдалд хүчтэй нөлөө үзүүлж байна.
Зуд болж өнгөрсөн 2010 онд хөдөөгийн ядуурлын хэмжээ 49 хувьд хүрсэн байдаг.
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Ядуурлын хэмжээ 2012 онд олон улсын болон Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр
35.5% болж буурчээ.21 Ган нь малын бэлчээрлэх талбайн хэмжээг багасгаж, ургацыг
бууруулаад зогсохгүй бэлчээрлэх цагийг хязгаарласнаар ашиг шимийг бууруулдаг
тул малчин өрхүүдийн хүнсний хангамж, чанар болон орлогод шууд нөлөөлдөг.
Малчид нь цагаан идээ (сүү, ааруул, өрөм, цөцгий, цөцгийн тос), мах зэрэг малын
гаралтай бүтээгдэхүүнээ борлуулан орлого олж амьжиргаагаа залгуулахын зэрэгцээ
өөрсдийнхөө хүнсний хэрэгцээг хангадаг.

отор болон бэлчээрийн газрыг ашиглах зохицуулалт
2002 онд Улсын Их Хурлын баталсан Газрын тухай хуулинд улсын хэмжээнд
бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг 5 жил тутамд хийж,
өөрчлөлтийг тогтоон чанарыг хянадаг. ГХГЗЗГ нь бэлчээрийн газрын төлөв байдал,
чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг зохион байгуулдаг. Хянан баталгааны ажлын үр
дүнд нь улсын хэмжээнд бэлчээрийн газрын доройтлыг талхлагдлын зэргээр ялгасан
зураг гардаг.
Монгол Улс урт хугацааны бэлчээрийн мониторингийг Цаг уур, орчны шинжилгээний
газар сумдын цаг уурын станцуудыг түшиглэн хийж байна. Нийт 1550 цэгээс жил бүр
ургамлын болон ургацын мэдээг цуглуулдаг. Бэлчээрийн ургамлын өсөлт, хөгжлийн
судалгааг сумын түвшинд сүүлийн 40 жилийн туршид хийж байна. 2001 оноос эхлэн
бэлчээрийн даац, 2002 оноос эхлэн царцаа, оготны тархалтын судалгааг жил бүр,
сумын хэмжээнд нэмж тогтоодог болсон. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон Онцгой
байдлын ерөнхий газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас гаргадаг бэлчээрийн
даацын мэдээг ашиглан бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах өвөлжилтийн бэлтгэл
хангадаг.
ГХГЗЗГ-ын бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын
үр дүнд бий болгосон мониторингийн цэгээс судалгаа авч, бэлчээрийн газрын
ашиглалтыг зохицуулах, доройтлыг хянах ажлын хэрэгжилт тааруу байна. Газрын
мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарь гэрээнд нарийн тусгагдаагүй байдал,
нэгтгэн зангидсан бодлого тааруу, мөн боловсон хүчний чадавхаас шалтгаалж байна.
ГХГЗЗГ нь жил бүр газрын нөхөн сэргэлт хийсэн талбайн мэдээг бэлчээр сэлгэсэн
болон амраасан, хортон мэрэгчдэд нэрвэгдсэн, түймэрт өртсөн байдлаар шинэчлэн
бүртгэдэг. Хэдий тийм ч бэлчээрийн газар зохион байгуулалт, ашиглалтын байдалд
хийж буй үнэлэлт дүгнэлт, авах арга хэмжээ нь ихээхэн учир дутагдалтай байна.
Мал аж ахуйн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт хийх ажлыг сумын Мал
эмнэлэг, үржлийн тасгийн гурван мэргэжилтэн ажил үүргийнхээ дагуу малын үржил,
тэжээл, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, технологи дамжуулах төвийн сургалт, мал аж ахуйн
бүтээгдэхүүний борлуулалт зэрэг асуудлыг хариуцан ажиллаж байна.
Сумын түвшинд Засгийн газар, агентлагийг төлөөлж буй мэргэжилтнүүдийн ажлын
уялдаа холбоо сул, салбар хоорондын үйл ажиллагааг зангидсан бодлого байхгүй
байгаа нь бэлчээрийн газрын зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хийх, хэрэгжүүлэх,
хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэх ажилд учирч буй гол саад болж байна.22

Одоогийн байдлаар нутгийн малчид хоорондоо болон орон нутгийн төрийн
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press-release/2013/05/21/

22

Улаанбаатар хотод 2011 оны 11-р сард хийсэн төслийн ажлын хэсэг бусад оролцогч талуудтай хийсэн
уулзалтын тайлан

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох систем бүрдээгүй байна.
Сумын түвшинд мэдээллийн сангийн дутмаг байдал, орон нутгийн хэмжээнд
мэдээгээ солилцон дүн шинжилгээ хийх боломж хязгаарлагдмал байгаагаас
дээрх байдал үүсч байна.
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монголЫн малчДЫн
ЭмЗЭг БайДал, Уян
хаТан чанар

Э

мзэг байдал нь хор хөнөөл, хохиролд өртөмтгий болон нэрвэгдэлд мэдрэмтгий
байдал, хамрах хүрээ, хохирлыг давах, дасан зохицох чадавх хэмээн
тодорхойлогддог (мөрийн тайлбар 20). Малчид малын бэлчээр болон усан
хангамжаас шууд хамааралтай бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн
эмзэг бүлэгт хамаарагдана. Малчдын орлого бага, орлогын эх үүсвэр болох малын
гаралтай бүтээгдэхүүний тоо хязгаарлагдмал буюу эдийн засгийн нэг салбараас
хамааралтай, нүүдэл хийх арга хэрэгсэл цөөн бол өрхүүдийн дасан зохицох чадвар
сул болдог. Мөн институци, зохицуулалтын бүтэц сул, нийтийн нээлттэй удирдлага,
хүрээлэн буй орчны доройтол нь бэлчээрийн мал аж ахуйн дасан зохицох чадавхийг
бууруулж байна.

орон нутгийн удирдах байгууллага, хууль тогтоомж
1990 оны хувьсгалыг даган бэлчээрийн талбай, уст цэгийн ашиглалтын тогтолцоо
нуран унаснаар нөөцөлсөн бэлчээрийн талбай болон уст цэг зэрэг чухал нөөцийг
ашиглах боломжгүй болсон. Хөрөнгө мөнгөний хомсдол, хариуцлага, зохицуулалт хийх
үйл ажиллагаа дутагдалтайгаас хэрэгцээтэй дэд бүтэц хийгдэхгүй байна. Малчдын
үйл ажиллагаа янз бүр байна. Зарим нэг нь социализмын үеийн нэгдэл, бригадын
хэлбэрээр (бригад буюу одоогийнхоор хэсэг нь 10 орчим өрхтэй), мөн сүүлийн үед
шинээр үүссэн нөхөрлөл (өрхүүд хоорондоо хамтрах хэлбэр), бүлгүүд нь олон нийтэд
танигдсан иргэний нэгжийг бий болгож байна.
Бэлчээрийн зохион байгуулалт хийхтэй холбоотой хууль, журам нь сумдад
ялгаатайгаар тайлбарлагдаж байна. Зарим сумын Засаг дарга нь Газрын хуулийн
заалтын дагуу бэлчээрийн газрын эзэмших эрхийг олгож байгаа бол зарим нь
дурамжхан дагаж байна. Орон нутгийн байгууллагууд хамтран уян хатан байж,
журмуудыг тайлбарлан орон нутгийн хэмжээнд тохирохоор боловсруулан, хэрэгжих
боломжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дээшлүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

Бэлчээрийн экосистем ба мал аж ахуй
Бэлчээрийн экосистем ба мал аж ахуй нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд маш эмзэг юм.
Бэлчээрийн экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол нөлөө (i) ургацын хэмжээ
буурах, (ii) бэлчээрийн доройтол ба цөлжилт эрчимжих, (iii) хортон шавж (гол төлөв
царцаа), оготнод нэрвэгдэх , (iv) биологийн олон янзийн байдал буурах, ховор ургамлын
тархалт багасах зэргээр илэрнэ (мөрийн тайлбар 7). Уур амьсгалын хэлбэлзэл нь
мал аж ахуйн салбарт тэжээлийн дутагдал/хангамжийг (агаарын температурын өсөлт
цасыг хайлуулах ба энэ нь эргэж хүйтрэхэд хүргэн, тэжээлийн ургамлыг мөстүүлэн
ашиглалтыг бууруулах) багасах бүтээгдэхүүний гарцыг бууруулах, хорогдлын хувийг
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ихэсгэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. Засгийн газраас бэлчээр, мал аж ахуйн салбар
дахь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг үндэсний аюулгүй байдлын түвшинд хүртэл
чухалчлан авч үзэж байна (мөрийн тайлбар 21).
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг малчид (i) зудын давтамж ихэссэн; (ii) хур
тунадасны хэмжээ багассан; (iii) цас эрт хайлж байгаа; (iv) булаг шанд, гол горхи,
нуур ширгэж буй; (v) бэлчээрийн ургамлын зүйлийн тоо цөөрсөн; (vi) ган илүү ойрхон
тохиох болсон; (vii) биологийн олон янзын байдал, ховор ан амьтдын тархалт буурч
байгаагаар тодорхойлсон байна (мөрийн тайлбар 11). Даац хэтрэлт нь бэлчээрийн
доройтолд томоохон нөлөө үзүүлж байгаа хэдий ч малчид ганг бэлчээрийн доройтлын
гол хүчин зүйл хэмээн тодорхойлсон.

Экологийн эмзэг байдлын индекс
1970-2008 оны бэлчээрийн нийгэм-экологийн системийн эмзэг байдлын цар хүрээг
экологийн эмзэг байдлын индексийг ашиглан үнэлсэн.23 Уг индекс нь ган, зуд, бэлчээр
ашиглалтыг индексүүдийг ядуурлын индексийн мэдээлэлтэй давхцуулан гаргадаг.
Индекс нь 1970–1975 болон 1996–2008 онуудын хооронд экологийн эмзэг байдал
20 гаруй хувиар өссөнийг харуулж байна.

Уян хатан чанар
Одоогийн Монголын бэлчээрийн нийгэм-эдийн засгийн системийн уян хатан чанарын
судалгаагаар нөөцлөх, хуримтлуулах; нүүдэл хийх; төрөл бүрийн мал маллах;
харилцан хамаарал; уян хатан байх зэргийг байгалийн цочир үзэгдэл, гамшгийн (зуд)
үед дасан зохицож, даван туулах стратегид орох арга хэмжээ хэмээн тодорхойлсон
байна. Нөөцлөх (малын тарга хүч / жингийн нэмэгдэл, хадлан авах, тэжээл бэлтгэх,
отрын нөөц газар) нь чухал стратегид орно. Цөлөрхөг хээрийн бүсэд малчид малдаа
бэлтгэсэн хадлангийн өвс өгөх, хавар хамгаалж нөөцөлсөн бэлчээрт бэлчээрлүүлэх
зэргээр хорогдол бага гаргасан нь ажиглагдсан. Ойт хээрийн бүсэд нүүдэллэх стратеги
чухал үүрэг гүйцэтгэх ба намар нүүдэллэсэн малчид нүүдэллээгүй малчидтай
харьцуулахад харьцангуй бага хорогдолтой байдаг. Төрөл бүрийн мал маллах,
орлогын эх үүсвэрээ олшруулах, олон нийттэй холбоо харилцаатай байх зэрэг нь
эдийн засгийн эрсдэлийг бууруулж байна. Харилцан ашигтай байдал ба хамаарлын
стратегид гамшгийн үед бие биедээ туслах, бэлчээрийг хуваарьтайгаар ашиглах
зэрэг үйл ажиллагаанууд багтана. Байдал хүндэрсэн үед суманд нөөцөлсөн отрын
бэлчээрийг үр ашигтай ашиглах стратеги нь цаашид чухал байр суурь эзэлсээр байна.
Уян хатан байх стратеги нь мал аж ахуйн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаатай
хамаатай ба мал төллөх хугацааг хянаж, өвлөөс өмнө малаа зарж, тэжээлийн зардлаа
бууруулах зэрэг арга барилыг эзэмшиж, малынхаа хорогдлыг бууруулж байгаагаар
илэрхийлэгдэнэ.

23

М.Алтанбагана. Т.Чулуун. 2010. Монголын нийгэм-экологийн системийн эмзэг байдлын үнэлгээ. Олон
улсын ба үндэсний хэмжээний 4-р зөвлөгөөн.Улаанбаатар.
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мал аж ахУй
Болон БЭлчЭЭрийн
мЕнЕжмЕнТийн ДаСан
ЗохиЦох СТраТЕги

М

ал аж ахуй болон бэлчээрийн менежментийн дасан зохицох стратеги нь
дэлхий нийтээр нийтлэг хэв шинжтэй байдаг ба тэдгээрийн ихэнх нь Монголд
тохирох боломжтой юм. Нийтлэг стратегийг дурьдвал24

(i)

уул уурхайн олборлолт ба газрын үндсэн төрхийг өөрчлөх зэргийг зогсоосноор
ус, хөрс, ургамал нөмрөгийн нөөцийн менежментийг сайжруулах; хосолмол
хөдөө аж ахуй болон\эсвэл холимог мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн системийг
нэвтрүүлэх (байгалийн бэлчээрлэлт ба суурин тэжээхийг хослуулах замаар);
бусад сайн туршлага болох нөөцөлж үлдээх, бэлчээрийн сэлгээний зарчмыг
эрчимтэй нэвтрүүлж зохион байгуулах;
(ii) тухайн нутгийн цаг уур, идэш тэжээлд зохицсон нутгийн үүлдрийг тодорхойлж,
бататгах мөн нутгийн үүлдрийг эрлийзжүүлэн сайжруулах замаар шинэ үүлдэр,
угсаа гаргах;
(iii) даатгалын тогтолцоо нэвтрүүлэн малын хорогдлын хохирлыг нөхөх;
(iv) мал аж ахуйн урьдчилан мэдээлэх тогтолцоо бүрдүүлэн гамшигт шуурга, ган
болон тэжээлийн хомсдол үүсэх зэргийн талаар анхааруулгыг эрт өгдөг болох;
(v) уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох арга чадвар, мэдлэг олгох,
мэдээлэл түгээх;
(vi) малын тэжээлийн хангамж болон тэжээллэг байдлыг нэмэгдүүлэх тэжээл
үйдвэрлэл ба хамгааллын агро-экологийн технологи, туршлагыг заах,
нэвтрүүлэх;
(vii) мал аж ахуйн менежментийн тогтолцоог өөрчлөх буюу малын тоог бууруулж
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сүргийн бүтцийг өөрчлөх, малын эрүүл мэндийг
сайжруулах;
(viii) ус хуримтлуулах ба дамжуулах суваг байгуулах, бага хэмжээний усан сан
барих, хөрс сайжруулах мөн бэлчээрийг сэлгэж ашиглахад хэрэгцээтэй
зохистой арга замуудыг нэвтрүүлэх зэрэг болно.

Сонгогдсон таван сумын малчдын дунд явуулсан судалгаан дээр үндэслэн бэлчээрийн
эрүүл хэвийн байдлыг сайжруулах таван аргыг тодорхойлов (Хүснэгт 2). Эдгээрээс
хамгийн түгээмэл нь малын тоог бууруулах ба мал оторлох арга байлаа. Оролцогч
талуудтай бүлгийн ярилцлага хийх явцад дасан зохицох өөр олон аргуудыг ч
мөн тодорхойлсон. Хамтын байгууллага байгуулах тухайд бэлчээрийн зохион
байгуулалт ба малчдын уламжлалт туршлага, мэдлэгийг хуваалцахдаа малчдын бүлэг
байгуулж ажиллаж болох талаар дурьдсан. Дасан зохицох аргыг бэлчээрийн зохион
байгуулалтад ашиглах тал дээр бэлчээрийг өнжөөх, сэлгэх, малаа таргалуулахын
24
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Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан. 2010. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, үйл
ажиллагаа явуулах чадавхийг бэхжүүлэх. Ром. www.ifad.org/climate/resource/adaptation.pdf
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тулд намар өвлийн улиралд оторт гарах, худаг сэргээн засварлах, хашаа барьж
булаг хамгаалах, бэлчээр усжуулах, тэжээлийн ургамал тариалах, хадлан болон
бусад тэжээл бэлтгэх зэргийг дурьджээ. Харин үржил угсаа сайжруулах, сүргийн
бүтцийг сайжруулах, зохицуулах, ямааны тоог багасгах, даацад тохируулахын тулд
малын тоог бууруулах, хөгшин малаа заазлах, өвөлжөөний саравч засварлах, малаа
даатгалд хамруулах зэргийг мал аж ахуйн менежментэд ашиглагдах дасан зохицох
арга замууд хэмээн тодорхойлов.
монгол Улсын мал аж ахуйн салбарын дасан зохицох стратеги. НҮБ-ын Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн газарт Монгол Улсаас ирүүлсэн Үндэсний
хоёрдугаар илтгэлд уур амьсгалын урт хугацааны мониторинг ба загварчлалын үр
дүнд үндэслэн дасан зохицох стратегийг тоймлосон байдаг (мөрийн тайлбар 12).
Малын жин, бүтээмж буурсан явдал нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн мал аж ахуйн
салбарт үзүүлж буй хамгийн том нөлөөлөл хэмээн тодорхойлжээ. Монгол Улсын
нүүдлийн мал аж ахуйн бүтээмж болон урт хугацааны дасан зохицох чадвар нь
байгалийн нөөцийн байдал тэр тусмаа байгаль орчны аливаа хүндрэлүүдтэй малын
дасан зохицох чадамж буюу “био чадамж”, бэлчээр, мөн мал, бэлчээрийг ашиглах,
зохицуулах хүний чадавхаас хамааралтай хэмээн тодорхойлжээ. Мөн илтгэлд
дурьдахдаа дасан зохицохын тулд: (i) мал аж ахуйд нь шууд хамааралтай байгалийн
нөөцийг хамгаалах; (ii) мал сүргийн байгаль орчин болон уур амьсгалын аливаа
хүндрэлтэй зохицох чадавхийг бэхжүүлэх; (iii) малчдын чадавхийг хөгжүүлэх мөн
орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны боломжуудыг нээн өргөжүүлэх; (iv) хүнсний
аюулгүй байдлыг сайжруулах; (v) хянах, тайлбарлах болон урьдчилан сэрэмжлүүлэх
чадавхийг сайжруулах зэрэгт анхаарах шаардлагатай гэжээ. 2000 онд Засгийн газар
дасан зохицох чиглэлээр сонгосон арга, стратегийг хэрэгжүүлэхээр Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулжээ.
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хувьд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндсэн нөлөөлөл
болон үүнтэй холбоотой орлого буурч байгаа ядлыг шийдвэрлэхэд дасан зохицох
доорх арга хэмжээнүүдийг сонгосон ба үүнд: (i) тохиромжтой газруудад хагас
эрчимжсэн фермерийн үйл ажиллагаа хөгжүүлэх; (ii) нутгийн үүлдэр угсааг
сайжруулах; (iii) эрсдэлийг бууруулж, даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх; (iv) малчдын
амьжиргааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн өргөжүүлэх; (v) жижиг үйлдвэрлэлийг
дэмжих; (vi) мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн болон амьжиргааны өөр эх үүсвэр олоход
нь малчдад дэмжлэг үзүүлэх; (vii) мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах орчин
үеийн технологи нэвтрүүлэх; (viii) малын зохистой тоог барих мөн бэлчээр сайжруулах
малчдын санаачлагыг дэмжих зорилгоор хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх (бэлчээр
ашиглалтын хураамж ба/эсвэл татвар); мөн (ix) малчин өрхүүдийг сэргээгдэх эрчим
хүчээр хангах зэрэг оржээ.

хүснэгт 2: Сонгогдсон таван суман дахь малчдын ашигладаг дасан
зохицох туршлагууд
Бэлчээрийн эрүүл, хэвийн байдлыг
сайжруулахын зорилгоор хэрэгжүүлдэг
үйл ажиллагаа

Доорх үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлсэн малчдын тоо
(хувиар)

Зуданд алдахгүйн тулд туранхай малаа намар нядлах

61.6

Намар, зуны отор

47.9

Өвлийн отор

28.7

Малын даатгал

23.2

Онцгой үед (зуд) ашиглах нөөц бэлчээр

20.5

Эх сурвалж: Төслийн судалгаа.
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Бэлчээрийн экосистемийн үржил шим буурч байгаа, цөлжилт нэмэгдсэн, биологийн
олон янз байдал алдагдсан зэргийг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн дасан зохицох үйл
ажиллагааг бэлчээрийн менежмент хэсэгт сонгожээ. Эдгээр арга хэмжээнд (i) бэлчээр
ашиглалт болон өмчлөлийн асуудлыг зохицуулах; (ii) газрын доройтлын байдлыг
дэлгэрэнгүй үнэлэх ажлыг аймгийн түвшинд хийх; (iii) газар ашиглалтын байдлыг хянах
үр дүнтэй тогтолцоо бүрдүүлэх; (iv) Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын урьдчилан
сэрэмжлүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх; (v) тэжээлийн ургамал тариалах; (vi) хөрс
хамгаалах, сайжруулах; (vii) бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах; (viii) ган болон
хөнөөлт шавжинд тэсвэртэй ургамлын шинэ төрлүүдийг нэвтрүүлэх зэрэг болно.
Тайланд мөн газар тариалангийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах, хөрс хамгаалах
талаар анхаарах, цөлжилттэй тэмцэх талаарх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлжээ.
Эдгээрт: газар хагалах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах, уур
амьсгалын өөрчлөлтөнд зохицох шинэ ургамлын төрлүүдийг (жишээ нь эрт
боловсордог мөн ганд тэсвэртэй төрөл зүйлүүд) судлах, борлуулалтын дэд бүтэц
ба замын сүлжээг (олон зам гаргахаас сэргийлэх) сайжруулах, говь хээрийн бүсийн
заган ойг нөхөн сэргээх зэргийг тусгажээ.
Монгол мал хөтөлбөр 2010 онд батлагдсан нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан
зохицох, нөлөөллийг бууруулах Засгийн газрын гол зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чухал
ач холбогдол өгсөн. Энэ хөтөлбөр нь мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэхээр (i) уур
амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон таатай орчинг бий болгох; (ii) зах зээлд
өрсөлдөх чадвартай эдийн засгийн хувьд хэрэгжих боломжтой бүтээгдэхүүн гаргах;
(iii) эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангах; (iv); чанартай түүхий эдийг үйлдвэрлэлд шилжүүлэх;
(v) экспортыг нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн. Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд
сум бүрд мал эмнэлэг, үржлийн тасгийг байгуулсан. Уг хөтөлбөр нь сайн засаглал,
бэлчээрийн менежмент, малын үржил, эрүүл мэнд, маркетинг гэсэн таван тэргүүлэх
чиглэлтэй. Монгол мал хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд улсын нэгдсэн төсвийн 1.5 орчим
хувийг зарцуулахаар төлөвлөж, хөдөө аж ахуйн хоршооллыг дэмжин ажиллахаар
шийдвэрлэсэн. Олон улсын түншлэлийн сангаас мал аж ахуйн салбарын уур
амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах, дасан зохицоход чиглэгдсэн нэмэлт санхүүжилт
олдвол Монгол мал хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх боломжтой болно.
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ДаСан ЗохиЦох
СТраТЕгийг хЭрЭгжҮҮлЭх
Боломж Ба БЭрхШЭЭл

Н

эгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн конвенцийн газарт
Монгол Улсаас ирүүлсэн үндэсний хоёрдугаар илтгэлд тогтолцооны чадавх
дутагдалтай болон санхүүгийн нөөц хангалттай бус гэсэн хоёр шалтгааныг
дасан зохицолтын анхны хэрэгцээ шаардлагыг хангахад бодлогын хэрэгжилтэнд учирч
байгаа гол хүндрэл хэмээн тэмдэглэсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн өргөн
хүрээ болон байгалийн нөөцийн менежмент ба нүүдлийн аж ахуйн хөгжилд үзүүлж
буй нийгэм эдийн засгийн асуудлуудыг (газар ашиглалтыг зохицуулах, экосистемийн
үйлчилгээг хамгаалах, борлуулалтын зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх гэх мэт) цогц
байдлаар авч үзэх мөн бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо, хүний нөөц одоогоор
хангалтгүй байна. Энэ байдал нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатай орон нутгийн түвшинд маш тод илэрч байна.
Бэлчээр ашиглалтыг зохицуулах хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй, бэлчээрийн
зохион байгуулалтын журмуудын хэрэгжилт сул зэрэг нь дасан зохицох үйл ажиллагаа
явуулах, сайжруулахад хамгийн их саад болж байгаа хэмээн малчид, орон нутгийн
төрийн захиргааны ажилтнууд тодорхойлжээ. Мөн тэд орон нутгийн засаг захиргааны
зүгээс газрын менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулахад нь техникийн
болон санхүүгийн чадавх дутмаг, малчдад бэлчээрийн менежментийн чиглэлийн
үйл ажиллагаа явуулах хөрөнгө байхгүй, боловсруулах болон борлуулах боломж
хязгаарлагдмал болохыг онцлон тэмдэглэж байв. Бүс нутагт хөгжил нэмэгдэж байгаа,
зах зээл байгаа хэдий ч эдгээр боломжуудыг ашиглах малчдын чадавх сул байна.
Албан ба албан бус малчдын бүлэг байгуулагдснаар гишүүн өрхүүдийн нүүдэл
хөдөлгөөнийг зохицуулах, улирлын бэлчээрийг хамгаалах тал дээр амжилттай
ажиллаж байсан боловч олон малтай малчдын зохицуулалтгүй нүүдэл энэхүү
хүчин чармайлтыг хэд хэдэн удаа үр дүнгүй болгосныг малчид болон орон нутгийн
захиргааны ажилтнууд тэмдэглэв. Уламжлалт зохицуулалтын аргыг дангаар ашиглан
цаашид үр дүнтэй зохион байгуулалт хийх боломжгүй хэмээн тэд дүгнэлээ. Эдгээр
бэрхшээл, боломжуудын талаар доор дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.

нутаг дэвсгэрт үндэслэгдсэн малчдын байгууллага ба нүүдэл
Түүхэн үүднээс авч үзвэл улиралд хийх нүүдлийн тоо болон нүүдлийн дундаж
зай нь өнөөдрийнхтэй харьцуулахад маш их ялгаатай байна (мөрийн тайлбар 8).
Жишээлбэл, малчид улирлын нүүдлийн явцдаа хэдэн зуун километрийн зайг туулан
говь нутгаас төвийн бүсийн Хангайн нуруу хүртэл нүүдэллэж байсан. Гэвч, өнөөгийн
нутаг дэвсгэрт үндэслэгдсэн малчдын байгууллагын зохицуулалтын тогтолцоо нь
улирлын нүүдэл болон нүүдэллэх зайг хязгаарлаж ингэснээрээ дасан зохицолтыг
хориглож байна. Зарим суманд бэлчээрийн хуваарилахдаа бүх улирлын нүүдлийн
бэлчээрийг хамруулж чадахгүй байгаагаас зарим газарт мал ихээр төвлөрч бэлчээр
талхлагдахад хүргэж байна. Нэмж хэлэхэд зарим суманд нөөцлөх эсвэл доройтсон
бэлчээрийг өнжөөхөд хүрэлцэхүйц бэлчээр ч байхгүй болсон.
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Олборлох үйлдвэрлэл өргөжиж байгаагаас газрын хэвлий болон усны нөөцөд
нөлөөлж ингэснээр газар нутаг таслагдах байдал нэмэгдэж байна. Санал болгож
буй нэг шийдэл нь “уламжлалаар өвлөгдөж ирсэн ландшафтийг нөхөн сэргээх” үзэл
баримтлалын дагуу засаг захиргааны нэгжийг томруулах (уламжлалаар өвлөгдөж
ирсэн ландшафтыг нөхөн сэргээх зорилгоор хэд хэдэн сумыг нэгтгэх) боломж юм.25
Нүүдэллэх боломжийг бүрдүүлэх нөгөө нэг арга нь бэлчээрийн усан хангамжийг
нэмэгдүүлэх мөн холбогдох сумдын хооронд дундын отрын болон нөөц бэлчээр
болгон нийтээр ашиглах гэрээ байгуулах арга болно.
Олон малтайгаар ямар ч зохицуулалтгүй нүүдэллэх нь нүүдлийг зохицуулах, улирлын
бэлчээрийг нөөцлөхөд ихэнх хүндрэлийг учруулдаг. Ийм учраас дасан зохицолтын
төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд нүүдэллэх байдлыг дэмжихэд чиглэгдсэн үйлчилгээ,
хууль эрх зүйн болон байгууллагын тогтолцоо сэргээн бий болгох шаардлагатай.

Байгалийн нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн
Олборлох үйлдвэрлэл болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нь эсрэгцэх байдал улам бүр
нэмэгдэж байна. Уул уурхайн ажилд маш их хэмжээний ус шаардагддаг төдийгүй уул
уурхайн баялаг нь ихэнхдээ малчдын нутагладаг газарт байршдаг. Үүнээс үүдэлтэйгээр
нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн нэмэгдэж малчид ихэнхдээ нутгаасаа нүүх шаардлагатай
болж байна. Нүүдэлч малчдын хувьд гол нөөц болох нөөц бэлчээр, улирлын бэлчээр
болон усны нөөцгүй болох нь тэдэнд маш хүндээр тусдаг. Хэдийгээр зарим хэсгийг
нь дахин ашиглахаар байгаач уул уурхайн үйлдвэрлэлд төлөвлөгдсөн усны хэмжээ
маш их.
Усны төлөөх өрсөлдөөн, гангаас үүдэлтэй усны нөөцийн алдагдал, хэт их ашиглалт
явагдаж байгааг харгалзан засгийн газраас ус хуримтлуулах буюу нөөцлөх арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх эхний шатны төлөвлөгөө гаргахаар болоод байна. Борооны
ус хуримтлуулах, үерийн ус тогтоох, усны хэрэглээг зохистой болгох, ус хадгалалтыг
сайжруулах, бохирдсон усыг дахин ашиглах зэрэг устай холбоотой дасан зохицох
олон талын ашигтай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас анхаарч
байна. Гэхдээ хөрсний чийгшилтийг барих зохистой менежментийг авч хэрэгжүүлэх
мөн гадаргуун ба гүний усыг хослуулан хадгалж барих нь чухал болохыг мөн
тэмдэглэж байна. Хэдийгээр усыг зөв хуримтлуулж чадвал дасан зохицоход чухал
хэрэгтэй боловч муу төлөвлөлттэй үер, ус хуримтлуулах ажил болон үүнд зориулан
дэд бүтэц байгуулах нь дасан зохицох арга хэмжээ болж чадахгүй (мөрийн тайлбар
25). Алсын бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гүний инженерийн
хийцтэй худаг байгуулахаар төлөвлөгдсөн нь хэрвээ ашиглалт нь усны нөөц сэргэх
чадавхиас их байвал усны төвшин доошилж мөн л дасан зохицох үр дүнгүй арга
хэмжээ болох талтай.

мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд өртөг шингээх болон борлуулалт сул
Өнөөг хүртэл малчид малын бүтээгдэхүүн боловсруулах төхөөрөмж худалдан авахад
зориулан зээл авах эсвэл хагас эрчимжсэн сүүний аж ахуй эрхлэхийн тулд хөрөнгө
оруулахад ихээхэн хүндрэлтэй хэвээр байна. Энэ нь бүтээгдэхүүндээ өртөг шингээх
боломжийг нь хязгаарлаж байна. Засгийн газрын Монгол мал хөтөлбөр болон
25
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ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ БА БЭРХШЭЭЛ

хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалын талаарх шинэ хуулинд орон нутгийн
борлуулалтын хоршоо байгуулж тэдгээр нь зээл авах болон борлуулах зах зээлээ
олох илүү боломжтой хэмээн үзжээ. Малчдын борлуулалтын хоршоо байгуулах ажил
үл ойлголцол болон чадавхи дутмагаас шалтгаалан хүндрэлтэй хэвээр байна. Мөн
“дээдчүүл ноогдол хүртэх” буюу одоогийн худалдаачид (малчид гэхээсээ илүүтэй)
өөрсдийн үйл ажиллагааны хэлбэрийг өөрчлөн хуулийн дагуу байгуулагдсан хоршоо
болж бүртгүүлэн Засгийн газрын дэмжлэгийг авч үнийн хяналтаас олох орлогын
дийлэнхийг авах магадлалтай.

Санхүүгийн бэрхшээл ба шинэ боломжууд
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх хороонд Монгол
Улсаас ирүүлсэн үндэсний хоёрдугаар тайланд санхүүгийн нөөц дутагдалтай нь
дасан зохицолтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа гол бэрхшээл гэсэн.
Бэлчээрийн менежмент, хөрс хамгаалал, экологийн нөхөн сэргээлт, малчдыг сургах
экстэншний үйлчилгээ үзүүлэх зэрэгт шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн
боломж одоогийн байдлаар хангалттай бус. Гэсэн хэдий ч сум хөгжүүлэх сангийн
хөрөнгийг улсын төсвөөс 2013 онд нэмэгдүүлсэн. Дээр нь бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөгөө болон Монгол мал хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх хүрээнд дасан
зохицолтын арга хэмжээнд үзүүлэх дэмжлэг хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн мөн
төсвийн тодотголоор сумын төвшинд нэмэгдэж болзошгүй юм.26 Нэмэлт санхүүжилт
нь сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасагт Монгол мал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болон
оролцоонд тулгуурласан төлөвлөлт хийх, бэлчээрийн менежментийн чиглэлийн үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд тустай байх болно. Цаашилбал малчдын байгууллагын
зүгээс гаргасан бэлчээр сайжруулах, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд өртөг шингээх,
орлогын өөр эх үүсвэртэй болох, борлуулалтын сүлжээ бий болгох төлөвлөгөөнүүд нь
хэрэгцээ шаардлагад үндэслэгдсэн төсвийн хуваарилалтаар ихээхэн дэмжлэг авах
боломжтой.

олон нийттэй харилцах ба экстэншн
Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хандлагын талаарх мэдээлэл орон нутгийн түвшинд
байхгүй буюу сайн ойлгогдоогүй байна. Суманд байгуулагдсан мал эмнэлэг үржлийн
тасгийг эс тооцвол олон нийттэй харилцах болон экстэншний үйл ажиллагаа сул
хэвээр байна. Газар нутаг том мөн улирлын нүүдэлтэй холбоотойгоор нүүдэлч
малчидтай харилцах үр дүнтэй арга олох нь хүндрэлтэй асуудал мөн. Орон нутгийн
иргэд мэдээлэл, шинэ технологи олох, хэрэглэх боломж нь туйлын хязгаарлагдмал
хэвээр байна.
Экологийг нөхөн сэргээх арга хэрэгсэлийн талаарх мэдээлэл, байгаль орчны урьд
тохиолдож байгаагүй гамшиг, доройтлыг сааруулах ур чадвар нөөц ашиглагчид
болон орон нутгийн ажилтнуудын алинд ньч алга. Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн
экстеншний үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь хангалттай
чадвар эзэмшээгүйн дээр малчидтай байнгын холбоотой ажиллах нөхцөл, бололцоо
байхгүй. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө нэмэгдсэнээр мэргэжилтнүүдийн чадавхийг
цаашид сайжруулах боломж бүрдүүлэх мөн малчидтай илүү тогтмол уулзаж харилцах
боломж бүрдүүлэх ёстой.

26

Улсын Их Хурал.2010. Улсын төсвийн тухай хууль 2011. Төрийн мэдээлэл #47.
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газар эзэмшүүлэх
Газар эзэмшүүлэх (бэлчээрийг ашиглах эсвэл эзэмших) асуудал байхгүйгээс дасан
зохицолтын үйл ажиллагааны хүрээнд малчид хөрөнгө оруулалт хийхэд саад болсоор
байна. Гэхдээ энд дасан зохицолтын чухал хэсэг болох нүүдэл хөдөлгөөн хийх
боломжийг хангахуйц уян хатан байдал болон харилцан ашиглах зарчмыг мөрдөх нь
чухал. Тийм учраас малчдын олонх нь бэлчээрийг хувьчлахыг дэмждэггүй бөгөөд энэ
нь тэдний уур хилэнг бадрааж балмагдалд оруулах аюултай юм.27
Бүлэгт үндэслэсэн бэлчээр ашиглах, эзэмших мөн гол нөөц бэлчээр болон усны
нөөцийг нийтээр ашиглах зохицуулалтыг эзэмшлийн гэрээнд тусгах хэрэгтэй. Түүнчлэн
гэрээнд энгийн үед ашиглагддаг бэлчээрийн хилийн хязгаараас хүндрэлтэй үед гарч
нүүдэллэх боломжийг олгох ёстой. Үүнд харилцан ашиглах журмууд шаардлагатай
буюу тухайн нөхцөл байдлаас хамааран аль ч бүлэгт гэнэтийн нүүдэл хийх шаардлага
тулгарч болно. Ийм учраас эзэмшлийн тогтолцоо бүрдүүлэх мөн хууль эрх зүйн орчин
бүрдүүлэх асуудал нь цогц нарийн төвөгтэй үйл ажиллагаа болно. Хандивлагчдийн
санхүүжилттэй хэд хэдэн төслийн хүрээнд малчдын хамтын үйл ажиллагааг дэмжих
мөн малчдын байгууллага байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн байна.28 Олон малчин
өрхийг хамруулсан бэлчээрийн менежментийн бүлэг ба орлого нэмэгдүүлэх болон
борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулах цөөхөн өрхтэй бүлгийн загвар нь байгалийн
нөөцийн менежмент, амьжиргаа дэмжих ба байгууллагын тогтолцооны хүндрэлтэй
асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн тохиромжтой арга хэмээн үзэж байна.

Технологийн дутмаг байдал
Хэдийгээр зарим агентлаг жишээлбэл: Цаг уур орчны шинжилгээний газар уур
амьсгалын олон жилийн мэдээлэлтэй, Газрын харилцаа геодези зурагзүйн
газар бэлчээрийн чанар болон төлөв байдлын талаарх мэдээлэлтэй хэдий ч уур
амьсгалын өөрчлөлтийг хянах станц байгуулах болон аюултай байгалийн үзэгдлийн
талаар урьчилан мэдээлэх системийг сайжруулах технологийн дэмжлэг зайлшгүй
шаардлагатай.
НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх хороонд Монгол Улсаас ирүүлсэн
үндэсний хоёрдугаар тайланд технологийн дутмаг байдал нь бэлчээрийн ургац,
бэлчээрийн усан хангамж, малын бүтээмж, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын үүлдэр
угсаа, сэргээгдэх эрчим хүчний хангамж, үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, малын даатгал, аж
ахуй эрхлэх (сүү, махны чиглэлийн болон тахиа үржүүлэх, хүнсний ногоо тариалах)
зэргийг сайжруулж нэмэгдүүлэхэд учирч байгаа гол бэрхшээл хэмээсэн. Санхүүжилт
хүртээмжтэй болсноор гол хүндрэл нь үндэсний хэмжээнд зохицуулалт, байгууллагын
тогтолцооны асуудал болж харин чадавхитай холбоотой асуудал нь нийгмийн болон
засгийн газрын бүхий л түвшинд байх болно.
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ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ БА БЭРХШЭЭЛ

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд эмзэг байх байдал
Хэдийгээр бүсийн хэмжээнд уур амьсгалын загварчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явагдаж нөлөөллийн урьдчилсан төлвийг экологийн бүсүүдээр тодорхойлоод байгаач
эдгээр нь орон нутгийн хэмжээнд тодорхойгүй хэвээр байна. Саяхан Монгол Улсын
говь хээрийн бүсэд уур амьсгалын өөрчлөлтийг шинжлэн тандахад нүүдэлч малчдын
оруулах хувь нэмрийг судалсан судалгааны ажлын үр дүнгээс үзэхэд ашиглагдсан
загварчлал нь хэт бүдүүн бараг, мөн тэдгээрийн өгөгдөхүүнүүд нь нөөц ашиглагч
орон нутгийн хэрэглэгчдэд хамаарал багатай болох нь ажиглагдлаа.29 Уур амьсгалын
загварчлалыг илүү нарийн, таамаглал дэвшүүлж болгохоор дахин шинэчилж дасан
зохицолтын илүү сайн төлөвлөлт хийх боломж бүрдүүлэх нь чухал.

гамшигт үзэгдлүүд
Гамшигт үзэгдэлд дасан зохицох байдал нь (i) бүтээмж ба нөөцийн тархалт экологийн
орчин бүрт янз бүр байх; (ii) мэдлэг ба гамшгийн бэлтгэл дутах; (iii) холбоо харилцаа
болон мэдээлэл солилцоо дутмаг; (iv) хамтын ажиллагаа, дэмжлэг, туслалцаа хот
айлын хүрээнээс гарахгүй (малчин өрхүүдийн бүлэг) хязгаарлагдмал; (v) санхүүгийн
болон техникийн нөөц хязгаарлагдмал; (vi) нүүдэл болон бэлчээрийн менежментийн
чиглэлийн тогтолцооны саад; (vii) засаглалын асуудал; (viii) хөгжлийн байгууллагууд
ба орон нутгийн захиргаа хоорондын зохицуулалт хангалтгүй (мөрийн тайлбар 20)
зэрэг хүндрэлтэй тулгарч байна.

мэдлэг дутмаг байдал
Хүн-экологи хосолсон нүүдлийн системийн талаарх нарийн мэдлэг байхгүйгээс
энэ бүсэд дасан зохицолтын тохиромжтой стратеги хөгжүүлэхэд саад учирдаг.30
Биофизик, нийгэм эдийн засгийн олон янз байдал, хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох
хэмжээг гаргадаггүй нь экосистемийн доройтлын шалтгааныг цогц байдлаар оношлож
чадахгүй байгаагийн шалтгаан болохыг тэмдэглэжээ. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт,
нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх хөтөлбөр боловсруулахад дээрх
хүчин зүйл мөн нөлөөлж байна. Мэдлэгийн дутмаг байдал нь: (i) уур амьсгалын орон
зайн ба цаг хугацааны тооцооллууд; (ii) мөнх цэвдэг ба мөсөн гол хайлж байгаагаас
гарах үр дагавар; (iii) гидрологийн үйл явц ба усны дахин сэргээгдэх явцыг ойлгох;
(iv) бэлчээрийн экосистемийн үйлчилгээ болон малчдын амьжиргаанд уул уурхайн
үзүүлж байгаа нөлөөллүүд зэрэгт илэрч болно.

хууль ба эрх зүйн орчин
Хууль ба эрх зүйн орчин нь нэгдмэл бус бөгөөд бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөгөө ба журмуудын хэрэгжилт сул. Сайн дурын зохицуулалтууд нь
менежментийг зохицуулахад үр дүнтэй байж чадахгүй байна. Цөлжилтөөс хамгаалах
болон Хөрс хамгаалах хууль (2012) нь цөлжилтийн хяналт ба хөрсний хамгаалал,
нөхөн сэргээлттэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулдаг.31 Энэ нь мөн доорх үйл
29

А.Марин. 2010. Морьтон шуурган дор. Монголын малчид уур амьсгалын өөрчлөлтийг ажиглан дүгнэж
байна. Дэлхийн хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт. Хүмүүс ба бодлого. 20.(1) 162–176 х.
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Ж.Кюи, Ж.Чэн С Ван, Л Аи. 2012. Зүүн өмнөд Азийн хуурай газрын хүмүүнлэгийн систем ба байгалыг
ойлгох нь. Хүрээлэн байгаа орчны судалгааны захидал. 7 (1) http. Iopscience.iop.org/1748-9326/7/015202/.
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Уг хууль УИХ-аар батлагдан 2012 оны 5-р сарын 17 нд Төрийн мэдээлэл -22 дугаарт хэвлэгдсэн.
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ажиллагааны хууль зүйн үндэслэл болдог. Үүнд: (i) газар тариалангийн талбайн хөрс
хамгааллын үйл ажиллагаанууд; (ii) элсний нүүдлийг тогтоон барих мөн цөл, цөлөрхөг
хээрийн бүсийн хөрсийг тогтворжуулах шинэ технологиуд; (iii) хуурай бүсийн унаган
ойг хамгаалах арга хэмжээнүүд орно. Бэлчээрийн зохицуулалтыг оруулсан газрын
тухай хуулийн төсөл нь хэлэлцүүлгийн шатанд хэвээр байна.
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ДаСан Зохих Үйл
ажиллагаанУУД Ба ДаСан
ЗохиЦох чаДаВхийг Бий
Болгох, ЭмЗЭг БайДлЫг
БУУрУУлахаД ТЭДгЭЭрийн
орУУлж БУй хУВь нЭмЭр

У

ур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг даван туулах буюу дасан зохицоход
чиглэсэн 90 үйл ажиллагаануудыг үнэлэн дүгнэж 1 дүгээр хавсралтаар гаргав.
Эдгээр үйл ажиллагааг судалгаа, малчдаас авсан санал асуулга, зорилтот
бүлгийн хүмүүстэй хийсэн ярилцлага зэргээс тоймлон авч нэгтгэсэн. Үүнд практик,
техникийн шинж чанартай үйл ажиллагаанаас гадна хэрэглэгчид, түүний гол төлөөлөл
болсон малчдын оролцоог хангахад төсвийн хуваарилалт, зохицуулалтыг хийхэд
шаардлагатай төлөвлөлт, зохион байгуулалт болон институцийн арга хэмжээнүүд
орсон. Эдгээр үйл ажиллагааг (i) бэлчээрийн менежмент; (ii) мал аж ахуйн менежмент;
(iii) экосистемийн хамгаалалт ба нөхөн сэргэлт; (iv) эдийн засгийн өсөлт буюу өрхийн
амьжиргааны түвшин; (v) стратегийн төлөвлөлтийг ашиглан дасан зохицох үйл
ажиллагааг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэх гэж таван гол салбараар нэгтгэв.
Үнэлгээ нь мэргэжилтний дүгнэлтэд тулгуурласан, чанарын үзүүлэлтүүдтэй (шалгуур
бүрээр их, дунд, бага гэж эрэмбэлсэн) болон цаашид нэмэлт дүн шинжилгээ хийх
шаардлагатай байгаа. Үнэлгээ нь энэ чиглэлээр хийгдсэн анхны алхам бөгөөд
эдгээрт үндэслэн түншлэгч талуудтай зөвлөлгөөн хийх хэрэгтэй. Дасан зохицох үйл
ажиллагааг үр ашигтай байдал, үнэ, техникийн боломж, соёл болон уламжлалтай
нийцсэн байдал, одоогийн уур амьсгалын нөхцөлд таарамжтай байдал болон хэрэгжих
хугацаа.32 зэрэг шалгуураар үнэлсэн. Түншлэгч талуудын оруулах хувь нэмэр болон
зөвлөгөөг дараагийн шатанд оруулсан. Нэмэлт шатанд үйл ажиллагааг төлөвлөхөд
“алдагдалгүй”, “бага алдагдалтай”, “харилцан ашигтай”, “уур амьсгалын нөлөөний
тусгалыг сааруулсан” зэргээр ангилсан байх хэрэгтэй. Дасан зохицох туршлагын үйл
ажиллагаа тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй гол асуудал, хэрэгцээтэй байгаа
чадавх болон технологийн дэмжлэгийг 2-р хавсралтаар гаргав. 3-р хүснэгтэнд илүү
үр ашигтай дасан зохицох үйл ажиллагааны жагсаалтыг дээр дурьдсан таван гол
салбараар гаргав.
3-р хүснэгтэнд эмхэтгэсэн нутгийн бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн дасан зохицсон
практик үйл ажиллагаануудын хамаарлыг нийгэм, экологи, хүрээлэн байгаа орчны уян
хатан чанар болон гамшгийн үед эмзэг байдлыг бууруулахад чиглэсэн хувь нэмрийг
үнэлэн 4-р хүснэгтээр гаргав.

32

Уур амьсгалын цаашдын чиг хандлага үйл ажиллагааны шаардлагаас хамааруулан таамаглах.
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Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал

Энэхүү үнэлгээг нарийвчлан эрэмблээгүй бөгөөд жишээ нь өрхийн орлогын эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх нь малчдын дасан зохицох үйл ажиллагааны талаарх
судалгаанаас илүү үр дүнтэй байх боломжтой юм. Энэхүү товхимолд ашиглагдсан
эрэмбэлэх арга зүй, хэрэгслүүд нь Засгийн газар болон холбогдох талуудад аймаг
болон сумдын төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулахад анхан шатны зөвлөмж
болохоор хийгдсэн юм.

хүснэгт 3. хамгийн үр ашигтай дасан зохицох үйл ажиллагаа
Бэлчээр
Нүүдэл зохион байгуулах (жил тутмын, улирал тутмын, гамшгийн үеийн)
Институцийг бэхжүүлэх, төсвийг сайжруулах болон газар эзэмшлийн асуудлыг шиидэх
Эрсдэлийн менежмент, гамшгийн бэлэн байдал
мал аж ахуй
Малын тэжээл болон тэжээлийн ургамлын хангамжийг сайжруулах
Сүргийн бүтэц, мал маллах арга барил
Хот орчмын газар цагаан идээний аж үйлдвэрлэл эрхлэх
Экосистем
Уст цэгийн хамгаалалт ба менежмент: нуга, намагтай газар, гол, нуурууд, булаг шанд,
бүрд
Экосистемийн хамгаалалт ба менежмент
өрхийн амьжиргаа
Дасан зохицох чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор орлогын эх үүсвэрийг салбар дамнан
өргөжүүлэх
Маркетинг
Дасан зохицох үйл ажиллагааг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэх
Стратеги, төлөвлөлт, төсөв, бодлого
Судалгаа, шинжилгээ болон чадавхийг бэхжүүлэх
Эх сурвалж: Төслийн баг.
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ДАСАН ЗОХИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД БА ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАВХИЙГ БИЙ БОЛГОХ

хүснэгт 4. Дасан зохицох үйл ажиллагааны үнэлгээ (дасан зохицох
чадавхийг бий болгоход оруулж буй хувь нэмрээр нь)

Эдийн
засаг

гамшгийн
үед эмзэг
байдлыг
бууруулах

x

x

x

x

x

x

Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах

x

x

x

Хортон мэрэгчдийн хяналт

x

x

Бэлчээрийн чанарын үнэлгээ, ашиглалтын
зохицуулалт

x

x

x

x

x

x

Малын тэжээл болон тэжээлийн ургамлын
хангамжийг сайжруулах

x

x

x

Малыг чанаржуулах (үржил, эрүүл мэнд,
тэжээлийн чанар), бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

x

x

x

Мал сүргийн менежмент, маллах арга
барилыг сайжруулах

x

x

x

Хот орчмын газрын эрчимжсэн мал аж ахуй
(сүү, махны үхрийн ферм )

x

x

x

Үйл ажиллагаа

нийгэм

Экологи

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлтөнд
дасан зохицох чадавх

Бэлчээр
Нүүдэл зохион байгуулах (жил тутмын,
улирал тутмын, гамшгийн үеийн)
Институцийг бэхжүүлэх,төсвийг сайжруулах
болон газар эзэмшлийн асуудлыг шиидэх

Эрсдэлийн менежмент, гамшгийн бэлэн
байдал

x

x

Мал аж ахуй

Экосистем
ХАА-н газрын менежмент

x

x

x

Уст цэгийн хамгаалалт ба менежмент: нуга,
намагтай газар, гол, нуурууд, булаг шанд,
бүрд

x

x

x

Экосистемийн хамгаалалт ба менежмент

x

x

x

Ус цуглуулах, усны эх үүсвэрийг хамгаалах

x

x

x

Өрхийн амьжиргаа
Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх

x

x

x

Дасан зохицох чадавхийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор орлогын эх үүсвэрийг салбар
дамнан өргөжүүлэх

x

x

x

Маркетинг

x

x

Дасан зохицох үйл ажиллагааг өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэх
Стратеги, төлөвлөлт, төсөв, бодлого

x

x

x

x

Судалгаа, шинжилгээ болон чадавх
бэхжүүлэх

x

x

x

x

Эх сурвалж: Төслийн баг.
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ДҮгнЭлТ Ба ЗөВлөмж

М

онгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн олон тооны аюул, сорилтуудтай
тулгарч байгаа бөгөөд эдгээрт малчид нэн өртөмтгий байна. Зах зээлийн
эдийн засагт шилжсэнээс хойш хорь гаруй жил өнгөрсөн хэдий ч бэлчээрийн
менежментийн стратеги алдагдсан, нүүдлийн тоо цөөрч, бэлчээрийн нөөцийн
менежментийн бүтэц, зохион байгуулалт суларсан байдал нь гол асуудал байсан
хэвээр байна. Засгийн газар аль хэдийнээ учирч болох аюул заналыг тооцож, түүний
эсрэг хязгаарлах арга хэмжээг идэвх санаачлагатай авч байна. Монгол мал хөтөлбөр
болон Газрын тухай шинэчилсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь одоо тулгарч буй болон
ирээдүйд тулгарч болзошгүй олон асуудлыг шийднэ.
Засгийн газар мал аж ахуй, бэлчээрийн менежментийн дасан зохицох арга
хэмжээнүүдэд хийх санхүүжилтийг урьдчилан төлөвлөснөөр уур амьсгалын сангуудаас
хамтран санхүүжилт хийх боломжийг нэмэгдүүүлнэ. Засгийн газар Дэлхийн хүрээлэн
буй орчны судалгаа, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тусгай сан, Ногоон хөгжлийн сан
болон Нүүрстөрөгчийн зах зээлээр дамжуулан санхүүжилт авах боломжийг судалж
байна.
Дасан зохицох үйл ажиллагаанууд болон туршлагуудын зөвхөн эхлэлийг энэ тайланд
тусгалаа. Хавсралтаар гаргасан жагсаалтыг Засгийн газар болон холбогдох түншлэгч
талууд хянаж, өөрчлөхийг өөрчилж, хэрэгцээтэйг стратеги бодлого, төлөвлөлтөндөө
оруулах хэрэгтэй.
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Хавсралт 1

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Дасан зохицох туршлагуудад хийсэн
үнэлгээ

а.

БЭлчЭЭр

i.

нүүдлийн менежмент (жилийн,
улирлын, онцгой үеийн)

ө

Д–Б

Д

ө

Д

ө

Д

1

Оторлох (хол газар нүүх) нутаг, ердийн,
онцгой үеийн нөөцийг тодорхойлох

Ө

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Д

2

Ган эсвэл зуданд (цаг агаарын онцгой
үзэгдэл) нэрвэгдсэн бэлчээрийг нөхөн
сэргээхийн тулд нүүдэл, отрыг төлөвлөх,
зохион байгуулах

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Ө

3

Зуны бэлчээр, отрын нутагт Засгийн
газраас явуулын үйлчилгээгээр хангах

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Ө

4

Хил хязгаар даван нүүх хөдөлгөөн,
байршлыг зохицуулах аймаг, сум
хоорондын хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэн дэмжих

Ө

Б

Д

Ө

Д

Ө

Д

ii.

институцийг бэхжүүлэх,төсвийг
сайжруулах болон газрын эзэмшлийн
асуудлыг шиидэх

H

Д

Д–H

H

Д

H

Д–H

Бүлгийн бэлчээрийн заагийг тогтоож
(уламжлалт холбоо сүлжээ, бэлчээр
ашиглагчдын хэсэг, байгалийн нөөцийн
менежментийн бусад бүлэг, байгаль
хамгаалал) тодруулснаар малчдын
хамтын үйл ажиллагааны бүтцийг
бэхжүүлэх

H

Д

H

H

Д

H

Д

Бэлчээрийн менежментийн хамтарсан
хөрөнгө оруулалт, гишүүдийн зээл,
эрсдэлийн менежментэд зориулсан хамт
олны, бүлгийн сан бүрдүүлэх

H

H

H

H

H

H

H

Өвөлжөө, хаваржаа болон бэлчээр
эзэмших гэрчилгээ олгох

H

Д

H

H

Д

H

H

8

Даац, талхагдлыг бууруулахын тулд
бэлчээр ашиглалтын хураамж авах

H

H

Б

Б

Б

H

Д

9

Бэлчээрийн менежмент, мониторинг
явуулах сумын түвшний хамтарсан
менежментийн журам боловсруулах

H

Б

H

H

Д

H

Д

Дасан зохицох туршлагууд

5

6

7

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 1

Дасан зохицох туршлагууд

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

10

Сумын түвшинд бэлчээр ашиглагчдын
бүлгээр нь бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

H

H

Д

H

Д

H

H

iii.

Бэлчээрийн усан хангамжийг
сайжруулах

Д

Д

Д

Д

Д–ө

ө

Д

11

Ашигладаггүй бэлчээрт гүний худаг
гаргах

Д

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Д

12

Ашигладаггүй бэлчээрт гар худаг гаргах

Д

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

13

Бэлчээрийн талхагдал, доройтлоос
урьдчилан сэргийлэхийн тулд гол, нуур,
цөөрөмд мал услах явдлыг зохицуулах

Ө

Б

Д

Д

Ө

Ө

Ө

14

Усны эхийг доройтохоос урьдчилан
сэргийлэхийн тулд хамгаалалт хийх

Д

Ө

Б

Д

Б

Ө

Ө

iv.

Үлийн цагаан оготно/мэрэгч амьтадтай
тэмцэх

Д

Б

ө

Д

Д–ө

Д–ө

Д–ө

15

Зэрлэг амьтдыг (үнэг зэрэг амьтдыг
хамгаалах, махчин шувууд оготно
агнахад зориулж өндөр суудал босгох г.м)
хамгаалан дэмжих замаар мэрэгчидтэй
тэмцэх

Д

Б

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

16

Гар аргаар тэмцэх (урхи занга г.м)

Д

Б

Ө

Д

Д

Д

Д

v.

Бэлчээрийн чанарын менежмент

Д–ө

Д

ө

ө

Д–ө

ө

Д

17

Тухайн газрын унаган үет болон навчит
ургамлын үрийг нэмэрлэн тарих, дахин
суулгах (хашаа барин хамгаалалт хийж
мал орох боломжгүй болгох)

Ө

Ө

Ө

Ө

Д

Ө

Д

18

Бэлчээрийг сэлгээх, өнжөөх (зун, намар)

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

19

Налуу бэлчээрт бог мал бэлчээж
талхагдал үүсгэхээс зайлсхийх, уян хатан
байдлыг нэмэгдүүлэх

Ө

Б

Ө

Б

Д

Ө

Д

20

Онцгой үед ашиглах бут, сөөглөг газрын
болон ойн захын бэлчээрийн ургамлыг
(голын сав газар) хамгаалах

Б

Б

Ө

Ө

Ө

Ө

Д

vi.

Эрсдэлийн менежмент ба гамшгийн
бэлэн байдал

ө

Д

Д

Д–ө

Д

ө

Д

21

Малыг эрт төллүүлэх, тэжээл бэлтгэх,
гамшиг, цаг агаарын нөхцлийг цаг
хугацаанд нь үнэн бодитойгоор мэдээлдэг
(Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар
болон бусад байгууллагууд) урьдчилан
сэргийлэх системийг бүрдүүлэх

Ө

Ө

Б

Д

Д

Ө

Д

22

Хөдөө орон нутаг, малчдад зориулсан
мэдээлэл, харилцааны технологийг
хөгжүүлэх

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

23

Уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд
малын индекжүүлсэн даатгалыг хөгжүүлэх

Д

Ө

Ө

Д

Д

Ө

Д

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

28

Дасан зохицох туршлагуудад хийсэн үнэлгээ

Дасан зохицох туршлагууд

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

24

Сумын эрсдэлийн менежментийн болон
онцгой байдлын төлөвлөгөө бэлтгэх

Ө

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Б.

мал аж ахУй

i.

мал аж ахуйн бүтээмж болон чанар
(үүлдэр угсаа, эрүүл мэнд, тэжээлийн
чанар)

Д

Д

ө

Д

ө

Д–ө

M–H

25

Нутгийн үүлдрийг сайжруулах замаар
илүү сайн дасан зохицох чадвартай цөм
сүргийг бий болгох

Ө

Б

Ө

Д

Ө

Д

Тэсвэр сайтай, эсвэл илүү бүтээмжтэй
үүлдэр бий болгохын тулд (жишээ нь, хот
орчмын газар өндөр бүтээмжтэй сүүний
чиглэлийн үхэр үржүүлэх) зохиомол
хээлтүүлгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх

Д

Ө

Д

Б

Д

Д

27

Өвчинг тэсвэрлэх чанарыг дээшлүүлэхийн
тулд вакцинжуулах

Д

Д

Ө

Д

Ө

Ө

28

Халдварт өвчнийг эмчлэх, хяналт тавих

Д

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

29

Паразитийг эмчлэх (хонийг уусмалд
дүрэх)

Д

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

ii.

Тэжээлийн ургамал /тэжээл бэлтгэх,
үйлдвэрлэх

ө

Д–ө

Дө

ө

Д

ө

ө

30

Хорогдлыг багасгахын тулд хадлан,
тэжээлийн агуулах барих

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

31

Малчин өрх, бүлгүүдэд хадлангийн
талбай хуваарилах

Д

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

32

Хадлангийн гарцыг сайжруулах (ганд
тэсвэртэй зүйл, өндөр чанартай үр,
органик бордоо, усалгаатай тариалан
ашиглах),

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Ө

33

Малын тэжээлийг нэмэгдүүлэх (ганд
тэсвэртэй зүйл ургамлууд тариалах)

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Ө

34

Дарш хийх эрдэнэшиш (ганд тэсвэртэй
зүйл) тариалах

Ө

Ө

Б

Д

Д

Ө

Ө

35

Байгалийн унаган ургамлын төрөл
зүйлийг ашиглан даршны үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх (экологийн бүсээс хамаарна):
Халгай, лууль, сонгины төрлийн
ургамлууд: таана, хөмүүл болон чихэр өвс
(боловсролтын эхний үе шатанд идэмж
муу)

Ө

Б

Д

Ө

Д

Ө

Ө

36

Нэмэлт тэжээл болон/эсвэл эрдэс бодис
агуулсан шахмал тэжээл үйлдвэрлэх

Ө

Д

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

37

Нэмэлт тэжээл (овъёос болон хивэг)
худалдан авах

Ө

Ө

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

26

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

29

Хавсралт 1

Дасан зохицох туршлагууд

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

iii.

Сүргийн бүтэц ба мал маллагааны
туршлага

ө

Д

ө

Д

Д

ө

Д–ө

38

Бод, бог малын уламжлалт харьцааг бий
болгож сүргийн бүтцийг тохируулах болон
бэлчээрийн талхлалтыг багасгахын тулд
ямааны тоо толгойг бууруулах

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Малын хорогдол, тэжээлийн зардлыг
бууруулахын тулд өвөл болохоос өмнө
малаа нядлах, худалдах

Ө

Б

Ө

Д

Д

Ө

Ө

40

Малын хорогдол, тэжээлийн зардлыг
бууруулахын тулд залуу малыг нядлах

Д

Б

Ө

Б

Д

Ө

Ө

41

Орон нутгийн болон явуулын мал
нядалгааны газар, зоорь байгуулах

Ө

Ө

Д

Ө

Б

Ө

Д

42

Намгархаг газар, голын сав болон
налуу газар, ой, доройтсон бэлчээрийн
нутагт мал бэлчээрлүүлэхээс урьдчилан
сэргийлэх

Ө

Б

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

43

“Сэлгэн бэлчээх”- малын нягтрал ихтэй
газрыг ойр ойрхон сэлгэн нүүдэллэх, бага
талбайд бэлчээрлүүлэхдээ гарцын 50%ийг үлдээх

Ө

Д

Д

Б

Б

Ө

Д

44

Алслагдсан отрын бэлчээрт малын хашаа
хороо барих

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

iv.

хот орчмын тохиромжтой газар сүүний
аж ахуй байгуулах

ө

ө

ө

ө

Д

ө

Д

45

Сүүний чиглэлийн үхрийн дулаан хашаа
хороо (хаалттай байр) барих

Ө

Ө

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

Д

Ө

Д

39

46

Сүү хадгалах байгууламж барих

С

ЭКОСИСТЕМ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ БОЛОН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ

i.

хаа-н газрын менежмент

47

48

Д–ө

Д

Д–ө

Д

Д

ө

Д

Бэлчээр, мал аж ахуйн менежментийн
чиглэлээр аймаг, сумын
мэргэжилтнүүдийн хоорондын хамтын
ажиллагааг нэмэгдүүлэх

Ө

Б

Ө

Д

Д

Ө

Ө

Бэлчээрт ойн нөлөө бий болгох: мод
тарих (хайлаас, сухай, эсвэл чацаргана),
эко бүсээс нь хамааруулан чихэр өвс,
бургас, булцуут таримал ургамлуудыг
тарих, талбайн эргэн тойронд салхинаас
хамгаалах халхавч байгуулах (мод, бут,
сөөг, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал
тарих)

Д

Б

Ө

Д

Д

Ө

Б

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

30

Дасан зохицох туршлагуудад хийсэн үнэлгээ

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

Элсний нүүдлийг / элсэн довцогуудыг
тогтоон барих: (i) элсний нүүдлээс
хамгаалах сүрлэн хашаа, талбайн халхавч
барих, хашаа халхавчны дотор мод,
бут тарих, (ii) салхины хурдыг багасгаж
элс нүүхээс сэргийлэхийн тулд шавар,
мод, чулуугаар саад хийх элсэн манхны
хормойн хэсгийн 1/3-д нь бут сөөг тарих,
(iii) салхины хүчийг сааруулахын тулд тэгш
гадаргуу дээр мод тарьх, (iv) эвдрэлээс
сэргийлэхийн тулд шатрын хөлөг адил
загвараар үет болон бусад ургамал тарих,
(v) БНХАУ-д хэрэглэж байгаа шинэ аргаэлсийг тогтоох лигнин материал ашиглах,

Д

Д

Ө

Д

Д

Ө

Ө

Бэлчээр, тариалангийн талбайг
зурваслан сэлгэх, тариалангийн
талбайг тэжээлийн ургамал/ үр тарианы
хослолоор сэлгэх, анжисаар хүрээ татах
зэрэг хөрс хамгааллын аргуудыг хэрэглэх

Д

Б

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

51

Хөрсний элэгдлээс далан хаалт хийх,
ургамал тарих зэргээр урьдчилан
сэргийлэх

Д

Б

Ө

Б

Ө

Ө

Ө

52

Хөрсний чийг хадгалах хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэх (хүнсний ногоо,
тариалангийн талбайг гялгар хучилтаар
бүтээх г.м)

Ө

Б

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

ii.

Усны нөөцийн хамгаалалт ба
менежмент: намгархаг газар, гол,
горхи, нуур, тойром, бүрд (баян бүрд)

ө

Д–ө

ө

Д–ө

Д

ө

Д

53

Голын эрэг хавийн газар нутгийг нөхөн
сэргээх, хамгаалах

Ө

Ө

Ө

Д

Д

Ө

Д

54

Доройтол, хэт хэрэглээнээс урьдчилан
сэргийлэхийн тулд уст цэгийн ашиглалтыг
зохицуулах

Ө

Д

Ө

Д

Д

Ө

Ө

55

Усны сав газрын захиргаа (төрийн
байгууллага), зөвлөл, дэд зөвлөл
(иргэний нийгмийн байгууллага) байгуулж
бэхжүүлэх

Ө

Д

Ө

Ө

Д

Ө

Б

Голын сав газар, дэд сав газрын
менежментийн төлөвлөгөө гарган
хэрэгжүүлэх

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Б

Дасан зохицох туршлагууд
49

50

56

iii

Экосистемийн менежмент ба
хамгаалал

Д–ө

Д

Д–ө

Д–ө

Д

ө

Д

57

Аймгийн одоогийн газар ашиглалтын
төлөвлөгөөг мөрдүүлэх ( уул уурхайн
тусгай зөвшөөрөл, уул уурхайн газрын
нөхөн сэргээлт хийлгэх г.м)

Ө

Д

Д

Д

Д

Ө

Д

Гантай үед гал түймрийн эрсдэлийг
бууруулах ойн аж ахуй, бэлчээрийн
менежментийг сайжруулах

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

58

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 1

Дасан зохицох туршлагууд

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

Газрын доройтол, экосистемийг хувирган
өөрчлөх явдлыг багасгаж уян хатан
чанарыг нэмэгдүүлэх

Ө

Д

Ө

Д

Д

Ө

Д

Тогтвортой менежментийг төлөвлөн
хэрэгжүүлэх газар ашиглагчдын хэсгийг
байгуулан, тэдний үйл ажиллагааг дэмжих

Ө

Д

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

61

Ойн доройтлыг бууруулж уян хатан
чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд түлшний
үр ашигтай пийшин, шахмал түлшний
хэрэглээг хөхиүлэн дэмжих

Д

Д

Д

Д

Д

Ө

Д

62

Тэмээний идэш тэжээл болох заган ой,
шугуйг (цөлөрхөг хээр) нөхөн сэргээж
хамгаалах замаар элсний нүүдлийг
тогтоох

Ө

Ө

Д

Ө

Д

Ө

Б

63

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар
нутгийг бий болгох

Д

Д

Ө

Д

Д

Ө

Д

64

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв
дэх биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээний чадавхийг
хадгалах биологийн коридор гаргах,
хамгаалалттай бүс нутгийг зохицуулах

Д

Д

Д

Д

Д

Ө

Д

iv

Ус хурааж нөөцлөх, хамгаалах

Д

Д–Б

Д

Д

Д

ө

Д–ө

65

Усны урсгалыг удирдах жижиг хэмжээний
далан, усан сан барих

Д

Д

Б

Ө

Д

Ө

Д

66

Айл өрхийн хэрэгцээ, мал усалгаа,
усжуулалтанд зориулж усыг тогтоон
барих, хөрсний чийгийг нэмэгдүүлэх,
нөөцлөх

Д

Б

Д

Б

Д

Ө

Д

67

Хөрсний чийг барих, малын усалгаа,
усжуулалтанд зориулж цасны усыг
цуглуулах

Д

Б

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

68

Ууршилтын алдагдлыг бууруулахын тулд
шөнийн цагаар усжуулалт хийх

Д

Д

Д

Д

Ө

Ө

Ө

69

Ууршилтын алдагдлыг бууруулахын тулд
усжуулалтыг дуслаар хийх

Д

Д

Д

Д

Д

Ө

Ө

70

Ус хамгаалах судалгааны төвүүд хот
суурин газар, уул уурхай орчмын усны
хэмжилтийг хийх

Ө

Д

Д

Б

Д

Ө

Д

D

өрхийн амьжиргаа

i.

маа-н бүтээгдэхүүнд (салбар дотор
төрөлжүүлэх) нэмүү өртөг шингээх

Д

Д

Д–Б

ө

Д

ө

Д

71

Малчид, эмэгтэйчүүдийн, бүлэг хоршоо
байгуулан боловсруулах үйлдвэрлэл
эрхлэх; жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах, шинэ
бүтээгдэхүүн бий болгох,

Ө

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

59
60

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

32

Дасан зохицох туршлагуудад хийсэн үнэлгээ

Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

72

Үхэр, тэмээний сүүг боловсруулан цагаан
идээний шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох

Д

Д

Б

Ө

Д

Ө

Д

73

Ноос, мяндсан утас боловсруулж,шинэ
бүтээгдэхүүн гаргах (хонь, сарлаг, тэмээ)

Д

Д

Б

Ө

Д

Ө

Д

74

Шинэ махан бүтээгдэхүүн гаргах
(боловсруулсан, хатаасан, лаазалсан)

Д

Д

Б

Ө

Д

Ө

Д

ii.

орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх
(салбар дамнан)

Д

Д

Д

ө

Д

ө

Д

75

Хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжих
(уур амьсгалд зохицсон сорт, зүйлийг
ашиглах)

Ө

Д

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Жимс, жимсгэний бут (чацаргана, үхрийн
нүд, гэх мэт) тариалах, бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

77

Мод орлуулах бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх

Д

Д

Д

Ө

Д

Д

Д

78

Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих

Б

Д

Д

Ө

Б

Ө

Д

79

Жижиг, дунд аж ахуйн нэгж, аж
үйлдвэрийн салбарт мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийг нээж ажлын байр
бий болгох

Д

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

iii

маркетинг

H

Д

Д

H

Д

H

Д

80

Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрэх
боломжийг нэмэгдүүлэх

Ө

Д

Д

Д

Д

Ө

Д

81

Брэнд, сертификатыг хөгжүүлэх (олон
улсын маркетинг хийх зорилгоор)

Д

Ө

Д

Ө

Б

Ө

Б

82

Маркетингийн хоршоодыг байгуулж
бэхжүүлэх

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

Е

ДаСан ЗохиЦох Үйл ажиллагааг хЭрЭглЭЭнД нЭВТрҮҮлЭх

i.

Стратегийн төлөвлөлт, төсөв, бодлого

83

Дасан зохицох туршлагууд

76

Д–ө

Б

ө

ө

Д

ө

Д–ө

Дасан зохицоход чиглэсэн засаг даргын
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сумын
хөгжлийн төлөвлөгөө, сумын хөгжлийн
стратегийг боловсруулах

Д

Б

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

84

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө,
мал аж ахуйн үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
дасан зохицох туршлагыг хэрэгжүүлэхийн
тулд хэрэгцээнд суурилсан төсвийн
төлөвлөлтийг бий болгох - зардлыг
тодорхойлж сумын хөгжлийн сангаас
төсөв олгох

Д

Б

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

85

Газар ашиглалтыг зохицуулсан шинэ
хуулинд бэлчээрийн тогтвортой
менежментийн бодлогыг тусгах

Д

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Ө

Доройтол, дасан зохицох чадавхийн
алдагдлыг бууруулахын тулд газар
ашиглалтын журмыг хэрэгжүүлэх

Ө

Д

Ө

Ө

Б

Ө

Д

86

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Үр ашиг

Зардал

Техникийн
үндэслэл

Зөвшөөрөгдөх
байдал (соёл,
уламжлал)

хэрэгжүүлэхэд
хялбар байдал

Уур амьсгалын
одоогийн
нөхцөлд зохицох

хэрэгжүүлэх
хурд

Хавсралт 1 үргэлжлэл

87

Бэлчээр, МАА-н салбар луу чиглүүлсэн
Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн
хий бууруулах, дасан зохицох үйл
ажиллагааны хэрэгжилтэнд үндэслэн
уур амьсгалын сан, нүүрстөрөгчийн зах
зээлээс нэмэлт санхүүжилтийн эх үүсвэр
бий болгох

Д

Б

Ө

Ө

Д

Ө

Д

ii.

Судалгаа ба ччадавх бэхжүүлэх,
судалгааи бүрдүүлэх

ө

Д

Д

Д

Д

ө

Д

88

Монгол Улсад хэрэгжих боломжтой
мал аж ахуйн метан хийн ялгарлыг
бууруулахын тулд тэжээлийг өөрчлөх,
ганд тэсвэртэй ургамлын зүйл тариалах
зэргээр дасан зохицох, ялгарлыг
бууруулах талаар цаашид судалгаа хийх

Ө

Д

Д

Ө

Д

Ө

Д

89

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг
илэрхийлэх техникийн чадварыг
нэмэгдүүлэх

Ө

Ө

Ө

Д

Д

Ө

Д

90

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн
талаар олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг
дээшлүүлэх

Ө

Д

Д

Д

Б

Ө

Б

Дасан зохицох туршлагууд

Үнэлгээний зэрэг: Ө- өндөр, Д- дундаж, Б- бага.
a
Үүнийг урьдчилсанан дүгнэсэн үнэлгээ, мониторингийн хяналт, менежментийн бүтэцтэйгээр хийх ёстой.
b
Жишээ нь, орон нутгийн FM давтан нэвтрүүлэг болон радио, гар утасны хамрах хүрээ, хүчин чадал,
урьдчилсан сэргийлэх дохиолол, телевиз, интернет ашиглалт.хэрэглээ.
c
“Сэлгэн бэлчээх” (бэлчээрийг эрчимтэй сэлгэн ашиглах) гэдэг нь нягтаршил ихтэй олон малын хөлөөр
органик бодисууд газарт шингэж хөрсийг сайжруулах арга юм. Бэлчээрлүүлсэн талбайн хэсгийг дараа
нь удаан хугацаагаар амраадаг. АНУ, Австрали зэрэг дэлхийн олон оронд энэ аргыг хэрэглэдэг. Үүнийг
хэрэгжүүлэхийн тулдд маш идэвхтэй мал аж ахуйн менежмент маш идэвхтэй, маш эрчимтэй төлөвлөлт
маш эрчимтэй байхгөө шаардлагатай. Ялангуяа бага хэмжээний газартай, бэлчээрийн хязгаарлагдмал
газар нутагт тохиромжтой.
d
Лигнин нь сүрлийг цаас хийгээд гаргасан үлдэгдлийнэл хар өнгөтэй спиртлэг шингэн юм. Шинэ
материалыг элс тогтоон барих лигнин гэж нэрлэсэн ба элсний нүүдлийг тогтоох ургамалд ээлтэй,
эдийн засаг болон байгаль орчинд хал багатай, үр ашигтай байдаг нь батлагдсан. Үүнийг ойжуулалт,
өвс ургамлын тариалалтанд нэгэн зэрэг ашиглаж болно. Энэ аргыг цөлжилттэй тэмцэхээс гадна усны
бохирдлыг бууруулахад мөн хэрэглэдэг. Лигнинийг дайвар бүтээгдэхүүн болгож ашиглах нь хамгийн
боломжтой хувилбар мөн. (Х.Ванг, Д.Дагвадорж, А.Питман. 2005. Хятад-Монголыйн Хуурай ба цөлөрхөг
хээрийн бүсийн доройтсон экосистемийн нөхөн сэргэлт. Тайлан 2005-23-NSY-Wang. Ази-Номхон далайн
бүсийн судалгааны төв).
Эх сурвалж: Төөслийн баг.
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Дасан зохицох туршлагууд:
Технологийн дэмжлэгийн
хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх
бэхжүүлэх
а.

БЭлчЭЭр

i.

нүүдлийн менежмент (жилийн, улирлын, онцгой байдлын)

1

отор, нийтийн нөөц бэлчээр бас/эсвэл онцгой байдлын үед нөөцөлсөн бэлчээр
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хэрэгцээнд (бэлчээр сайн, усан хангамжтай байх) нийцэх газар
хангалтгүй
•
Газар ашиглахтай холбоотой эрх зүйн болон зохицуулалтын асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон институцийн түвшинд
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө ба менежмент
•
Газар ашиглалтын журам сахиулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө ба менежмент
•
Аймаг дундын (улсын хэмжээнд) болон сум дундын (орон нутгийн
хэмжээнд) нүүдэл, отрын нутаг, зохицуулах журмын талаарх мэдээлэл
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Бэлчээрийн усан хангамж / эсвэл худаг
•
Хадлан / малын тэжээлийн агуулах
•
Малын өвөлжөө
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Нутгийн хил заагийг тогтоох судалгааны тоног төхөөрөмж (GPS, GIS )

2

отор, хол зайн нүүдлийг зохион байгуулах (бэлчээрийг нөхөн сэргээх, мөн ган
зудын үед)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хэрэгцээнд (бэлчээр сайн, усан хангамжтай байх) нийцэх газар
хангалтгүй
•
Газар ашиглахтай холбоотой эрх зүйн болон зохицуулалтын асуудал
•
Мэдээлэл, харилцааны дутагдал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө ба менежмент
•
Газар ашиглалтын журам сахиулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө ба менежмент
•
Зуны бэлчээрийг сэлгэн ашиглах, отрын бүс нутаг руу нүүх хэрэгцээ
шаардлагын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх
•
Аймаг, сум дундын нүүдлийн зохицуулалт, отрын бүс нутгийн мэдээлэл
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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3.

Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Бэлчээрийн усан хангамж болон / эсвэл худаг
•
Хадлан, малын тэжээлийн агуулах
•
Малын өвөлжөө
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

3

отрын нутаг, зуны алслагдмал бэлчээрт төрөөс явуулын үйлчилгээгээр хангах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт хомс байдал
•
Ур чадвар нь тохирох хүний нөөц дутмаг
•
Харилцаа холбоо муу
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Зөвлөгөө/мэдээлэл өгөх ур чадвар
(б) Хамт олны түвшинд
•
Боломжит мэдлэг, мэдээллийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Тээвэрлэлт, хөдөлгөөн хэрэгсэл
•
Мэдээлэл, холбооны хэрэгсэл

4

аймаг, сумдын хил нэвтэрч нүүдэллэх болон оршин суух, оторлолтыг
зохицуулах аймаг, сум дундын хамтын ажиллагааг дэмжин идэвхжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хамтын ажиллагааны тодорхой журам, эрх нь тодорхой бус
•
Зохицуулалтын тухай малчдад ойлголт байхгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрх, үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох
•
Хамтын ажиллагааны журмыг боловсруулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Аймаг, сум дундын нүүдлийн зохицуулалт, отрын бүс нутгийн
мэдээлэл
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, холбооны технологи

ii.

Байгууллагуудыг бэхжүүлэх, хуваарилах ба нөөцийн эзэмшил

5

хүлээн зөвшөөрөгдсөн бэлчээрийн газрын зураглалаар дамжуулан малчдын
хамтын ажиллагааны байгууллагуудыг (уламжлалт сүлжээ, бэлчээр
ашиглагчдын бүлэг, байгалийн нөөцийн менежментийн болон байгаль хамгаалах
бусад бүлгүүд) бэхжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Lack of clear regulations regarding pasture use and role of herder •
Бэлчээр ашиглах болон малчдын хамтлаг, бүлгийн гүйцэтгэх үүргийн
талаар тодорхой зохицуулалт дутмаг байх
•
Малчдын хамтлаг, бүлгүүдтэй гэрээ байгуулахыг орон нутгийн засаг
захиргаа нь татгалзах
•
Малчдын өөр хоорондоо зохион байгуулалт хийх ур чадвар сул байх
•
Төрөл садангийн бус бүлэг, хэсэг байгуулахад саад гарах
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль эрх зүй, зохицуулалтын орчин
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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3.

(б) Хамт олны түвшинд
•
Менежментийн ур чадвар ба байгууллагын хөгжил
Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, холбооны технологи

6

Эрсдэлийн удирдлага, гишүүдэд зориулсан зээл, бэлчээрийн менежментийн
чиглэлээр хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг бүлэг, хамт олны санхүүжилтээр
хангах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Бэлчээр өмчлөл, малчид хамт олны эрхийн талаар тодорхой
зохицуулалт дутмаг байх
•
Орон нутгийн засаг захиргаа нь малчдын нэгдэлтэй гэрээ
байгуулахаас татгалзах
•
Малчдид өөр хоорондоо зохион байгуулалт хийх чадвар сул байх
•
Төрөл садангийн бус бүлэг, хэсэг байгуулахад соёын саад гарах
•
Банкны санхүүжилт өгөхөөс татгалзах
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль эрх зүй, зохицуулалтын орчин
(б) Хамт олны түвшинд
•
Менежментийн ур чадвар ба байгууллагын хөгжил
•
Санхүүгийн суурь мэдлэг чадвар
3. Технологийн хэрэгцээ
•
ICT, including mobile banking

7

өвөлжөө, хаваржааны газар болон бэлчээр эзэмших гэрчилгээ олгох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Тохиромжтой боловч олдоц бага бэлчээрийн төлөөх өрсөлдөөн
•
Орон нутгийн засаг захиргааны үйлчилгээний хүртээмж тэгш бус
•
Бэлчээр өмчлөл, малчид хамт олны эрхийн талаар тодорхой
зохицуулалт дутмаг байх
•
Малчдын хамтлаг, нэгдэлтэй гэрээ байгуулахыг орон нутгийн засаг
захиргаа нь татгалах
•
Төрөл садангийн бус бүлэг, хэсэг байгуулахад саад гарах
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрх зүй, зохицуулалтын орчны талаарх сургалт
•
Голлох нөөцөөс тэгш хүртэх хэрэгцээ шаардлагын талаарх мэдлэгийг
дээшлүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Боломжит нөхцөл, эрх, журмын талаарх хуулийн мэдээлэл
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Нутгийн хил заагийг тогтоох судалгааны тоног төхөөрөмж (GPS, GIS)

8

Талхагдлыг бууруулах зорилгоор бэлчээр ашигласны төлбөр цуглуулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хууль сахиулах эсвэл төлбөрийн системийн талаар зөвшилцөл
байхгүй t
•
Хуулийн үндэслэл байхгүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бусад орны туршлагаас суралцах талаар хийсэн дүн шинжилгээ,
хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн хийх
•
Эрх зүй, зохицуулалтын орчин
(б) Хамт олны түвшинд
•
Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг
Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Бэлчээрийн мониторингийн техник хэрэгсэл

9

Сумын түвшний хамтын удирдлагын байгууллагууд, бэлчээрийн менежмент,
хяналт-шинжилгээ хийх журам нэвтрүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Урьдчилсан нөхцөл болгож малчдын байгууллагуудын чиг үүргийг
шаарддаг
•
Хуулиараа хамтын удирдлагыг шаарддаггүй
•
Хурал, уулзалт хийх хангалттай санхүүжилт байхгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хамтын удирдлагын эрх зүйн орчин, журам, зохицуулалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Байгууллагын хөгжил t
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

10

Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг сумын
түвшинд боловсруулж хэрэгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Бэлчээр ашиглагчдын бүлэгт хуулийн дагуу олгосон тодорхой эрх
дутмаг
•
Бэлчээр ашиглах тодорхой зохицуулалт дутмаг
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөний загвар боловсруулахад хамаарах
болон оролцооны шийдвэр гаргалт дутмаг
•
Бэлчээрийн менежментийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилт
дутмаг (усан хангамж, хашаа барих, ургамлын үр г.м)
•
Бэлчээрийн даацыг тооцоолох, экологийн үйл явцын талаар ойлголт
дутмаг
•
Одоо байгаа бэлчээрийн зохицуулалтын хэрэгжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрх зүйн орчин ба зохицуулалт
•
Хамт олны оролцоо, төлөвлөлтийн сургалт
•
Бэлчээрийн даац, мониторингийг багтаасан бэлчээрийн
менежментийн сургалт
•
Одоо байгаа бэлчээрийн зохицуулалтыг албадан хэрэгжүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Байгууллагын хөгжил ба хамтын менежментийн сургалт
•
Тогтвортой бэлчээрийн менежмент ба мониторингийн сургалт
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
3.

Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Бэлчээр ашиглах хил заагийг тогтоох (GPS, GIS) судалгааны
төхөөрөмж
•
Тоног төхөөрөмж (худаг гаргах г.м)

iii.

Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах

11

ашиглагдаагүй бэлчээрт гүний худаг гаргахйa
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилтийн эх үүсвэр дутмаг
•
Сайн засвар үйлчилгээний тодорхой хариуцлага, ур чадвар,
санхүүжилт дутмаг
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрх зүйн орчин ба зохицуулалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Сайн засвар үйлчилгээнийн сургалт
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Хүнд машин механзм, тоног төхөөрөмж
•
Худаг шалгах төхөөрөмж

12

ашиглагдаагүй бэлчээрт гар худаг гаргах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Гүний усны байршлыг тодорхойлон санхүүгийн эх үүсвэр дутагдах
•
Усны чанар хангалттай байх
•
Худгаа арчлах ур чадвар, хариуцлага, хөрөнгийн сул тал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрх зүйн орчин ба зохицуулалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Худаг засах, засвар үйлчилгээ, барилга барих сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Худаг шалгах төхөөрөмж

13

Усны эх үүсвэрийг доройтуулах, хэтрүүлэн ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх,
мал гол горхи, нуур, цөөрөмд орохыг зохицуулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мал аж ахуйн идэвхтэй менежментийн талаар мэдлэг дутмаг
•
Моторт (мотоцикл) хэрэгслээр мал хариулах практикийг өөрчлөх
•
Мал сүргийн тоонд нийцсэн хүн хүч дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мал аж ахуйн талаар сургалт хийдэг орон нутгийн ажилтнуудад
мэдлэг олгох сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Мал аж ахуйн идэвхтэй менежмент, тогтвортой бэлчээр, усны
менежментийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
14

Уст цэгийн доройтлоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд хамгаалах, ус хадгалах
байгууламжтай болох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн ус, түүний эх үүсвэр хангалтгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Барилга байгууламж барих сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Барилгын техник, голын эрэг хавийн экологи, нөхөн сэргээлтийн
талаар сургалт зохион байгуулах сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Нарны эрчим хүчээр ажиллах шахуургууд

iv.

Бэлчээрийн мэрэгч амьтадтай тэмцэх

15

Байгалийн мэрэгчдээр (үлийн цагаан оготно) хооллодог махчин амьтдыг
агналгүй хамгаалах замаар мэрэгч амьтдад хяналт (жишээ нь, мэрэгчдээр
хооллодог махчин шувууд ан хийхэд нь зориулж суудал хийх, үнэг зэрэг махчин
амьтдыг хамгаалах)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ойлголт дутмаг
•
Мэрэгчдээр хооллодог амьтдыг агнадаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мэрэгчдээр хооллодог амьтдын идэш тэжээлийн экологиийн сургалт
•
Байгаль хамгаалах журмыг боловсруулах, мөрдүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Мэрэгчдээр хооллодог болон идэш тэжээлийн экологи, байгаль
хамгаалах журмын сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй

16

гар аргаар хяналт тавих (урхи, занга г.м)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ойлголт дутмаг
•
Хүн хүч их шаардагдана
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Занга хийх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Занга хийх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй

v.

Бэлчээрийн чанарын менежмент

17

Байгалийн унаган үет болон навчит ургамал тарих (мал нэвтэрч орохооргүй
хашаа, хамгаалалт байгуулах) (Саман ерхөг, Соргүй согоовор, сонгины төрлийн
ургамал, нумраа хунчир, Дагуурын өлөнгө, гмилений өлөнгө, Сибирь өлөнгө,
ленийн ботууль, Богданы арвай, Шар царгас, нугын биелэг, Дэрвээн тарна,
Эмзэг түрүүт өлөнгө, Том навчит зурман сүүл, Сибирь хялгана, Крыловын
хялгана зэргийг хамгийн боломжит төрлүүд гэж тодорхойлсон).b
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

40

Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
1.

2.

3.

Гол хязгаарлалтууд
•
Малчид үр олж авах
•
Үрийн фонд байгуулах
•
Ургамлын бүрхэвчийг хамгаалах, хаших боломж
Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Үрийн фонд байгуулах, газар нөхөн сэргээх арга, техникийн мэдлэг,
ур чадвар
(б) Хамт олны түвшинд
•
Газар нөхөн сэргээх, тэжээлийн ургамал тарих арга техникийн
мэдлэг, ур чадвар
Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй

18

Бэлчээрийг сэлгэх, амраах (зун , намар)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хэрэгцээний шаардлага хангах тохиромжтой газар хангалтгүй байх
(бэлчээрийн талбай, усан хангамжтай г.м)
•
Газар ашиглахтай холбоотой эрх зүйн болон зохицуулалтын асуудал
•
Харилцаа холбоо болон зохицуулалт дутмаг
•
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
мониторингийн сул тал
•
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний албадан хэрэгжилт сул
•
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, үйлчилгээг
сайжруулах санхүүжилт хангалтгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө, мониторинг хийхэд сумын газрын
даамлыг сургах
•
Эрх зүй, зохицуулалтын орчин
•
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд and/or resource users
•
Бэлчээр экологи, менежмент, мониторингийн сургалт
•
Бэлчээрийн менежментийн хүрээнд малчдын бүлгийг зохион байгуулж
бэхжүүлэх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

19

Доройтлыг бууруулах, уян хатан чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бог малыг
эгц налуу газар бэлчээхээс зайлсхийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт сул
•
Мал маллагааны практик муу
•
Малын тоо толгойд тохирсон ажиллах хүч дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бэлчээрийн менежмент, хөрс хамгаалал, хөрсний эвдрэлтэй тэмцэх
чиглэлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бэлчээрийн менежмент, хөрс хамгаалал, хөрсний эвдрэлтэй тэмцэх
чиглэлийн сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
20

онцгой үед хэрэглэх бут сөөг, ойн бэлчээрийг (голын сав газар) хамгаалах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Идэвхтэй мал аж ахуйн менежментийн талаар мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мал аж ахуйн менежмент, экологийн сургалт зохион байгуулах (ой,
голын хөндий)
(б) Хамт олны түвшинд
•
Мал аж ахуйн менежмент, экологийн сургалт зохион байгуулах
(ерөнхий, ой, голын хөндий)
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Хашаа, хашилт

vi.

Эрсдэлийн менежмент ба гамшгийн бэлэн байдлыг хангах

21

УЦУоШг-аас гаргасан цаг агаар, байгалийн гамшиг, малын тэжээл зэрэг нөхцөл
байдлын талаарх урьдчилан сэргийлэх мэдээгээр үнэн зөв, цаг хугацаанд хангах
(жишээ нь, маа-н урьдчилан сэргийлэх систем)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Урьдчилсан таамаглал хийх бэлчээрийн мониторингийн цэг, цаг
агаарын станцын хүрэлцээ муу
•
Цаг агаар, бэлчээрийн урьдчилсан сэргийлэх мэдээ хүлээн авах
боломж хомс (ФМ радиогийн долгион сул)
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
МАА-н урьдчилан сэргийлэх системийн мэргэжлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Урьдчилан сэргийлэх мэдээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Суман дахь ФМ радиогийн дахин дамжуулалт
•
Мониторингийн хийх станцуудыг өргөжүүлэх (МАА-н урьдчилан
сэргийлэх систем)
•
Хэрэгцээгээр нь сумын цаг уурын тоног төхөөрөмж боловсронгуй
болгох

22

хөдөө орон нутаг, малчдад зориулсан мэдээлэл, холбооны технологийг
хөгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Гар утасны цамхаг дутмаг
•
Цахилгаан эрчим хүч хангалтгүй
•
Цахилгаан эрчим хүчний хүртээмж муу
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мэдээлэл, холбооны технологийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Мэдээлэл, холбооны технологийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
ФМ радио, ФМ радио дахин дамжуулалт
•
Гар утасны цамхаг ба дахин дамжуулалт
•
Нар, салхины эрчим хүчний систем
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
23

малын индексжүүлсэн даатгалыг (миД) бий болгох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг ойлголт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
МИД-ын тухай ойлголт, үзэл баримтлал, хэрэгжүүлэх талаар сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
МИД-ын ойлголтыг дээшлүүлэх, идэвхжүүлэх загвар бүлэг, хэсгийн
талаар мэдлэгийг олон нийтэд таниулах, түгээх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

24

Сумын эрсдэлийн удирдлага, нөөц төлөвлөгөөг бэлтгэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдээлэл дутмаг
•
Отрын нутаггүй
•
Техник хэрэгсэл хангалтгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи, МАА-н урьдчилан сэргийлэх систем
болон цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ авах чадвар

Б.

мал аж ахУй

i.

мал аж ахуйн бүтээмж болон чанар (үүлдэр угсаа, эрүүл мэнд, тэжээлийн чанар)
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илүү сайн дасан зохицож чадсан орон нутгийн малаар үндсэн сүргээ бүрдүүлэх
замаар үүлдэр (цөм сүрэг) сайжруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Үүлдэр, түүнийг сонгох талаар мэдлэг дутмаг
•
Мэдээлэл дутмаг
•
Эрлийз үүлдрийг солилцох, тээвэрлэх боломж муу
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мал эмнэлэг үржлийн тасаг- үүлдэр түүнийг сонгох чиглэлийн
сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Үүлдэр түүнийг сонгох чиглэлийн сургалт, бүртгэл хөтлөх
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)

26

“Дасан зохицох хурдыг ихэсгэх” зорилгоор илүү тэсвэртэй, илүү бүтээмжтэй
үүлдрийн зохиомол хээлтүүлгийг нэвтрүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Үүлдэр түүнийг сонгох талаар мэдлэг дутмаг
•
Мэдээлэл байхгүй
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Үүлдрийг солилцох, тээвэрлэх боломж муу
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.
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Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Үүлдэр, түүнийг сонгох чиглэлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мэдээллээр хангах
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Үржлийн станц болон тоног төхөөрөмж
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)

өвчинг эсэргүүцэх чанарыг дээшлүүлэхийн тулд вакцинжуулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Сайн чанарын вакцины дутагдал
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Тээвэр
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Малын эмч нар, зоотехникч нарын сургалт/тасралтгүй боловсрол
(б) Хамт олны түвшинд
•
Вакцинжуулалтын сургалт, мэдлэг дээшлүүлэх
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Үржлийн станц болон тоног төхөөрөмж (явуулын)
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)
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халдварт өвчний эмчилгээ, хяналт-шинжилгээ хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Ойлголт, мэдлэг дутмаг
•
Хөдөө орон нутагт лабораторийн тоног төхөөрөмж дутагдалтай
•
Тээвэрлэлтийн хүндрэл үүсдэг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Халдварт өвчний менежмент, малын эрүүл мэндийн тусламж талаар
Мал эмнэлэг үржлийн тасагт сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Малын эрүүл мэндийн тусламж, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Сумын түвшинд оношилгооны тоног төхөөрөмжтэй болох
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)
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Паразит шимэгчдийг устгах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Ойлголт, мэдлэг дутмаг
•
Хөдөө орон нутагт лабораторийн тоног төхөөрөмж дутагдалтай
•
Тээвэрлэлтийн хүндрэл үүсдэг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Паразит шимэгчдийн менежмент, малын эрүүл мэндийн тусламжийн
талаар Мал эмнэлэг үржлийн тасагт сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Малын эрүүл мэндийн тусламж, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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3.

Технологийн хэрэгцээ
•
Энгийн оношилгооны тоног төхөөрөмжтэй болох
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)s

ii.

Тэжээлийн ургамал /тэжээл бэлтгэх, үйлдвэрлэх

30

хорогдлыг багасгахын тулд хадлан, тэжээлийн агуулах барих,
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хадгалах байгууламжийн хүртээмж хангалтгүй
•
Санхүүжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Төсөвлөх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Барилга байгууламжийн чиглэлийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Томоохон хэмжээний хадгалах байгууламжтай болох

31

малчин өрх, бүлгүүдэд хадлангийн талбай хуваарилах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хадлангийн талбай хангалтгүй
•
Хэрэглэгчид хоорондын зөрчил
•
Орон нутгийн засаг захиргаанаас үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж
тэгш бус
•
Малчдын эрхийн талаар тодорхой дүрэм журам байхгүй
•
Малчдын бүлгүүдийн сул байдал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Technical/institutional
•
Жил тутмын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Байгууллага болон хамт олонд зориулсан сургалт зохион байгуулах
болон дэмжлэг үзүүлэх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи, газрын зураг, байршил тогтоох
хэрэгсэл - GPS
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хадлангийн гарцыг (ганд тэсвэртэй төрөл зүйл, өндөр чанартай үр, органик
бордоо, усалгаатай тариалан) сайжруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орц, хангамжийн санхүүжилт дутмаг
•
Органик бордоо ашиглах, үр суулгалт, усжуулалтын техникийн талаарх
мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Ганд тэсвэртэй төрөл зүйл, сайн чанарын сортын үрийг авч чадахгүй
байх
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Ажилтнуудад зориулсан хадлангийн талбайг сайжруулах хамгийн
шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хадлангийн талбайг сайжруулах хамгийн шилдэг туршлага хуваалцах
сургалт
•
Үр цуглуулах, олон наст ургамал тариалах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Тэжээлийн ургамал тариалах (ганд тэсвэртэй зүйл, Сибирийн өлөнгө г.м)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Өндөрлөг газар болон хуурай гандуу газрын хөрс, таагүй уур амьсгал
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Ганд тэсвэртэй төрөл зүйл, сайн чанарын сортын үрийг авч чадахгүй
байх
•
Хөрс бэлтгэх тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Хөрс, газар тариалан, ус хамгаалах ур чадвар, мэдлэг дутмаг
•
Зөвлөх үйлчилгээ хангалтгүй
•
Хөдөлмөр их шаардах
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хөрс, газар тариалан, ус хамгаалах арга техникийн сургалт
•
Ганд тэсвэртэй төрөл зүйл, сайн чанарын сортын үрийн банк
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хөрс, газар тариалан, ус хамгаалах арга техникийн сургалт
•
Үр цуглуулах, олон наст ургамал тариалах
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Хүнд даацын машин, тоног төхөөрөмж
•
Нөөц хадгалах барилга, байгууламж

34

Эрдэнэшиш (ганд тэсвэртэй зүйл) тариалж даршлах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Өндөрлөг газар болон экологийн бүсээс хамаарсан хөрс, таагүй уур
амьсгал
•
Орц, хангамжийн санхүүжилт дутмаг
•
Газар тариалан эрхлэх ур чадвар, мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Газар тариалан эрхлэх, боловсруулах сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Газар тариалан эрхлэх, боловсруулах сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Нөөц хадгалах барилга, байгууламж
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Байгалийн унаган ургамлын төрөл зүйлийг ашиглан даршны үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх (экологийн бүсээс хамаарна): халгай, лууль, сонгины төрлийн
ургамлууд: таана, хөмүүл болон чихэр өвс (боловсролтын эхний үе шатанд
идэмж муу)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Газар тариалан эрхлэх ур чадвар, мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Газар тариалан эрхлэх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Газар тариалан эрхлэх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Нөөц хадгалах, даршны байгууламж
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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нэмэлт тэжээл, эрдэс бодис (шахмал тэжээл) үйлдвэрлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орц (тэжээл, амин дэм, эрдэс), ханган нийлүүлэлт дутмаг
•
Тоног төхөөрөмжийн олдоц хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Малын тэжээл бэлтгэх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Малын тэжээл бэлтгэх болон тоног төхөөрөмж ажилууллах сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Гар эсвэл механик ажиллагаатай шахмал тэжээл бэлтгэх төхөөрөмж
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нэмэлт тэжээл (овъёос, хивэг) худалдан авах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Тэжээлийн үнэ өндөр
•
Тэжээлийн хомсдол (том үйлдвэрүүд тэжээл экспортлох)
•
Тээвэрлэлтийн асуудлууд
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Байхгүй
(б) Хамт олны түвшинд
•
Зах зээлийн үнийн судалгаа, мэдээлэл
•
Хамтран бөөний худалдан авалт хийх
3.

Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Нөөц хадгалах байгууламж
•
Тээвэрлэлт (авто болон төмөр зам, машин)

iii.

Сүргийн бүтэц ба мал маллагааны туршлага

38

Бод, бог малын уламжлалт харьцааг бий болгож сүргийн бүтцийг тохируулах,
бэлчээрийн талхлагдлыг бууруулахын тулд ямааны тоог бууруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орлогын түвшинг хэвээр хадгалах (ноос, ноолуур болон бусад
бүтээгдэхүүний алдагдал)
•
Бүтээгдэхүүний төрөлжүүлэлт цөөн
•
Уламжлал ёсоор мал сүргийн тоо нийгэм дэх байр суурийг илтгэдэг
явдал
•
Мал аж ахуйн даатгал сул
•
Даацыг малын тоо толгойд нийцүүлэн чанд баримталдаггүй
•
Дүрэм журам тодорхой бус
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль эрх зүйн зохицуулалтууд
•
Хууль сахиулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бэлчээрийн даац, газрын тогтвортой ашиглалт, нэмүү өртөг шингээх,
төрөлжүүлэх, маркетингийн чиглэлийн сургалт
•
МАА-н даатгалын боломжуудын талаарх ойлголт өгөх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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малын хорогдол, тэжээлийн зардлын алдагдлыг бууруулахын тулд өвөл
болохоос өмнө малаа нядлах, худалдах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орон нутагт мал нядалгааны газар хомс
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрүүл ахуйн зохицуулалт, малын бүртгэлийн талаарх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Эрүүл ахуйн зохицуулалт, малын бүртгэлийн талаарх сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мал нядалгааны газар
•
Тээвэрлэлт (авто, төмөр зам, машин )
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Тэжээлийн зардал, малын хорогдлыг бууруулахын тулд залуу малыг нядлах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Уламжлалт бус практик
•
Орон нутагт мал нядалгааны газар хомс
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн ажилтнуудад зориулсан МАА-н
менежментийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
МАА-н менежментийн сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мал нядалгааны газар
•
Тээвэрлэлт (авто, төмөр зам, машин)
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Establish local or mobile slaughterhouses and cold storage
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт дутмаг
•
Технологийн дэвшил нэвтрэх боломж хомс
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрүүл ахуй, шинэ технологийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Эрүүл ахуй, шинэ технологийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мал нядалгааны газар, хүйтэн зоорь
•
Тээвэрлэлт (авто, төмөр зам, машин)

42

мал маллагаа болон мал аж ахуйг идэвхтэй эрхлэх (намгархаг газар, ус, налуу
газар, ойн бэлчээрийн газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
МАА-н идэвхтэй менежментийн мэдлэг дутмаг
•
Мотоциклоор мал хариулах зэрэг маллагааны практикийн өөрчлөлт
•
Малын тоонд тохирсон хүн хүч дутмаг
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
МАА-н идэвхтэй менежментийн талаар мэдээлэл, зөвлөгөөний
ажилтнуудад зориулсан сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Усны менежмент, МАА-н идэвхтэй менежмент ба тогтвортой
бэлчээрийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх
Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй
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“Сэлгэн бэлчээх” - малын нягтрал ихтэй газрыг ойр ойрхон сэлгэн нүүдэллэх,
бага талбайд бэлчээрлүүлэхдээ гарцын 50%-ийг үлдээхd
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Монголд үндсэндээ туршигдаагүй хандлага (уламжлалт арга барилд
зарим талыг тусгасан хэдий ч)
•
Эрчимжсэн мал аж ахуй, нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган
хэрэгжүүлэхийг шаарддаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Арга зүйн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Арга зүйн сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй
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нийтийн алслагдсан нөөц бэлчээрт (отор) малын хашаа хороо барих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Малчид хоорондын хамтын ажиллагаа дутмаг
•
Санхүүжилт хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Малчин өрх, малчдын бүлгүүдэд хашааг хуваарилах зохицуулалт хийх

3.

(б) Хамт олны түвшинд
•
Зохицуулалтын талаарх мэдээлэл, сургалт
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Малын хашаа хороо

iv.

хот орчмын тохиромжтой газар нутагт сүүний аж ахуй байгуулах
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Сүүний үнээнд зориулж дулаан хашаа хороо, саравч (хаалттай, битүү) барих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Газар, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд эзэмшлийн
талгаа байхгүй
•
Хөрөнгө оруулалтын зардал өндөр (гадаад үүлдрийн үхэр, дулаан
саравч, худаг, тэжээл үйлдвэрлэл)
•
Мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Зээл авах боломж хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Сүүний фермерийн аж ахуйн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Малын тэжээл, дарш бэлтгэх зэрэг сүүний аж ахуйн холбогдолтой бүх
талын сургалт зохион байгуулах
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
3.

Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Малын дулаан байр
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Сүү хадгалах байр барих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Газар, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд эзэмшлийн
баталгаа байхгүй
•
Барилгын болон засвар үйлчилгээний хөрөнгө оруулалтын зардал
өндөр
•
Мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Зээл авах боломж хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрүүл ахуйн чиглэлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Эрүүл ахуйн чиглэлийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн хадгалах зоорь, байр

C.

ЭКо СиСТЕм, хөДөө аж ахУй, Байгалийн нөөЦийн аШиглалТ

i.

хөдөө аж ахуйн газрын менежмент
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Бэлчээр, мал аж ахуйн менежментийн “байгаль орчны нэгж” дэх аймаг, сумын
мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Цөөн хэдэн аймгууд байгаль орчны нэгжийг албан ёсоор байгуулан
ажиллаж байна
•
Байгаль орчны нэгж үйл ажилагаагаа явуулахад шаардлагатай байр
орчин, тоног төхөөрөмж байхгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Экосистемд суурилсан нэгдмэл арга барил
•
Хамтын ажиллагааны журам
(б) Хамт олны түвшинд
•
Аймаг, сумын төрийн албан хаагчдын зүгээс санал болгож буй
үйлчилгээний хариуцлагын талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх
сургалт
3.
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Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
•
Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл

Бэлчээрт ойн нөлөөг бий болгох: мод тарих (хайлаас, сухай, эсвэл чацаргана),
эко бүсээс нь хамааруулан чихэр өвс, бургас, булцуут таримал ургамлуудыг
тарих, талбайн эргэн тойронд салхинаас хамгаалах халхавч байгуулах (мод, бут,
сөөг, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал тарих)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Суулгацны өсөлтөнд ус хүрэлцэхгүй байх
•
Ажиллах хүч их шаардах
•
Зөв тарих арга техник, нягтаршуулалттай тариалангийн талаар мэдлэг,
ур чадвар дутмаг
•
Суулгац олдохгүй байх
•
Суулгац болон зулзаган модны хамгаалалт дутмаг
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бэлчээрийн талбайд ойн нөлөөг бий болгох практик сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бэлчээрийн талбайд ойн нөлөөг бий болгох практик сургалт
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Усжуулалт (тохиромжтой технологи)
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Элсний нүүдлийг/ \элсэн довцог, манхануудыг тогтоон барих: (i) элсний нүүдлээс
хамгаалах сүрлэн хашаа, талбайн халхавч барих, хашаа халхавчны дотор мод,
бут тарих, (ii) салхины хурдыг багасгаж элс нүүхээс сэргийлэхийн тулд шавар,
мод, чулуугаар саад хийх элсэн манхны хормойн хэсгийн 1/3-д нь бут сөөг
тарих, (iii) салхины хүчийг сааруулахын тулд тэгш гадаргуу дээр мод тарьх,
(iv) эвдрэлээс сэргийлэхийн тулд шатрын хөлөг адил загвараар үет болон бусад
ургамал тарих, (v) БнхаУ-д хэрэглэж байгаа шинэ арга болон элсийг тогтоох
лигнин материал ашиглах.c
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Арга техникийн талын мэдээлэл хомс
•
Орцуудыг (сүрэл, лигнин) олж авч чадахгүй байх
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Элс, элсэн довцог, манханг тогтворжуулах сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Элс, элсэн довцог, манханг тогтворжуулах сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Лигнин гаргах, сүрлээр торон хашаа хийх төхөөрөмж
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Бэлчээр, тариалангийн талбайг зурваслан сэлгэх, тариалангийн талбайг
тэжээлийн ургамал/үр тарианы хослолоор сэлгэх, анжисаар хүрээ татах зэрэг
хөрс хамгааллын аргуудыг хэрэглэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Байгаль орчны нөлөөллийн талаар санаа тавьдаггүй
•
Эрх зүйн орчин тодорхой бус
•
Хөрс хамгааллын хууль сахиулдаггүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хөрс хамгаалах арга хэмжээний сургалт

3.
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(б) Хамт олны түвшинд
•
Хөрс хамгаалах арга хэмжээний сургалт
Технологийн хэрэгцээ
•
Хүнд машин механизм, төхөөрөмж

Далан хаалт хийх, ургамал тарих зэргээр өрсний элэгдлээс урьдчилан сэргийлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Байгаль орчны нөлөөллийн талаар санаа тавьдаггүй
•
Эрх зүйн орчин тодорхой бус
•
Хөрс хамгааллын хууль сахиулдаггүй
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хөрс хамгаалах арга хэмжээний сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хөрс хамгаалах арга хэмжээний сургалт
Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй
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хөрсний чийг хадгалах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (хүнсний ногоо, тариан
талбайг гялгар уутан хучлагаар бүтээх, хуванцар материалаар хийсэн
бүрхэвчээр хучих гэх мэт)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ойлголт дутмаг
•
Материалын олдоц муу
•
Орц, хангамжийн санхүүжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хөрсний чийг хадгалалтын сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хөрсний чийг хадгалалтын сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Технологийн хувьд нийцтэй усжуулах систем

ii.

Усны нөөцийн хамгаалалт ба менежмент (голын хөндийн байгаль орчныг
хамгаалах, нөхөн сэргээх, ус намгархаг газар, нуур, цөөрөм, бүрд [баянбүрд]-ийн
хамгаалалт)
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голын эрэг хавийн газар нутгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Материал, хангамжийн санхүүжилт дутмаг (түр хугацааны хашаа
барихад г.м)
•
Усны урсгалын багтаамжийн талаарх мэдлэг бага
•
Усан хангамжийн хүрэлцээ муу, нөөцийг хэтрүүлэн ашиглах
•
Ус, газар ашиглах зохицуулалтын хэрэгжилт сул
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Голын хөндийн экологи, нөхөн сэргээх арга техникийн талаар сургалт
зохион байгуулах
•
Газар ашиглалтын журам сахиулах\

3.
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(б) Хамт олны түвшинд
•
Голын хөндийн экологи, нөхөн сэргээх арга техникийн талаар сургалт
зохион байгуулах
•
Ус, газар ашиглалтын журмын талаар сургалт зохион байгуулах
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Түр хугацааны хашаа

Доройтол, хэт хэрэглээнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд уст цэгийн
ашиглалтыг зохицуулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Материал, хангамжийн санхүүжилт дутмаг (түр хугацааны хашаа г.м)
•
Эрэлт хэрэгцээг хангах усан хангамж дутагдалтай
•
Хамтын ажиллагаа муу, менежмент сул
•
Ус, газар ашиглах зохицуулалтын хэрэгжилт сул
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Намгархаг газрын экологи, менежмент, бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах
•
Ус, газар ашиглалтын журам сахиулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Намгархаг газрын экологи, менежмент, бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөлтийн талаар сургалт зохион байгуулах
•
Ус, газар ашиглалтын журмын талаар сургалт зохион байгуулах
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Түр хугацааны хашаа
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Усны сав газрын захиргаа (засгийн газрын байгууллага) болон сав газрын зөвлөл,
дэд зөвлөлүүдийг (иргэний нийгмийн байгууллагууд) бий болгох, бэхжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хууль тогтоомж (Усны тухай хууль, Усны үндэсний хөтөлбөр)
харьцангуй шинэ бөгөөд засаг захиргааны бүтэц, эрх мэдлийн талаар
нарийн зохицуулагдаагүй
•
Захиргаа байгуулагдаж байгаа бөгөөд захиргаа, зөвлөл хоорондын
хамтын ажиллагааны механизм нарийн тодорхойлогдоогүй
•
Одоогоор цөөн тооны зөвлөл ажиллаж байна
•
Зөвлөлийн ажлын санхүүжилт маш бага эсвэл огт байхгүй, төсвийн
хуваарилалт байхгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Усны сав газрын менежментийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Усны сав газрын менежмент, байгууллагын хөгжил, менежментийн
сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
МХТ
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голын сав газар, дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,
хэрэгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хууль тогтоомж (Усны тухай хууль, Усны үндэсний хөтөлбөр)
харьцангуй шинэ бөгөөд зохицуулалт нь бүрхэг
•
Төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх менежментийн арга хэмжээний
санхүүжилт дутмаг
•
Экологийн үйл явц, давтан хийх ажиллагааны тооцооллын талаарх
ойлголт хангалтгүй
•
Мэдээлэл дутмаг
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Technical/institutional
•
Голын сав газрын менежмент ба менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Голын сав газрын менежмент ба менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2 үргэлжлэл
iii.

Экосистемийн менежмент ба хамгаалал
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аймагт одоо хэрэглэгдэж байгаа газар ашиглалтын төлөвлөгөөг (уул уурхайн
зөвшөөрөлтэй болгох, уул уурхайн газрын нөхөн сэргээлт) хэрэгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Ил тод байдал дутмаг
•
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журмын хэрэгжилт сул
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт, төлөвлөлт, хууль сахиулах
чиглэлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хууль эрх зүйн орчин, зохицуулалт, төлөвлөлтийн үйл явцын
мэдээллийн талаарх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи ба Дэлхийн мэдээллийн систем
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ган гачиг, хуурайшилттай үед галын эрсдэлийг бууруулахын тулд ойн болон
бэлчээрийн менежментийг сайжруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орон нутгийн хамтын ажиллагаа сул
•
Хууль тогтоомж, газар ашиглалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт муу
•
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Гал түймрийн машин, тоног төхөөрөмж
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газрын доройтол, экосистемийг хувирган өөрчлөх явдлыг багасгаж уян хатан
чанарыг нэмэгдүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хууль тогтоомж, газар ашиглалтын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт муу
•
Чанартай шаардлага хангахуйц газрын хүрэлцээ бага
•
Түлшний өөр эх үүсвэр хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль сахиулах, газар ашиглалтын төлөвлөгөөний сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Хууль сахиулах, газар ашиглалтын төлөвлөгөөний сургалт
•
Түлшний модны өөр хувилбаруудыг боловсруулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Тодорхойгүй
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Тогтвортой менежментийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх бэлчээр ашиглагчдын
бүлгүүдийг бий болгон дэмжих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Институцийн сул байдал
•
Мэдээлэл, дэмжлэг дутмаг
•
Ур чадвар, мэдлэг дутмаг
•
Хууль сахиулах ажиллагаа сул
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Тогтвортой газрын менежментийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Тогтвортой газрын менежмент, экологийн сургалт
•
Байгууллагын хөгжлийн зарчмуудын талаарх сургалт
Технологийн хэрэгцээ
•
Дэлхийн мэдээллийн систем, Байршил тогтоох систем, газрын
зураглал, тоног төхөөрөмжийн нөөц, судалгаа
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
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ойн доройтлыг бууруулах, уян хатан чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд түлшний
хэмнэлттэй зуух, шахмал түлшний хэрэглээг урамшуулан дэмжих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Түлшний хэмнэлт сайтай зуух авах чадвар, боломж хомс
•
Түлшний хэмнэлт сайтай зуухны санхүүжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хэрэгцэтэй технологийг боловсруулах судалгааны байгууллагууд,
үйлдвэрлэгчид
(б) Хамт олны түвшинд
•
Түлшний үр ашиг, бололцоотой бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
ЖДҮ-ийн тоног төхөөрөмж
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Тэмээний идэш тэжээл болгох, элсийг тогтворжүүлах үүднээс заган ой, шугуйг
(цөлөрхөг хээр) хамгаалах, нөхөн сэргээх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орон нутгийн хамтын ажиллагаа сул
•
Хууль тогтоомж, газар ашиглалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт муу
•
Нөхөн сэргээх аргын талаар мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Загийн экологи, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Суулгацны тарих, хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Байхгүй
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орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий болгох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Орон нутгийн зөвшилцөл бий болгох
•
Газрын нөөцийн талаарх ойлголт хангалтгүй
•
Дэмжлэг туслалцааны үйлчилгээ үзүүлэх санхүүжилт дутмаг
2.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Экологи, менежментийн төлөвлөлтийн талаарх орон нутгийн засаг
захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Экологи, менежментийн төлөвлөлтийн сургалт
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
3.

Технологийн хэрэгцээ
•
Дэлхийн мэдээллийн систем, Байршил тогтоох систем, судалгааны
тоног төхөөрөмж
•
Мэдээлэл харилцааны технологи
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төлөв дэх биологийн олон янз байдал,
экосистемийн үйлчилгээний чадавхийг хадгалах зорилгоор хамгаалалттай бүс
нутаг, биологийн коридорын зохицуулалт хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Биологийн коридорт тохирох боломжтой газар хангалттай бус
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах үйл ажиллагаа сул
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилт сул
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх санхүүжилт хангалтгүй
•
Экологийн мэдээлэл хангалтгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ашиглалт, төлөвлөлт, хяналтшинжилгээ, экологийн мэдээллийг цуглуулах сургалт
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд and/or resource users
•
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зохицуулалт, зөвшөөрөлтэй нөөц
ашиглалтын талаарх ойлголт, мэдлэг
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл харилцааны техгологи

iv.

Ус цуглуулж нөөцлөх ба хамгаалах
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Усны урсцыг удирдах жижиг хэмжээний далан, усан сан барих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Өндөрлөг газраас урсан ирэх улирлын болон мөсөн голын урсцыг
хураах, зохицуулах үйл ажиллагааны загвар туршлага бага
•
Байгалийн нөөц ашиглагчдын мэдлэг хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мэргэжлийн байгууллагуудын дунд хаалт, далан, усан сангийн зураг
төсөл хийх, барилгын болон менежментийн чиглэлээр сургалт зохион
байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Мэргэжлийн байгууллагуудаар дунд жижиг хэмжээний зураг төсөл,
барилгын болон менежментийн чиглэлээр сургалт явуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Барилгын тоног төхөөрөмж
•
Компьютерийн загварууд
•
Мэдээлэл харилцааны технологи
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айл өрхийн хэрэглээ, мал услах болон усжуулалтанд зориулж усыг тогтоон
барих, хөрсний чийг нэмэгдүүлэх, хаалт хийх (налуу газар шуудуу, чулуун далан,
гүехэн суваг)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Байгалийн нөөц ашиглагчдын мэдлэг хомс
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Ус хураах сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Ус хураах сургалт зохион байгуулах
Технологийн хэрэгцээ
•
Машин тоног төхөөрөмж (машин, трактор)
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айл өрхийн хэрэглээ, хөрсний чийг нэмэгдүүлэх, мал услах, усжуулалтанд
зориулж цасны ус цуглуулх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Байгалийн нөөц ашиглагчдын мэдлэг хомс
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Цасны ус хураах сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Цасны ус хураах сургалт зохион байгуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Машин тоног төхөөрөмж (машин, трактор)
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Ууршилтын алдагдлыг бууруулахын тулд шөнийн цагаар усжуулалт хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг дутмаг
•
Материал олж авч чадахгүй байх
•
Материал хангамжийн санхүүжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Усжуулалтын сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Усжуулалтын сургалт зохион байгуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Усжуулалтын шинэ технологи
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Ууршилтын алдагдлыг бууруулахын тулд дуслаар усалгаа хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг дутмаг
•
Материал олж авч чадахгүй байх
•
Орц, хангамжийн санхүүжилт дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Technical/institutional
•
Усжуулалтын сургалт зохион байгуулахn
(б) Хамт олны түвшинд
•
Усжуулалтын сургалт зохион байгуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
New irrigation technologies
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Ус хамгаалах судалгааны төвүүд хот суурин газар, уул уурхай орчмын усны
хэмжилтийг хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хууль сахиулах үйл ажиллагаа сул
•
Уул уурхайн үйл ажиллагааны эдийн засгийн ач холбогдлыг чухалчилж
болзошгүй байгаль орчны асуудлыг орхигдуулах
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2 үргэлжлэл

2.

3.

•
Үр ашигтай дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Байгаль орчны нөлөөллийн талаар мэдлэг дутмаг
•
Урамшуулал байхгүй
Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Усны менежмент, усны нөөцийн хамгаалал, хураамжийн системийг
нэгтгэсэн сургалт
•
Ус хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Ус хамгаалах чиглэлийн боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх
Технологийн хэрэгцээ
•
Хамгийн орчин үеийн усны хяналт шинжилгээний тоног төхөөрөмж, уул
уурхайн салбарт ус хэмнэх, дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэх

D.

өрхийн амьжиргаа

i.

мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнд (салбар дотор төрөлжүүлэх) нэмүү өртөг шингээх
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малчид, эмэгтэйчүүдийн, бүлэг хоршоо байгуулан боловсруулах үйлдвэрлэл
эрхлэх; жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах, шинэ
бүтээгдэхүүн бий болгох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэдлэг, ур чадвар дутмаг
•
Мэдээлэл олж авах боломж бага
•
Садан төрлийн бус бүлэг байгуулахад учрах саад
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Бүлэг бүрдүүлэх, хоршоо байгуулах, менежментийн чиглэлээр
мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Бүлэг бүрдүүлэх, хоршоо байгуулах, менежментийн чиглэлээр сургалт
явуулах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл харилцааны технологи
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Шинэ сүүн бүтээгдэхүүн бий болгох (үхэр, сарлаг, тэмээ)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хүйтэн зоорь, агуулах дутмаг
•
Хадгалах байр сав, баглаа боодлын тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Зээл авах боломж хомс
•
Өртгийн сүлжээ муу хөгжсөн
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэрийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэр, жижиг бизнесийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Жижиг дунд боловсруулах үйлдвэр, баглаа боодол, хүйтэн агуулах
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
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Шинэ ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн бий болгох (хонь, сарлаг, тэмээ)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Боловсруулах болон баглаа боодлын тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Зээлд хамрагдах боломж хомс
•
Өртгийн сүлжээ муу хөгжсөн
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэрийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэр, жижиг бизнесийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Жижиг дунд боловсруулах үйлдвэр, баглаа боодол
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Шинэ махан бүтээгдэхүүн бий болгох (боловсруулсан, хатаасан, лаазалсан)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Хүйтэн зоорь, агуулах дутмаг
•
Лаазлах болон баглаа боодлын тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Зээл авах боломж хомс
•
Өртгийн сүлжээ муу хөгжсөн
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэрийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Техникийн болон боловсруулах үйлдвэр, жижиг бизнесийн сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Жижиг дунд боловсруулах үйлдвэр, баглаа боодол, хүйтэн агуулах
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)

ii.

Салбаруудаас орох орлогоо төрөлжүүлэх
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хүнсний ногоо тариалалтыг дэмжин урамшуулах (уур амьсгалд тэсвэртэй сорт
ашиглах)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Үр суулгах тоног төхөөрөмж дутмаг
•
Мэдлэг ур чадвар дутмаг
•
Агуулахын байр дутмаг
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Тариалан, усжуулалт нэвтрүүлэх үйлчилгээний сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Ногоо тарих, хадгалах, жижиг аж ахуйн нэгж хөгжүүлэх сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Усжуулалт, хүлэмж, агуулах
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2 үргэлжлэл
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Бут, сөөг болон жимс, жимсгэнэ (чацаргана, үхрийн нүд, гэх мэт) зэрэг шинэ зүйл
тариалах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Үрийн олдоц ховор
•
Мэдлэг ур чадвар дутмаг
•
Агуулахын байр дутмаг
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Тариалан, усжуулалт нэвтрүүлэх үйлчилгээний сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Шинэ ургамал ногоо тарих, хадгалалт, жижиг аж ахуйн нэгж хөгжүүлэх
сургалт
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Усжуулалт, хүлэмж, агуулах
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)
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мод орлуулах бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Газар дээр хэрэглэж буй туршлагууд тогтвортой биш, түүхий эд бэлтгэх
ажил зохицуулагдаагүй
•
Боловсруулах процесс, брэнд болгох мэдлэг дутмаг
•
Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний боловсруулалт тааруу
•
Тээвэрлэлтийн асуудал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Экологийн тогтвортой мод бэлтгэл, мониторинг, гүйцэтгэлийн сургалт
(б) Хамт олны түвшинд
•
Тогтвортой мод бэлтгэлийн техник, технологи, жижиг үйлдвэр
хөгжүүлэх сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Боловсруулах багаж, тоног төхөөрөмж
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)
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Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Аялал жуулчлалд үйлчилгээ, хүнсний хангамж дутмаг (алслагдсан
газар түр амрах байр г.м)
•
Зах зээл тааруу
•
Байгаль орчны нөлөөллийн талаарх зохицуулалт сул
•
Шаардлагатай үйлчилгээ, хүнсний хангамжийн талаарх мэдлэг, чадвар
дутмаг
•
Тээвэрлэлт
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Стратеги төлөвлөгөө, брэнд бүтээгдэхүүн, зах зээлйн талаарх мэдлэг
дээшлүүлэх
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл

3.

79

(б) Хамт олны түвшинд
•
Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
•
Экотуризмын тухай боловсрол олгох
•
Жижиг гар урлалын үйлдвэр байгуулах, бүтээгдэхүүн болон
үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх
Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл харилцааны техиологи ба ногоон хөгжлийн технологи
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)

жижиг, дунд үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн салбарт мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийг нээж ажлын байр бий болгох
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Мэргэжлийн сургалт явуулах институци сул
•
Санхүүжилт дутмаг
2.

3.

Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн бүтэц, зохион байгуулалт сургалтын
төлөвлөгөө боловсруулах, сайжруулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Боломжуудын талаарх мэдээлэл, мэдлэг дээшлүүлэх
Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл харилцааны техиологи ба ногоон хөгжлийн технологи
•
Тээвэрлэлт (машин, зам, төмөр зам)

iii.

маркетинг
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Бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Зорилтот зах зээлийн хязгаарлагдмал байдал
•
Хөрөнгө оруулалтын дутмаг байдал
•
Зах зээл дээр борлуулах бүтээгдэхүүний чанар муу
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Эрүүл ахуйн шаардлага, чанарын удирдлагыг зорилтот зах зээлд
тодорхойлох, тохиролцоо хийх талаар сургалт хийх
(б) Хамт олны түвшинд
•
Гадаад зах зээлийн эрэлт хэрэцээний түвшин, чанарыг сайжруулах
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
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Брэнд болон сертификатжуулалтыг хөгжүүлэх (олон улсын маркетинг)
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Олон улсын стандарт, бэлчээрийн эрүүл ахуйн стандартын талаар
мэдлэг дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Сертификатын ач холбогдол, боломж, стандартын төрөл, чанарын
удирдлагын үйл явцын талаар харилцан туршлага судлах, сургах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Сертификатжулсан бүтээгдэхүүний ач холбогдол, дэвшилтэт тал,
үйлдвэрлэгчдэд тавигдах шаардлагын талаарх мэдлэг, боловсролыг
дээшлүүлэх
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
3.
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маркетингийн хоршоодыг байгуулж бэхжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Байгууллагуудын ур чадвар дутмаг
•
Хамтын ажиллагаа дутмаг
•
Хамаатан садны бус бүлгийг байгуулахад уламжлалт соёлын зүгээс
хүндрэлтэй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Сургалт явуулах багш нарыг сургах

3.
E.

62

Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

(б) Хамт олны түвшинд
•
Орон нутгийн иргэд, бүлгүүд, үйлдвэрлэгчдэд сургалт явуулах
Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл харилцааны технологи

ДаСан ЗохиЦох гол ханДлага

i.

Стратегийн төлөвлөлт, төсөв, бодлого

83

Дасан зохицоход чиглэсэн засаг даргын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сумын
хөгжлийн төлөвлөгөө, сумын хөгжлийн стратегийг боловсруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Одоо хэрэгжиж буй болон урьд нь хэрэгжсэн үйл ажиллагааны талаарх
мэдээ, мэдээлэл дутмаг
•
Мэдлэг, ур чадвар сул
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Мэргэжлийн болон судалгааны байгууллагуудын уялдаа холбоог
сайжруулах
•
Стратегийн ур чадварыг сайжруулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Уур, амьсгалын өөрчлөлт, нөлөө, түүнд дасан зохицох боломжийн
талаар сургалт
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

84

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө, мал аж ахуйн үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, дасан зохицох туршлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд хэрэгцээнд суурилсан
төсвийн төлөвлөлтийг бий болгох - зардлыг тодорхойлж сумын хөгжлийн
сангаас санхүүжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Ил тод байдлыг хангах
•
Төсөв зохиох, тооцоо хийх талаарх мэдлэг, чадвар дутмаг
•
Төсвийн талаарх мэдлэг дутмаг
•
Оролцооны идэвх сул
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Төсөв батлах талаар сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Чадварыг дээшлүүлэх
•
Хууль зүйн мэдлэг олгох
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
Хавсралт 2 үргэлжлэл
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газар ашиглалтын шинэ хуулийн төсөлд тогтвортой бэлчээр ашиглалтын
менежментийн журам оруулах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Тогтвортой бэлчээрийн менежментийн талаар мэдлэг, ур чадвар
дутмаг
•
Зохицуулалтын өөрчлөлтийн хэрэгцээ дутмаг
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль, журам шинэчлэх сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Чадвар дээшлүүлэх
•
Хууль зүйн мэдлэг олгох
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи

86

Бэлчээрийн дасан зохицох чадавхийг сайжруулах, доройтлыг бууруулах газар
ашиглалтын журмыг хэрэгжүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Дүрэм журмын талаарх мэдлэг муу, ур чадвар дутмаг
•
Хэрэгжилт хангалтгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хууль, журам мөрдүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Чадварыг дээшлүүлэх
•
Хууль зүйн мэдлэг олгох
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
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Бэлчээр, маа-н салбар луу чиглэсэн Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн
хийг бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт дээр үндэслэн уур амьсгалын сан,
нүүрстөрөгчийн зах зээлээс дасан зохицох үйл ажиллааанд зориулсан нэмэлт
санхүүжилтийг авах
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Нүүрстөрөгчийн тогтвортой зах зээл, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд
дасан зохицоход зориулсан сангуудад хангалттай санхүүжилт
байдаггүй
•
Нүүрстөрөгчийн зах зээл, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох
сангийн талаарх мэдээ, мэдээлэл хангалтгүй
•
Эцэслэн батлагдсан болон хэрэгжиж дууссан Үндэсний онцлогт
тохирсон хүлэмжийн хийг бууруулах, дасан зохицох хөтөлбөр байхгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Нүүрстөрөгчийн зах зээл, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох
сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сан, нүүрстөрөгчийн сангийн талаар
сургалт авах
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Хавсралт 2
Хавсралт 2 үргэлжлэл
ii.

Чадавхийг бэхжүүлэх болон судалгаа
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монгол Улсад хэрэгжих боломжтой мал аж ахуйн метан хийн ялгарлыг
бууруулахын тулд тэжээлийг өөрчлөх, ганд тэсвэртэй ургамлын зүйл тариалах
зэргээр дасан зохицох, ялгарлыг бууруулах талаарх нэмэлт судалгааг хийх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт хангалтгүй байгаа
•
Орчин үеийн судалгааны тоног төхөөрөмж, лабораторийн хэрэгслийн
дутмаг
•
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой эрдэм шинжилгээний ажил муу,
судлаачдын хүрэлцээгүй байдал
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Хөрсний нүүрстөрөгчийн хуримтлал, орчны мониторинг, уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд мониторинг хийх, загварчлах сургалтыг зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Дасан зохицох туршлагыг сайжруулах, мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Лабораторын тоног төхөөрөмж
•
Мониторингийн судалгааны станц
•
Компьютер загварчлалын программ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн асуудлууд дээр ажиллах техникийн
чадварыг дээшлүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт хүрэлцээгүй
•
Дэвшилтэт технологийн талаарх мэдээлэл дутмаг байдал
•
Шинэ технологи нэвтрүүлэх, ашиглах боломж хязгаарлагдмал байдал
•
Шинэ технологитой ажиллах ажилчид хүрэлцээгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Шинэ технологийн талаар сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Дасан зохицох туршлагыг сайжруулах, мэдлэгийг дээшлүүлэх
3. Технологийн хэрэгцээ
•
Шинэ технологи (илүү үр дүнтэй дуслын усжуулалтын систем г.м)
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн талаар олон нийтийн мэдлэг,
ойлголтыг дээшлүүлэх
1. Гол хязгаарлалтууд
•
Санхүүжилт хүрэлцээгүй
2. Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ
(a) Техникийн болон байгууллагын түвшинд
•
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө түүнд дасан зохицох талаар
сургалт зохион байгуулах
(б) Хамт олны түвшинд
•
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө түүнд дасан зохицох талаар
сургалт зохион байгуулах
3. Технологи ба дэд бүтцийн хэрэгцээ
•
Мэдээлэл, харилцааны технологи
үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Дасан зохицох туршлагууд: Технологийн дэмжлэгийн хэрэгцээ, хязгаарлалтууд, чадавх бэхжүүлэх
GIS = Дэлхий нийтийн мэдээллийн систем, GPS = Дэлхийн байршил тодорхойлох систем, IBLI = малын
даатгалд суурилсан индекс, ICT = мэдээлэл, харилцааны технологи, IT = мэдээллийн технологи, LEWS
= мал аж ахуйн урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем, NAMA = Үндэсний онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийг
бууруулах, дасан зохицох хөтөлбөр, NAMEM = Цаг уур, орчны шинжилгээний хүрээлэн .
a
Тухайн бүс нутгийн зохистой үнэлгээ, мониторинг, менежментийн бүтэц.
b
D.A. Johnson et al. 2006. Монгол орны малын тэжээлийн ургамлууд. www.ars.usda.gov/research/
publications/publications.htm/SEQ _NO_115=169637pdf=1
c
Лигнин нь сүрлийг цаас хийх үйлдвэрийн хаягдал хар өнгөтэй спиртлэг шингэн юм. Шинэ материалыг элс
тогтоон барих лигнин гэж нэрлэсэн ба элсний нүүдлийг тогтоох ургамалд ээлтэй, эдийн засаг байгаль
орчинд хал багатай, үр ашигтай байдаг нь батлагдсан. Үүнийг ойжуулалт, өвс ургамлын тариалалтанд
нэгэн зэрэг ашиглаж болно. Энэ аргыг цөлжилттэй тэмцэхээс гадна усны бохирдлыг бууруулахад мөн
хэрэглэдэг. Лигнинийг дайвар бүтээгдэхүүн болгож ашиглах нь хамгийн боломжтой хувилбар мөн.
(Х.Ванг, Д.Дагвадорж, А.Питман. 2005. Хятад-Монголын Хуурай ба цөлөрхөг хээрийн бүсийн доройтсон
экосистемийн нөхөн сэргэлт. Тайлан 2005-23-NSY-Wang. Ази-Номхон далайн бүсийн судалгааны төв).
d
“Сэлгэн бэлчээх” (бэлчээрийг эрчимтэй сэлгэн ашиглах) гэдэг нь нягтаршил ихтэй олон малын хөлөөр
органик бодисууд газарт шингэж хөрсийг сайжруулах арга юм. Бэлчээрлүүлсэн талбайн хэсгийг дараа нь
удаан хугацаагаар амраадаг. АНУ, Австрали зэрэг дэлхийн олон оронд энэ аргыг хэрэглэдэг. Үүнд маш
идэвхтэй мал аж ахуйн менежмент, маш эрчимтэй төлөвлөлт шаардлагатай. Ялангуяа бага хэмжээний
газартай, бэлчээрийн хязгаарлагдмал газар нутагт тохиромжтой.
Эх сурвалж: Төслийн баг
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Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал
Уур амьсгалын болон хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөнд дасан зохицох талаар
Малчдын амьжиргаа, бэлчээрийн экосистемд уур амьсгалын өөрчлөлт аюул дагуулсаар
байна. Малчид малаа даган бэлчээр, уст цэгээс ихээхэн хамааралтай байдаг тул уур
амьсгалын өөрчлөлтөнд хамгийн эмзэг бүлэг байдаг. Хэдий тийм боловч уур амьсгалын
бэлчээрийн экосистемд үзүүлэх нөлөө хэмжигдэхүйц байгаа бөгөөд одоогийн бүтэц,
зохион байгуулалт, удирдлагын чадавх, санхүүгийн боломж нь дасан зохицох туршлагуудыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хязгаарлаж байна. Энэхүү товхимол нь бэлчээрийн газрын
менежмент, уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйн талаар судалж дасан зохицох стратеги,
сайн туршлагууд нь бэлчээр сэлгэх, өнжөөх, зун намрын холын отор хийх, малын тоо
толгойг бууруулах зэрэг болохыг тодорхойлсон.
Азийн Хөгжлийн Банкны тухай
АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах явдал
бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах,
хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд ахиц
амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт
амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая иргэд
1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт,
байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар
ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.
Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа,
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.
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