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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

NAP төсөл Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессийг 
боловсронгуй болгох чадавхыг бэхжүүлэх төсөл / Building Capacity to 
Advance National Adaptation Process in Mongolia Project

НҮББОХ НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр 
УАНС Уур амьсгалын ногоон сан 
УАӨ Уур амьсгалын өөрчлөлт 
УАӨАЗГХМХ буюу IPCC УАӨ-ийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын мэргэжилтний хороо
ТХЗ Тогтвортой хөгжлийн зорилт 
ХХЯ Хүлэмжийн хийн ялгарал 
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү гарын авлагыг “NAP” төслийн 1.1.31 дахь зорилтод тусгасан синтез үнэлгээг хийх зөвлөх 
багийн гаргасан үр дүнд үндэслэн боловсруулав. Гарын авлагын үндсэн ойлголт, хөгжүүлэлтийг 
зөвлөх багийн ахлагч Д.Саруул (MSc) хийсэн болно. Гарын авлагыг бэлтгэхэд дараах эрдэмтэн 
судлаач нар хувь нэмэр оруулсан. Үүнд:

Малчдын амьжиргаа: Б.Нандинцэцэг (Др.), Нагояагийн их сургууль, Япон Улс, A.Бакей 
(ШУ Др.), Хөдөө, аж ахуйн их сургууль 

Биологийн төрөл зүйл: Б.Бүүвэйбаатар (Др.), Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах 
нийгэмлэгийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

Хүний эрүүл мэнд: Б.Бурмаажав (ШУ Др.), Эрүүл мэндийн яамны Хүний эрүүл мэндийн 
үндэсний төв.

Зөвлөх багийн зүгээс энэхүү ажилд хөндлөнгийн үнэлэлт өгч, хамтран ажилласан “NAP” 
төслийн багийн хамт олон болон синтез үнэлгээг боловсруулж эцэслэхэд нарийвчилсан, үнэтэй 
зөвлөмж өгсөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд гүн талархал илэрхийлье.

1 Арга хэмжээ 1.1.3 “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хамгийн эмзэг салбаруудад (1.Эмзэг бүлгийн амьжиргаа, 2.эрүүл мэнд, 3.биологийн олон янз 
байдал) учирч буй сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг синтезлэн тоймлох, даван туулах үр ашигтай дасан зохицох стратегийг тодорхойлох,. Үүн дотроо хүйс 
ба насны тэгш бус байдалд үзүүлэх пропорционал бус нөлөөлөл зэргийг харгалзан авч үзэх.
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ОРШИЛ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн (УАӨ) нөлөөгөөр сүүлийн хэдэн арван жилд цаг агаарын аюултай 
болон гамшигт үзэгдлийн давтагдал, эрч хүч ихсэх, экосистем доройтох, усны нөөц хомстох 
зэрэг сөрөг үр дагавар нь хүмүүсийн аж амьдрал, эдийн засгийн бүтээмжид цаашлаад 
тогтвортой хөгжилд ноцтойгоор нөлөөлж байна. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 
(БОАЖЯ) Уур Амьсгалын Ногоон Сангийн (УАНС/GCF) санхүүжилтээр НҮБ-ын Байгаль орчны 
хөтөлбөрөөр (НҮББОХ/UNEP) дамжуулан 27 сарын хугацаатай “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох чадавхыг бэхжүүлэх” буюу NAP 
төслийг (цаашид NAP төсөл гэх) 2009 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. NAP төслийн зорилго 
нь УАӨ-д дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгоход оролцох талуудын 
институцийн болон техникийн чадавхыг үндэсний ба орон нутгийн хэмжээнд бэхжүүлэх, 
хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөд УАӨ-д дасан зохицох асуудлыг тусгахад оршино.

Энэхүү гарын авлага нь эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргаа, биологийн олон янз 
байдал, эрүүл мэнд гэсэн 3 салбарт УАӨ-ийн нөлөөллийн синтез үнэлгээ, дасан зохицох 
стратегийг тодорхойлсон ажлын үр дүнг нэгтгэсэн мэдлэг түгээх бүтээгдэхүүн юм. Бодлого 
боловсруулагчдад орон нутгийн онцлог, экосистем, хүний эрүүл мэнд, малчдын эмзэг 
байдал, тэгш бус байдал зэрэгтэй нь уялдуулан дасан зохицох бодлого боловсруулах, эмзэг 
иргэдийн чадавхыг нэмэгдүүлэх нийгэм, эдийн засгийн тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг илүү 
ойлгох, цаашид хэрэгжүүлэх бодлого арга хэмжээндээ тусгахад тустай юм. Илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг зөвлөх багийн үнэлгээний тайлангаас харах боломжтой. 

Малчдын амьжиргаа: Байгалийн нөөцөөс (ус, бэлчээр, ой) шууд хамааралтай нүүдлийн 
МАА-н салбарын хэв маяг нь УАӨ болон нийгэм, эдийн засагт гарч буй өөрчлөлтүүдийн 
хам нөлөөгөөр сүүлийн жилүүдэд ихээхэн алдагдаж байна. Нүүдлийн МАА салбарын хувьд 
нийгэм, эдийн засаг (малын хорогдол, малчдын амьжиргаанд учирч буй хохирол), хүрээлэн 
буй орчны үйлчилгээ (экосистемийн үйлчилгээ)-ний алдагдал (бэлчээр доройтол, цөлжих үйл 
явц идэвхжих, ургамлын бүтээмж буурах, зүйлийн бүрдэл цөөрөх, усны нөөцийн хомстол, ой, 
хээрийн түймрийн нэмэгдэлт) бусад салбарынхаас өндөр учир УАӨ-д хамгийн эмзэг салбар 
юм. Энэ байдал цаашдаа ч илүү нэмэгдэх хандлагатай байна. Түүнчлэн УАӨ-ийн сөрөг үр 
дагавар нь хүн амын ядуурал, эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх олон төрлийн тэгш бус байдлыг 
харгалзан үзэж нас (хүүхэд) болон хүйсийн тэгш байдалд үзүүлж буй нөлөөлөл нь харилцан 
адилгүй байна. Гэвч өдий хүртэл үндэсний хэмжээнд малчин өрхийн түвшинд хийсэн УАӨ-
ийн малчдын амьжиргаанд үзүүлж буй нөлөөлөл, эмзэг байдал эрсдэл, тэдгээрийн цаашдын 
хандлагын талаар системчилсэн тойм судалгаа орхигдсон, дутмаг байна.

Биологийн төрөл зүйл: УАӨ биологийн олон янз байдалд нөлөөлж буй нь дэлхийн өнцөг булан 
бүрт хийгдсэн судалгаагаар алхам тутамд нотлогдож байгаа бөгөөд Монгол оронд ч мөн ялгаагүй 
энэхүү нөлөө илэрсээр байна. Иймээс УАӨ болон биологийн олон янз байдал хоорондоо 
салшгүй холбоотой гэдгийг хүн төрөлхтөн сүүлийн жилүүдэд хүлээн зөвшөөрөх болсон. Учир нь 
УАӨ өөрчлөлт нь биологийн олон янз байдалд нөлөөлөөд зогсохгүй экосистемийн үйлчилгээнд 
хүртэл нөлөөлдөг. Тэр утгаараа биологийн олон янз байдалд уур амьсгал зохицуулах чухал 
үүрэгтэй учраас УАӨ-ийн сөрөг нөлөөг бууруулах, дасан зохицох асуудалд биологийн олон янз 
байдлыг чухалчилж үзэх ёстой байдаг. УАӨ Монгол орны биологийн олон янз байдалд хэрхэн 
нөлөөлж буйг тогтоосон судалгаа хомс байна. Байгалийн, биологийн, хүний хүчин зүйлсүүд нь 
аливаа амьтан, ургамлын зүйл эсвэл экосистемд хам байдлаар нөлөөлдөг тул УАӨ биологийн 
олон янз байдалд хэрхэн нөлөөлж буйг нарийн тогтооход ихээхэн төвөгтэй. Монгол оронд 
УАӨ-ийн улмаас агаарын температур нэмэгдэх, хур тунадасны горим алдагдах, гадаргын усны 
нөөц багасах, мөнх цас цэвдэг хайлах, ган зудын давтамж ихсэх зэрэг эрсдлүүд үүснэ хэмээн 
УАНС-ын тайланд тодорхойлжээ (GCF 2019). 
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Хүний эрүүл мэнд: УАӨ-ийн улмаас хүн амын дунд зүрх судасны тогтолцооны эмгэгүүд, 
суулгалт өвчин, өлсгөлөн, хоол тэжээлийн дуталд өртөх, дамжуулагчаар дамжих халдвар, 
бусад халдварт өвчин, ялангуяа хүүхдийн дунд халдварт өвчний тархалт нэмэгдэж байна. 
Шинэ болон шинээр сэргэх халдварт өвчний гаралт ч нэмэгдэж болзошгүй. Түүнчлэн үер, 
аадар бороо, зуд, хүчтэй салхи шуурга зэрэг байгалийн гамшгийн давтамж ихэссэнээс 
иргэд амь насаа алдах, сэтгэхүйн хямралд орох, орон гэргүй болох, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ саатах эрсдэл нэмэгдэж байна. УАӨ-эрүүл мэндийн чиглэлээр ДЭМБ-ын тогтоол, 
үндэсний хөтөлбөр, Эрүүл мэндийн салбарын дасан зохицох стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалт, судалгаа, сурталчилгаа, салбар дундын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх чиглэлээр зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн ч энэ нь УАӨ-өөс хүн амын эрүүл 
мэндэд үзүүлж буй нөлөөллийг төгс шийдвэрлэхэд дорвитой хувь нэмэр оруулахуйц хэмжээнд 
биш байна. Цаашид Монголын эрүүл мэндийн салбар УАӨ-д дасан зохицох илүү бодитой 
тодорхойлж, төлөвлөн хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ чиглэлээр үр дүнтэй 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.
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БҮЛЭГ 1. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨ

1.1 Нийгэм-экологийн системд үзүүлэх УАӨ-ийн эрдсэлийн нөлөөллийн концепци

Зураг 1. Нийгэм-экологийн системд үзүүлэх УАӨ-ийн эрдсэлийн буюу нөлөөллийн концепци
(Эх сурвалж: IPCC 2014)

УАӨ-ийн нөлөөлөл, эрсдэлийн үнэлгээг нь уур амьсгалын урт хугацааны горимын өөрчлөлт 
ба аюултай гамшигт үзэгдэл (hazards), өртөлт (exposure), эмзэг байдал (vulnerability) гэсэн 
бүрэлдэхүүн хүчин зүйлс тус бүрээр бүрээр авч үзэж тоймлон нэгтгэв (IPCC 2014) (Зураг 1).

УАӨ ба аюултай гамшигт үзэгдэл

Монгол орны жилийн дундаж температур 1945-2015 (1975-2015) оны хооронд 2.24°С (1.78°С)-
аар дулаарч, өвөл 3.6°С, зун 1.8°С-аар нэмэгдсэн байна. Энэ нь дэлхийн дунджаас 2-3 дахин 
илүү буйг харуулж байна. Монгол орны жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ сүүлийн жилүүдэд 
ихэнх нутгаар буурах хандлагатай байгаа боловч өвлийн хур тунадас аажмаар нэмэгдсэн байна. 
Зуны улирлын хөрс-ургамал болон усан гадаргын ууршилт нэмэгджээ. Сүүлийн 20 гаруй жилд 
манай орон нь УАӨ-ийн улмаас ган гачиг, зуд, шороон шуурга, үер, түймэрт ихээхэн өртөж, 
дэлхийн хэмжээнд гамшигт хамгийн их өртөмтгий орнуудын нэг юм. Модны цагиргаар сэргээн 
босгосон гангийн индексээс харахад 1990-ээд оноос хойших ган гачиг нь өнгөрсөн мянган жилд 
тохиолдоогүй ган гачиг байжээ. Эдгээр гамшиг нь бэлчээр, мал, малчдын амьжиргаанд ихээхэн 
хохирол учруулж байна. Үүн дотроо ган, зудын гамшиг нь мал сүргийн тарга тэвээрэг, тоо 
толгой, улмаар малчдын амьжиргаа, үндэсний эдийн засагт ихээхэн ихээхэн хохирол учруулж 
байна (Nandintsetseg, Shinoda, and Erdenetsetseg 2018). 

Өртөлт гэдэг нь УАӨ-ийн сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар нутаг, нөхцөлд буй хүн, 
төрөл зүйл, эд хөрөнгө юм (IPCC 2014). Иймээс өртөлтөд бид тухайн бүс нутгийн усны нөөц, 
бэлчээрийн экоситем, болон малчдын гол хөрөнгө болох мал сүргийн байдлыг авч үзсэн. 

Эмзэг байдал гэдэгт бид аюулыг даван туулах чадвар, багтаамж болох малчдын нийгэм, эдийн 
засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой хүчин зүйлүүдийг авч үзнэ. Эмзэг байдлыг илэрхийлэх 
хүчин зүйлсэд малчин өрхийн даван туулах чадвар (өвөлжилтийн бэлтгэл болох бэлтгэсэн 

Уур амьсгал

• Цаг агаарын 
үзэгдлүүд

• Байгалийн хүчин 
зүйлс 

• Хүний нөлөөнөөс 
үүдэлтэй уур 
амьсгалын өөрчлөлт 

• Гэнэтийн өөрчлөлт, 
хазайх цэг 

Нийгэм-эдийн 
засгийн процесс 

• Эрсдэлийн 
менежмент 

• Тэсвэрлэх арга 
замууд 

• Шилжилт бүхий 
засаглал 

• Дасан 
зохицох болон 
сааруулах 

Нийлмэл 
эрсдэл

Аюултай 
үзэгдэл

Өртөлт

Эмзэг 
байдал

Учрах нөлөө

Нэг

Нийлсэн 

Дараалсан

Уур амьсгалын хөдөлгөгч 
хүчин зүйлс

Ялгарал
Газар / Далай, тэнгис 
ашигласны өөрчлөлт 

Уур амьсгалын бус 
хөдөлгөгч хүчин 

зүйлс

Уур амьсгалын бус 
хөдөлгөгч хүчин 

зүйлс
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

хадлан тэжээл, малын хашаа саравч, малчдын мал маллах туршлага (насны байдлаар), 
тээврийн хэрэгсэл (машин, трактор), мэдээллийн хэрэгсэл (ТВ, радио), хөдөө орон нутгийн 
болон хот суурин газрын (Улаанбаатар хотод шилжин суурьшсан малчин байсан өрх) , өрхийн 
үндсэн нөхцөл байдал (нас, гишүүн, орлого, ажиллах хүч, мал, байгууламж) зэргийг харгалзан 
үзсэн. 

Дасан зохицох гэдэг нь УАӨ-ийн бодит болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл үр дагаварт байгаль, 
нийгмийн өртөх байдлыг бууруулах, эсвэл эерэг нөлөөлөл, таатай нөхцөлийг бүрэн дүүрэн 
ашиглахад чиглэсэн хүний үйл ажиллагаа, арга хэмжээ юм. Дасан зохицох арга хэмжээг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үндэс нь холбогдох бүхий л талын хамтын идэвхтэй оролцооноос 
шалтгаалдаг.

УАӨ-ийн нөлөөлөл, эрсдэлийн ҮНЭЛГЭЭ

УАӨ-ийн физик, биологи, биофизикийн нөлөөлөл нь бэлчээрийн экосистем, усны нөөц, мал 
амьтанд нөлөөлөх замаар МАА-н үйлдвэрлэл, малчдын амьжиргаа, хүнс тэжээлийн аюулгүй 
байдалд шууд болон дам (гинжин) байдлаар нөлөө үзүүлнэ. Шууд нөлөө гэдэгт цаг агаарын 
аюултай ба гамшигт үзэгдлүүд болон усны нөөц зэрэг физик хүчин зүйлсийн өөрчлөлтийн 
нөлөөллүүд (малын зүй бус хорогдол, усны хомстол) орох ба энэ нь малчдын, ялангуяа ядуу 
эмзэг малчдын, амьжиргаанд шууд хохирол учруулах аюултай. УАӨ-ийн гинжин нөлөө гэдэгт 
УАӨ-ийн физик, биологи, биофизикийн нөлөөллийн хүрээ орох бөгөөд энэ нь экосистем 
ба мал амьтанд нөлөөлөх замаар МАА-н үйлдвэрлэлд нөлөөлнө. Түүгээр дамжин МАА-н 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, чанар, үнэд нөлөөлөх замаар малчин өрхийн орлого, даван туулах 
чадвар болон бусад өрхийн худалдан авах чадварт дам нөлөө үзүүлнэ. Эцэст нь тухайн улс 
орны хүнсний аюулгүй байдал, хоол тэжээлийн олдоц, хүртээмж, хэрэглээ болон тэнцвэртэй 
байдалд нөлөөлнө (IPCC 2014).

Судалгаануудаас харахад УАӨ нь бэлчээрийн экосистем (доройтол), усны нөөц (хомстол), 
малын хорогдол, ашиг шимийн бууралт, биологийн олон янз байдалд нөлөөлөх замаар 
малчдын амьжиргаанд аль хэдийн илэрхий сөрөг нөлөөллийг учруулсаар байна. Үндэсний 
хэмжээнд сүүлийн хориод жилд УАӨ болон малын тоо толгойн хэт өсөлтийн (бэлчээрийн даац 
багтаамжаас хэтэрсэн) хам нөлөөгөөр бэлчээрийн экосистемийн доройтол ихсэж (ургамлын 
ургац болон төрөл зүйлийн баялаг буурсан), бэлчээрийн тогтвортой байдал, үйл ажиллагаанд 
ихээхэн сөрөг үр дагаврыг авчран (ялангуяа төв болон зүүн хойд хэсгийн бэлчээр) малын 
өвс тэжээлийн гарц, чанарт эрс өөрчлөлт орж буйг харуулж байна. Иймд дасан зохицох, 
экосистемийг хамгаалахад стратегийн менежмент даруй шаардлагатай байна.

Түүнчлэн уур амьсгалын хуурайшилт, хэт халалт, ойр ойрхон давтагдаж буй гангийн нөлөөгөөр 
хөрс-ургамал болон усан гадаргын ууршилтыг нэмэгдүүлж, улсын хэмжээнд гадаргын болон 
газрын доорх усны нөөц эрс буурахад хүргэлээ. Мөстлөг болон цэвдэгтэй газарт хайлах хурд 
нэмэгдэж байна. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газар уул уурхай зэрэг аж үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааг дэмжих бодлогын чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Эдгээр бодлого 
нь мал маллах хэв маягтай шууд зөрчилдөж ирсэн. Жишээлбэл, уул уурхай нь цэвэр усны 
нөөцийг хамгийн ихээр ашиглаж, малчдын усны болон бэлчээрийн хангамжид давхар хомсдол 
үүсгэж байна. Ийнхүү УАӨ болон улс төр, нийгмийн үйл ажиллагааны хам нөлөөнөөс үүдэн 
малчдын болон малын ундны усны хомстол ихээхэн нэмэгдэж байна. Иймээс УАӨ-ийн сөрөг 
нөлөөн доор бэлчээрийн МАА-н салбар нь дээрх эдийн засаг, улс төрийн ашиг сонирхолтой 
салбаруудтай өрсөлдөн тогтвортой оршин тогтноход ихээхэн хүндрэлтэй болж байна.

УАӨ-ийн сөрөг нөлөөгөөр малчдын нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны алдагдал бусад 
салбарынхаас өндөр байгаа бөгөөд цаашдаа ч илүү хүндрэх төлөвтэй байна. Сүүлийн хориод 
жилийн хугацаанд малчид УАӨ-өөс үүдэлтэй ган, зудын гамшигт ой ойрхон өртөж, ихээхэн 
хохирол амссаар байна. Тухайлбал 2000-2014 онуудад (2000-2002 болон 2010) ган, зудын 
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улмаас нийт 30.2 орчим сая мал хорогдож (80 гаруй сая хонины толгойтой тэнцэнэ), малчдын 
амьжиргаа, Монголын нийгэм эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулсан байна. 2010 оны зуд (10 
гаруй сая малын хорогдол) нь зууны хамгийн их хохирол учруулсан зуд байлаа (1945 оноос хойш 
тохиогоогүй хамгийн том байгалийн гамшиг). Үүнээс гадна эдгээр УАӨ-өөс үүдэлтэй гамшгийн 
үр дагавар нь ажилгүйдэл, ядуурал, хөдөө орон нутгаас хотруу чиглэсэн их нүүдэл зэрэг 
нийгэм, эдийн засгийн хувьд асар их хохирлыг дагуулж, хот суурин газрын дэд бүтэц, нийгэм, 
экосистемийн үйлчилгээ, нөөцийн менежментэд нэмэлт бэрхшээлүүдийг бий болгож байна. 
Бүс нутгийн хувьд баруун, төв болон өмнө зүгийн нутгууд нь хамгийн ихээр хохирол амссан 
байдаг. Зудад нэрвэгдсэн бүс нутгийн иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж, архидалт, 
амиа хорлолт, сэтгэцийн өвчин, хоол тэжээлийн дутагдал, нялхсын эндэгдэл нэмэгдсэн байна. 

Цаг агаар, уур амьсгалын үзэгдлүүд, амьжиргааны байдал, ядуурал, тэгш бус байдал жишээ 
нь жендэрийн тэгш бус байдал зэргийн хоорондын цогц харилцан үйлчлэл нь эрсдэлийг 
улам ихэсгэж байна. Жишээлбэл, эмэгтэйчүүд ялангуяа өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд ямар 
нэгэн стрессийг даван туулах, дасан зохицох нөөц багатай тул УАӨ-д илүү өртөмтхий байдаг. 
Түүнчлэн цаашдын УАӨ нь дэлхийн өнцөг буланд амьдарч буй ядуу иргэдийн амьжиргаанд 
улам илүү сөрөг үр дагаврыг авчрах төлөвтэй байна (IPCC 2012, 2014).

Бид энэхүү гарын авлагад зориулан хөдөөнөөс Баянхошуу, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, 
Баянзүрх дүүргийн гэр хороололд нүүж ирсэн малчин байсан 50 өрхөд асуулгын судалгаа 
хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад Улаанбаатар хотод шилжин суурьшиж байгаа иргэдийн 
дийлэнх нь хөдөө орон нутгаас ирсэн байх бөгөөд нүүж ирэх гол шалтгаан нь:

- Зуд (үүнд 2000-д оны зуд)
- Бэлчээрийн доройтол
- Хөдөөд дэд бүтэц байхгүй зэрэг шалтгаанаар амьдралаа дээшлүүлэх, ажил олох 

зорилготой нүүж ирсэн гэж хариулсан байна.

Тэдний бараг 70% нь ядуу зүдүү, ажил эрхлэлт муу, амьдрал нь сайжраагүй, захын “гэр 
хороолол”-д суурьшдаг, ихэнх нь айлын хашаа түрээсэлдэг тул зайлшгүй шаардлагатай 
үйлчилгээнд тухайлбал эрүүл мэнд, боловсрол, ариун цэврийн байгууламж, ус гэх мэтэд 
хүртээмжгүй байдаг. Хотын эдийн засагт байр сууриа олж чадахгүй байна гэжээ. Эдгээр 
дүүргүүд инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн хамгийн бага хангамжтай байдаг. Жишээ 
болгон иргэн Тунгалагийн түүхээс оруулав (Шигтгээ 1).

Шигтгээ 1. УАӨ-өөс үүдэлтэй шилжилт хөдөлгөөн:

Бид энэ судалгааны хугацаанд Улаанбаатар хотод хөдөөнөөс шилжин ирсэн (малчин байсан) 
50 өрхөд асуулга судалгаа хийсэн (Nandintsetseg & Bakei, 2020).

Зудад малаа алдаж, хотод нууж ирсэн иргэн Б.Тунгалагийн түүхээс:

Миний нэрийг Б. Тунгалаг гэдэг. Ам бул 5, өрх толгойлсон 
эмэгтэй, 4 хүүхдийн хамт Хан-Уул дүүргийн 16-р хороонд 
айлын xaшаа түрээслэн амьдарч байна. 1 хүүхэд оюутан, З 
хүүхэд сурагч. Хөдөө малчин байж байгаад зудад малаа алдан, 
ажил олохын тулд 2002 онд Улаанбаатар xoтод нүүж ирсэн. 
Одоогоор ганц хүний цалингаар амьдралаа залгуулж байна.

• Өмнө нь Архангай аймгийн Түвшрүүлэх суманд малчин 
байсан. 2000-2002 оны зудад нийт малынхаа 75% алдаж, 
амьжиргааныхаа эх үүсвэрийг алдаж, хөдөө нутагт ажил 
олдохгүй, амьдралаа залгуулахын тулд xoтод нүүж ирсэн. 
Xoтод ирээд амьдрал дээшлэхгүй, өдий болтол өөрийн газар, 
xaшaaгүй байна.
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ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

• Уур амьсгалын өөрчлөлт малчдын амьдралд эрс нөлөө үзүүлж байна.Сүүлийн жилүүдэд 
зун бороо хур багасаж, хуурайшиж, ган гачиг, зуд, усны хомстол, мал иддэг өвс ховордсон, 
цөлжилт нэмэгдэж, мал маллахад хэцүү болсон.

• Тухайн 2002 оны зуд болох талаар ямар нэгэн урьдчилсан мэдээ аваагүй. Бэлтгэл муу 
байсан учир малаа алдсан. Зудын дараа хоол хүнс ховордож, сэтгэл санааны хямралд 
орж, их хэцүү байсан. Олон айлууд над шиг хүндрэлд орж хот руу нүүсэн байдаг.

• Гамшигт нэрвэгдсэн манайх шиг малчдыг нөхөн сэргээх талаар ямар ч бодлого байдаггүй 
ялангуяа өрх толгойлсон малчин эмэгтэйчүүдэд. Энэ талаар цаашдаа төр засаг анхаарч 
үзээсэй гэж хүсэж байна.

Энэхүү 2000-аад оны зудын хохирлын шалтгаан нь зөвхөн УАӨ-өөс үүдэлтэй аюултай үзэгдэл 
төдийгүй малчдын эмзэг байдал ихэссэнтэй холбоотой болохыг тогтоож, зуд нь байгалийн 
болон хүний   үйл ажиллагааны хам нөлөөгөөр үүссэн болохыг харуулж байна . Малын тоо 
толгой хэт өссөн, өвөлжилтийн бэлтгэл хангалтгүй (хадлан тэжээл) хийж даван туулах чадвар 
дутмаг байгаа нь малчдын эмзэг байдлын гол хүчин зүйл болсон. УАӨ-ийн улмаас аюултай 
үзэгдлийн (ган, хэт хүйтрэлт, их цас) давтамж, эрч хүч, далайц ихэссэн, бэлчээрийн доройтол 
ихэссэн нь зудын эрсдэлийг эрс нэмэгдүүлсэн. Харин 1990-ээд оноос хойших Монгол Улс дахь 
улс төр, нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй малчдын эмзэг байдал нэмэгдсэн нь 
эдгээр аюултай үзэгдлийн үр дагаврыг нэмэгдүүлсэн (Du et al. 2017; Fernбndez-Gimйnez et 
al. 2015; Nandintsetseg, Shinoda, Du, et al. 2018). Бүс нутгийн хувьд ган, зудад ихээр өртсөн 
баруун, өмнө болон төвийн бүс нутгийн малчдын эмзэг байдлыг бууруулах нь ирээдүйн зудын 
эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй арга хэрэгсэл болох юм.

1.2 УАӨ-ийн цаашдын хандлага ба малчдын амьжиргаанд үзүүлэх эрсдэл

УАӨ-ийн ирээдүйн төлөв улам эрчимжиж (Hoegh - Guldberg O et al. 2018; IPCC 2014; Olsson et 
al. 2014), үүний сөрөг нөлөөлөл нь Монгол орны газарзүйн байршил, онцлогоос шалтгаалан 
манай оронд дэлхийн УАӨ-ийн дунджаас илүү өндөр байх хандлагатай байна. Энэхүү УАӨ-
ийн сөрөг нөлөөлөл нь манай орны ирээдүйн хөгжилд ихээхэн бэрхшээл, өндөр эрсдэлийг 
дагуулах магадлалтай байгаа. Байгалийн баялгаас шууд хамааралтай нүүдлийн МАА болон 
малчдын амьжиргаа, хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хүчтэй нөлөө үзүүлэх 
төлөвтэй байна.

УАӨ: Аюултай гамшигт үзэгдэл ба усны нөөц

Монгол орны УАӨ-ийн ирээдүйн төсөөллийг дэлхийн хэмжээний олон загварын дунджаар 
тооцоход агаарын температур цаашид алгуур тогтвортой нэмэгдэхээр байна. Бүх улирлын 
өөрчлөлтийн тоон утга 1986-2005 оны уур амьсгалын суурь үетэй харьцуулахад ойрын 
ирээдүйд (2016-2035) дунджаар 2.2°C, холын ирээдүйд (2081-2100) хүлэмжийн хийн ялгарал 
(ХХЯ)-аас хамааран бага хувилбарт 2.5°C, дунд хувилбарт 3.5°C, их хувилбарт 6.0°C-аар тус 
тус нэмэгдэхээр байна (NDC 2015). Жилийн хур тунадасны төлөв орон зай, цаг хугацааны 
хувьд илүү их өөрчлөлттэй гарчээ. Хур тунадас ойрын ирээдүйд өвөл 12%, хавар 9%, зун 3%, 
намар 7%-аар нэмэгдэх бөгөөд харин энэ зууны сүүлчээр ХХЯ-аас хамааран өвөл 15-50%, 
хавар 12-28%, зун 5-8%, намар 8-24% тус тус нэмэгдэхээр байна ( MARCC 2014; NDC 2015). 

Хур тунадасны өөрчлөмтгий байдал болон ууршилтын хэмжээ нэмэгдэж, гангийн давтамж, 
эрчимшил нэмэгдэж, малын бэлчээрийн хүртээмж, чанарыг бууруулж, малын бэлчээрлэх 
хугацааг багасгах, малын тарга тэвээрт сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай (MET 2018).. Өвлийн 
хур тунадасны хэмжээ нэмэгдэх нь бэлчээрт цас, мөсөн бүрхүүлийн хэмжээ ихсэж, малын 
бэлчээрлэх боломж буурах төлөвтэй. Түүнчлэн хэт хүйтрэлт нэмэгдэхийн хэрээр (Munkhjargal 
et al. 2020) нь зудын эрсдэлийг улам нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна.
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Ирээдүйн УАӨ нь ихэнх хуурай газрын гадаргын болон газрын доорх усны хэмжээг бууруулах 
төлөвтэй байна (Dцll et al. 2014; Jimйnez Cisneros et al. 2007). Мөн өндөр уулын мөнх цэвдэг 
болон мөсөн голын хайлалт, нуур цөөрөм улам ширгэж (MET 2018), мал аж ахуй, бэлчээрийн 
усны хангамжийг бууруулахаар байна. Энэ нь ус ашиглах өрсөлдөөнийг улам эрчимжүүлж 
болзошгүй юм. Манай орны хувьд усны хомстол нэмэгдэж байгаа нь цаашдын УАӨ-д дасан 
зохицоход ихээхэн бэрхшээлтэй тулгарах бололтой.

Мал сүрэг, өвс тэжээл, малчдын амьжиргаа

• Зуны хур тунадасны цаашдын бууралт, температурын өсөлтийн хандлага нь ургамал-
хөрсний ууршилт болон хөрсний чийгийг бууруулж, хуурайшилтыг эрчимжүүлж, 
бэлчээрийн хортон шавжийн олшролт, тархалтын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх, өвс тэжээл, 
хадлангийн бүтээмжийг бууруулах, улмаар цөлжилтийг эрчимжүүлэх, ялангуяа тал 
хээрийн бүс нутагт илүү нэмэгдүүлэх төлөвтэй байна.

• Температур ба нүүрсхүчлийн хий (CO2)-ийн түвшний өөрчлөлт нь бэлчээрийн ургамлын 
зүйлийн өрсөлдөөний динамикийг өөрчлөх замаар бэлчээрийн бүтцэд нөлөөлөх 
боломжтой байдаг. Ургамлын өрсөлдөөнд усны хүртээмжийн улирлын өөрчлөлт 
нөлөөлдөг. 

• Хадлан тэжээлийн чанар нь температурын өсөлт болон хуурайшилтын улмаас 
усанд уусдаг нүүрс ус, азотын концентрацын хэлбэлзлээс өөрчлөгдөж болзошгүй юм. 
Температурын өсөлт нь ургамлын лигнин, эсийн хананы бүрдэл хэсгүүдийг нэмэгдүүлж, 
шингэц, задралын түвшнийг бууруулж, малын тэжээллэг чанар буурахад хүргэдэг. Гэсэн 
хэдий ч CO2-ийн концентрац өсөхөд C3 төрлийн ургамлын тэжээллэг чанар нь С4 
ургамлаас илүү сайжирна (Polley et al. 2013; Thornton et al. 2009).

• Агаарын температур 2°С-ээр нэмэгдэх нь хуурай, хагас хуурай бүс нутаг, түүн дотор 
багтах Монгол орны бэлчээр, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 
Улирлын үргэлжлэх хугацаа нь өвс тэжээлийн хэмжээ, чанарыг тодорхойлдог. Тиймээс өвс 
тэжээлийн чанар буурснаар малын тэжээлийн хэрэглээ багасаж, метан хий ялгаруулалт 
ихсэх тул түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үр тариагаар нөхөх шаардлагатай 
болж магадгүй юм (Polley et al. 2013).

• Ган, зуд, үер, шороон шуурга зэрэг гамшгийн давтамж, эрч хүч, далайц нэмэгдэх төлөв 
нь малчдын амьжиргаанд илүү хүндрэл бэрхшээлийг учруулж, үүнээс үүдэн шилжилт 
хөдөлгөөнийг улам нэмэгдүүлж болзошгүй (UNDP 2011). 

• Хэрэв УАӨ түүний сөрөг үр дагавартай тэмцэх талаар 2060 он хүртэл дорвитой арга 
хэмжээ, хүчин чармайлт гаргахгүй бол Монголын малчид орлогынхоо 50%-г алдаж 
болзошгүй тул (ADB 2013, Tsendsuren and Wang 2017), Монголын нүүдлийн МАА-н соёл 
алдагдаж, малчдын тоо буурч, тухайн улсын хөдөлмөрийн зах зээлд шууд нөлөөлж 
болзошгүй гэсэн үг юм. Иймээс малчдын даван туулах, дасан зохицох арга хэмжээг 
дэмжихэд анхаарлаа хандуулах, төрийн бодлого зохицуулалт шаардлагатай байна.
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

БҮЛЭГ 2. УАӨ-ИЙГ ДАВАН ТУУЛАХАД ЧИГЛЭГДСЭН ҮР АШИГТАЙ ДАСАН 
ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИ

Улс орнууд тогтвортой хөгжлийн зорилтоо хангахын тулд өөрчлөгдөж байгаа уур амьсгалын 
нөхцөлд дасан зохицоход чиглэсэн арга хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
болж байна. 

2.1 МАА-н салбарт дасан зохицох стратеги

Тус стратегийн зорилго нь байгаль, эдийн засаг, санхүү, хүний нөөцөө зохистой ашиглаж, 
эрсдэлийг бууруулж үйлдвэрлэлийн үр ашгийг сайжруулан малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд 
оршино. Бид эрдэм шинжилгээний, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын боловсруулсан 
бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан дасан зохицох стратегиудыг харьцуулан судалж, дасан 
зохицох стратегийг хэрэгжүүлэх боломж ба бэрхшээлийг харгалзан цаашдаа илүү үр ашигтай 
байх үндсэн стратегийг тодорхойлсон.

     

2.1.1 Дасан зохицох стратегийг хэрэгжүүлэхэд тохиолдож буй боломж ба бэрхшээл 

УАӨ-ийн нөлөөллийн өргөн хүрээ, байгалийн нөөцийн менежмент болон нүүдлийн МАА-н 
хөгжилд үзүүлж буй нийгэм эдийн засгийн асуудлуудыг (газар ашиглалтыг зохицуулах, 
экосистемийн үйлчилгээг хамгаалах, борлуулалтын зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх гэх мэт) 
цогц байдлаар авч үзэх, бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоо, хүний нөөц хангалтгүй байна. 
УАӨ-ийн сөрөг нөлөөг даван туулах, дасан зохицох зорилтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 
саад болж буй олон хүчин зүйлс байгаа хэдий ч бид тэдгээрийг ерөнхийд нь дараах байдлаар 
ангилан авч үзсэн. Эдгээр бэрхшээлүүдийг ойлгох нь малчид, засгийн газар, хандивлагчдын 
цаашдын хүчин чармайлтыг байгалийн гамшгийн үед дасан зохицоход тулгарч буй эдгээр 
саадыг арилгахад чиглүүлэхэд тусална.

Хууль ба эрх зүйн орчин

УАӨ-ийн сорилтыг даван туулахад чиглэгдсэн зорилтыг дэмжих төрийн бодлого, хууль эрх зүйн 
орчин дутагдалтай байна. Зөвхөн сүүлийн 10 гаруй жилийн дотор энэхүү зорилтуудыг агуулсан 
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр (2010), “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр” 
(2011), “Ногоон хөгжлийн бодлого” (2014), “Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр” 
(2015), “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого” (2015), “Тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал-2030” (2016) зэрэг олон хөтөлбөр, бодлого батлагдан гарсан байна. Эдгээр 
хөтөлбөр, бодлогыг харьцуулан судлан үзэхэд, дараах нийтлэг дутагдал ажиглагдав. Үүнд 1) 
хоорондын уялдаа холбоо муутай; 2) дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн 
баталгаа хангалтгүй; 3) салбар дундын төлөвлөлт, зохицуулалт, хэрэгжилтийг үр ашигтай хийх 
бүтэц зохион байгуулалт, хяналт дутмаг байжээ. Жишээлбэл, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрт 
(2010) заасны дагуу цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд малын тоог бэлчээрийн 
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бодит даац багтаамжтай нийцүүлэхийн тулд 2021 онд 36 сая болж цөөрүүлэхээр тусгасан 
байдаг. Гэвч бодит байдалд энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилт мөрдөгдөхгүй байсаар байна (2020 
оны байдлаар малын тоо толгой 70 сая болтлоо өссөөр). Монгол Улсад УАӨ-тэй холбоотой 
асуудлыг зохицуулахад чиглэгдсэн зарим салбарын шинжтэй хууль байгаа хэдий ч мөн л бие 
биеэс салангид, нэгдмэл бус, уг асуудлыг зохицуулсан цогц бие даасан хууль одоогоор байхгүй 
байна.

Нутаг дэвсгэрт үндэслэгдсэн малчдын байгууллага ба нүүдэл 

Уламжлалт нүүдлийн МАА-н хувьд улиралд хийх нүүдлийн тоо болон нүүдлийн дундаж зай нь 
өнөөдрийнхтэй харьцуулахад ихээхэн өөрчлөлт оржээ. 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 хязгаарласнаараа дасан 
зохицоход бэрхшээл учруулж байна. Зарим суманд бэлчээрийг хуваарилахдаа бүх улирлын 
нүүдлийн бэлчээрийг хамруулж чадахгүй байгаагаас зарим газарт мал ихээр төвлөрч бэлчээр 
талхлагдахад хүргэх, нөөцлөх эсвэл доройтсон бэлчээрийг өнжөөхөд хүрэлцэхүйц бэлчээр 
ч байхгүй болжээ. Түүнчлэн, олборлох үйлдвэрлэл өргөжиж байгаагаас газрын хэвлий 
болон усны нөөцөд нөлөөлснөөр газар нутаг таслагдах байдал нэмэгдэж байна. Нүүдэллэх 
боломжийг бүрдүүлэх нэг арга нь бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх мөн холбогдох 
сумдын хооронд дундын отрын болон нөөц бэлчээр болгон нийтээр ашиглах гэрээ байгуулах 
юм. Олон малтайгаар ямар ч зохицуулалтгүй нүүдэллэх нь нүүдлийг зохицуулах, улирлын 
бэлчээрийг нөөцлөхөд ихэнх хүндрэлийг учруулдаг. Ийм учраас дасан зохицох төлөвлөлтийн 
ажлын хүрээнд нүүдэллэх байдлыг дэмжихэд чиглэгдсэн үйлчилгээ, хууль эрх зүйн болон 
байгууллагын тогтолцоо сэргээн бий болгох шаардлагатай.

Байгалийн нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн (усны нөөц)

Уул уурхай олборлох үйлдвэрлэл болон МАА-н 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 (ус, 
бэлчээр) төлөөх өрсөлдөөн нэмэгдэж малчид ихэнхдээ нутгаасаа нүүх шаардлагатай болж 
байна. Энэ талаар төрийн бодлого зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байна. 

Усны төлөөх өрсөлдөөн, гангаас үүдэлтэй усны нөөцийн алдагдал, хэт их ашиглалт явагдаж 
байгааг харгалзан засгийн газраас ус хуримтлуулах буюу нөөцлөх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
ажил явагдаж буй ч бодит үр дүн сул 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 буй ч хариуцлагатай төлөвлөлт, дэд бүтэц дутмаг хэвээр байна. Мөн 
хөрсний чийгшилтийг барих зохистой менежментийг авч хэрэгжүүлэх мөн гадаргуун ба гүний 
усыг хослуулан хадгалж барих нь чухал болохыг өмнхө судалгаанууд тэмдэглэж байна (ADB 
2014). 

МАА-н бүтээгдэхүүнд өртөг шингээх болон борлуулалт сул зах зээл

Өнөөг хүртэл малчид малын бүтээгдэхүүн боловсруулах төхөөрөмж худалдан авахад 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 ХАА-н 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. 
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Санхүүгийн бэрхшээл ба шинэ боломжууд

Бэлчээрийн менежмент, хөрс хамгаалал, экологийн нөхөн сэргээлт, малчдыг сургах, үйлчилгээ 
үзүүлэх зэрэгт шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн боломж одоогийн байдлаар 
хангалттай бус байна. 

Олон нийттэй харилцах

УАӨ, цаашдын хандлага, экологийг нөхөн сэргээх арга хэрэгсэлийн талаарх мэдээлэл, байгаль 
орчны урьд тохиолдож байгаагүй гамшиг, доройтлыг сааруулах ур чадвар нөөц ашиглагчид 
болон орон нутгийн ажилтнуудын алинд нь дутмаг, сайн ойлгогдоогүй хэвээр байна. Орон 
нутгийн иргэд мэдээлэл, шинэ технологи олох, хэрэглэх боломж нь хязгаарлагдмал хэвээр 
байна.

Технологийн дутмаг байдал

Хэдийгээр зарим агентлаг, тухайлбал, Цаг уур орчны шинжилгээний газар нь цаг уурын олон 
жилийн, Газрын харилцаа геодези зурагзүйн газар нь бэлчээрийн чанар болон төлөв байдлын 
талаарх мэдээлэлтэй ч цаг уурын станцын тоог олшруулах, аюултай байгалийн үзэгдлийн талаар 
урьчилан мэдээлэх системийг сайжруулах, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, технологийн 
дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай. Ирээдүйн уур амьсгалын загварчлалын чанар, үнэмшилийг 
илүү нарийн таамаглал дэвшүүлж болгохоор дахин сайжруулж, илүү сайн төлөвлөлт хийх 
боломж бүрдүүлэх нь чухал.

Гамшигт үзэгдлүүдэд бэлэн бус

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 байгаа зэрэг хүндрэлтэй тулгарч байна.

УАӨ-д эмзэг байх байдал

Малчдын дундах ядуурлын хэмжээ буурч байгаа хэдий ч гэнэтийн байгалийн гамшиг, аюул, 
осол тохиолдоход эмзэг байдалд байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Сүүлийн үед бэлчээрийн 
доройтол хурдацтай явагдаж байгаа нь малчдын мал маллагаа, нийгмийн халамжийн 
тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. Малчин өрхүүдэд эдгээр гэнэтийн 
хүндрэл тулгарахад ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхгүй бол тэдний хөдөлмөр эрхлэлт, 
орлого, хэрэглээ буурч, амьжиргаа нь доройтох эрсдэлтэй байдаг. Түүнчлэн малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэхийн хэрээр бэлчээрийн доройтол хурдацтай өсөж, малчдын мал 
аж ахуйн үйл ажиллагаа доголдоход хүрч болзошгүй юм. Малчин өрхийн амьжиргааны түвшин 
нь тэдний малын тооноос шууд хамааралтай байна. 200-гаас цөөн малтай малчид зах зээлд 
нийлүүлэлт хийх боломж нь хязгаарлагдмал, хахир хатуу өвөлд илүү өртөмтгий хэвээр байна. 
Малчид зөвхөн малынхаа тоо толгойг өсгөх замаар л орлогоо нэмэгдүүлэх аргыг чухалчлах зан 
төлөв давамгайлж байгаа нь бэлчээрийн даац хэтрэлтэд хүргэж, улмаар тэдний эмзэг байдлыг 
нэмэгдүүлж байна. 

Мэдлэг дутмаг байдал

Бүс нутаг бүрд тохирсон хүн-экологи хосолсон нүүдлийн системийн талаарх мэдлэг малчдын 
дунд дутмаг байгаагаас дасан зохицох тохиромжтой стратеги хөгжүүлэхэд саад учирна. Олон 
улсын академик түвшинд хэвлэгдсэн экосистемийн доройтлын шалтгааныг цогц байдлаар 
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тодорхойлсон биофизик, нийгэм эдийн засгийн олон янз байдал, хүчин зүйлүүдийг тодорхойлсон 
судалгааг бодлогын түвшинд хэрэгжүүлэх асуудал дутмаг хэвээр байна. Иймээс судлаачид 
болон шийдвэр гаргагчдын хоорондын харилцааг сайжруулах, ШУ-ны ололт амжилтуудыг 
практикт хэрэгжүүлэх талаар зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байна. Шийдвэр гаргачид, малчид, 
олон нийтийн 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.

2.2. Үр ашигтай дасан зохицох стратеги

Нийгэм, эдийн засгийн тасралтгүй өөрчлөлттэй нөхцөлд УАӨ-д тогтвортой дасан зохицоход 
чиглэгдсэн байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн олон шалгуурыг харгалзан үзэх шаардлагатай 
байдаг. Иймд дасан зохицох стратегиуд нь 

- Экологийн хувьд нийцтэй
- Санхүүгийн хувьд зардал багатай

Нийгэм, соёлын хэтийн төлөв байдалд тохирсон байх ёстой.

УАӨ-д дасан зохицох үзэл баримтлалын үндэс суурь нь эмзэг бүлгийн малчдын амьжиргаанд 
үзүүлэх эрсдэлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулж, ногоон хөгжлийн зарчимд тулгуурласан дасан 
зохицохуйн цогц бодлого хэмээн тодорхойлж болно.

Тиймээс илүү үр ашигтай 5 үндсэн стратегийг дараах байдлаар тодорхойлох нь. Үүнд:

1. Малчдын эмзэг байдлыг бууруулж, дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх
2. Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг сайжруулж, менежментийг 

боловсронгуй болгох
3. МАА-н үйлдвэрлэлийг сайжруулж, бүтээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх
4. Усны нөөц, чанарыг хамгаалж, үр ашигтай хэрэглээг хэрэгжүүлэх
5. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах.
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

1. Малчдын эмзэг байдлыг бууруулж, дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх

Малчин өрх

• Төрийн бодлого, хөтөлбөрийг малчдад сурталчлан таниулах замаар зудын бэлэн 
байдалд хувь хүний хариуцлагыг өндөржүүлж, тэдний хандлагыг өөрчлөх, Засгийн газар, 
хандивлагчдын тусламжийг бууруулах. Үүнд мэдээллийн хуваарилалт (тухайлбал, цаг 
агаар, тэжээл, зах зээлийн урьдчилсан мэдээ, техникийн зөвлөгөө), технологи, инноваци 
болон тэжээлийн хангамжийг сайжруулахад чиглэгдсэн зохих бодлого, эдийн засгийн 
хөшүүрэг шаардлагатай. Тиймээс зах зээлийн янз бүрийн урамшууллын хөтөлбөрүүдийн 
үр нөлөөг идэвхтэй туршиж, үр дүнтэй хэрэгжих хөтөлбөр, бодлогууд нь нэн тэргүүний 
зорилт байх ёстой. Жишээлбэл хамтын ажиллагааны маркетинг, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тогтвортой байдлын гэрчилгээ, экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөр г.м.;

• Олон малтай малчдаас бэлчээрийн ачаалалд үзүүлж буй дарамтыг бууруулахын тулд 
бэлчээрийн даацаас илүү гарсан малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжих 
нэгдсэн бодлого явуулах;

• “Малын тоо толгойн албан татварын тухай” хуулийг бэлчээрийн ашиглалтыг эдийн засгийн 
хөшүүргээр зохицуулах арга хэрэгсэл болгон ашиглаж, малынхаа тоог бэлчээрийн даацад 
нийцүүлсэн малчдад татварын зохих хөнгөлөлт үзүүлэх, харин даацаас хэтрүүлсэн бол 
өсгөн нэмэгдүүлж ногдуулах нь чухал байна. 

• Малаа эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, бэлчээрээ хуваарьтай зөв зохистой ашиглах, 
хадлан тэжээлийн нөөц бэлтгэх, цаг агаарын гамшигт үзэгдэл болон урьдчилсан мэдээний 
талаарх ойлголтыг сайжруулах, үйлдвэрлэлдээ дэвшилтэт арга технологи нэвтрүүлэх 
чиглэлээр малчдын хамтын үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжиж, энэ талаарх малчдын 
мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, урамшууллаар дамжуулан тэдний хариуцлагыг 
өндөржүүлэх;

• Цөөн малтай эмзэг, ядуу малчин өрхүүдийн амьжиргааг цаг агаарын гамшигт үзэгдлээс 
малчдын амьжиргааг хамгаалах талаарх нийгмийн хамгааллын бодлогыг сайжруулахын 
зэрэгцээ малын индексжүүлсэн даатгалыг өргөжүүлж, зудын хохирлыг зах зээлийн аргаар 
даван туулах санхүүжилтийн механизмаар хэрэгжүүлэх;

• МАА-тай газар тариалан, ойн аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн бус бусад (жишээлбэл, аялал 
жуулчлал) үйл ажиллагааг хослуулан эрхэлж, өрхийн орлогыг төрөлжүүлэх;

• Дээр дурдсан чиглэлээр малчдын дунд тодорхой хөтөлбөрийн дагуу сургалт явуулж, 
тэдний чадавхыг бэхжүүлэх замаар дасан зохицох чадварыг нь дээшлүүлэх үйл 
ажиллагааг орон нутаг дахь малчдын үүсгэл санаачилгын болон төрийн байгууллагууд 
сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх;
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Малчдын хүүхэд

• Ерөнхий боловсролын сургуулийн холбогдох хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад УАӨ-ийн 
мөн чанар, шалтгаан, үр дагавар, дасан зохицох асуудлыг оруулж, сурагчдын энэ талаарх 
мэдлэг боловсролыг төлөвшүүлэх; 

• Хүнсний хангамж, зохистой хоол тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэх. Үүнд малчдын 
амьжиргааны орлогыг төрөлжүүлэхэд туслах, мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалт, бага 
насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн зохистой хоол тэжээлийн талаар мэдлэг 
олгох; 

• Малчдын нүүдлийн амьдралын хэв шинж болон Монгол орны цаг агаарын хатуу ширүүн 
онцлог нөхцөлд нийцсэн цэцэрлэг, сургууль, дотуур байр, эмнэлэг болон бусад дэд 
бүтцийг иж бүрэн боловсруулж хөгжүүлэх шаардлагатай. Үүнийг УАӨ-ийн талаарх хууль 
тогтоомж, бодлого журамд тусгах нь энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга 
байж болох юм.

• УАӨ-д дасан зохицох хүчин чармайлтад хүүхдүүдийн оролцоог ханган дэмжих. Сургууль, 
дотуур байрны хүүхдүүдийг энэ чиглэлийн олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцох 
боломжийг хангаж, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гаргах, эрсдэлийн 
түвшнийг хянахад хүүхдүүдийг уриалах зэрэг чухал үйл ажиллагаанууд багтана. 

• УАӨ-ийн талаар хүүхэдтэй холбоотой бодлогын гол баримт бичигт тусгах. Хүүхдүүдтэй 
холбоотой үндэсний хэмжээний стратеги, бодлогын баримт бичигт хүүхдийн тэргүүлэх 
чиглэлд нөлөөлөх УАӨ-ийн эрсдэлийг тодорхойлох, асуудлыг шийдвэрлэх, үр дүнг хянах 
баталгаажуулах зэрэг багтана. 

• Алслагдсан бүс нутгийн хүүхдүүдийн боловсрол: Алслагдсан бүс нутгийн хүүхдүүдийн 
мэдээлэл олж авах, нийгэмшүүлэх нөхцөлийг хангах явуулын боловсролын 
хөтөлбөрүүдийн дэмжлэгийг үргэлжлүүлж, тэдний үзэл бодлоо илэрхийлэх, УАӨ-д дасан 
зохицох үйл ажиллагааг нэгтгэх боломжийг олгоно.

Шилжилт хөдөлгөөн

• УАӨ-өөс үүдэлтэй хөдөөгөөс хот суурин газар чиглэсэн их шилжилт хөдөлгөөнтэй 
холбоотой ойлголт, судалгаа, уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар 
одоогийн шилжин ирэгсэд болон ирээдүйн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой үр дүнтэй 
бодлого яаралтай шаардлагатай.

• УАӨ-ийн нийгэм, эдийн засгийн эмзэг байдлыг бууруулахын тулд орлогыг төрөлжүүлэх, 
ажлын байраар хангах, орон сууцны нөхцөл, хангамжийг сайжруулах, нийгмийн эрүүл 
мэндийн дэд бүтцийг сайжруулах замаар л хүрч болно. Жишээлбэл, 

* Ирээдүйн шилжин ирэгчдэд зориулж хот суурин орчмын бүсэд суурьшлын дэд 
бүтцийг бүрдүүлж, эдийн засгийн боломжуудыг бий болгох;

* Эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, цэнгэг усны нөөцөөс хамааралтай байгаль 
орчны менежментийг сайжруулж, үндэсний эсвэл олон нийтийн хэмжээнд дасан 
зохицоход дэмжих;

* Улаанбаатарын гэр хорооллын төлөвлөлтгүй өсөлтийг зохицуулах болон албан 
ёсны оршин суугч статусгүй шилжин ирэгчидтэй холбоотой асуудлыг зохистой 
шийдвэрлэх эрх зүйн орчныг сайжруулах;
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих

Урт хугацааны:

• Бүс нутаг болон бусад орнуудын эмзэг иргэдийн оролцоог хөхүүлэн дэмжиж, байгаль 
орчны тогтвортой байдлын хүрээн дэх үүрэг, хариуцлагаа сайжруулахад чиглэсэн шилдэг 
туршлагын талаар судалж, хамтын ажиллагааг дэмжих;

• УАӨ, цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг бууруулахтай холбоотой 
мэдээлэл, харилцаа холбоог малчин эмэгтэйчүүд, жендэрийн үүрэг, хэрэгцээнд нийцүүлэн 
боловсруулж, түгээх, шаардлагатай чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Дунд хугацааны:

• Жендэрийн мэдрэмжтэй хандаж болохуйц МАА-н гаралтай сүү, цагаан идээ зэрэг зарим 
түүхий эдийг нэмүү өртөг шингээн боловсруулах асуудалд малчид, орон нутаг, хөдөөгийн 
иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологийг 
дэмжин нэвтрүүлэх;

Богино хугацааны:

• Байгаль орчны салбартай холбоотой хүйсээр ангилсан мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
экологийн үнэлгээ хийхдээ жендэрийн үзүүлэлттэй хамт ашиглах;

• Залуучуудын төслийг дэмжих замаар малчин эмэгтэйчүүдэд зориулсан орлого бий 
болгох үйл ажиллагааг дэмжих, малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхийг дэмжих, 
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд эсвэл олон хүүхэдтэй өрхүүдийг дэмжих үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах, эрүүл мэндийн даатгалд дэмжлэг үзүүлэх, асран хамгаалагч, бага 
насны болон ихэр хүүхэдтэй эмэгтэй болон өндөр настай эмэгтэй малчдад тэтгэмж олгох, 
боломжийг хангах, дэмжих; 

• УАӨ-ийн нөлөөллийн үнэлгээг жендэрийн тэгш бус нөхцөл байдлыг харгалзан судалгаа 
хийх, мэдээллийн сан бэлтгэх. 

2. Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг сайжруулж, менежментийг 
боловсронгуй болгох

• Бэлчээрийн эмзэг байдлыг бууруулах, одоогоор эрсдэлд орсон бүс нутгуудад дасан 
зохицох экосистемийн хамгаалалтыг сайжруулах; 

• Таримал тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, усны ашиглалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 
замаар бэлчээрийг үр дүнтэй ашиглах;

• Бэлчээрийн болон эрчимжсэн МАА эрхлэх бүс нутгийн хязгаарыг нарийвчлан тогтоож, 
тус бүрт нь баримтлах ялгавартай бодлого хэрэгжүүлэх;

• Уул уурхай болон түүнтэй холбоотой авто замын дэд бүтцийн үйл ажиллагааны улмаас 
талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх зорилгоор ашигт малтмалын татвар, нөхөн 
олговрын тодорхой хувийг ашиглах стандарт, нэгдсэн зохицуулалтыг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх; 

• Бэлчээрийн газрыг ашиглах, сэргээх, хамгаалах эрхийг баталгаажуулж экосистемийн 
тэнцвэрийг хангах;

• Малчдаас бэлчээрлүү биологийн болон нөхөн сэргээх хөрөнгө оруулалт хийх нөхцөлийг 
бүрдүүлж, зуслангийн бэлчээрийн бүсэд үзүүлэх дарамтыг бууруулах, ашиглалтыг 
сайжруулах;
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• “Малын тоо толгойн татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд сум бүрт “Бэлчээрийн 
эрсдэлийн сан” байгуулж зарцуулах;

• Малчид, нутгийн албан хаагчид, захиргааны удирдлагын ажилтнуудад бэлчээрийн 
менежментийн уламжлалт болон орчин үеийн дэвшилтэт арга, технологийг эзэмшүүлэх 
экологийн сургалт зохион байгуулах; 

• Дулааны улиралд бэлчээр ашиглалтын практикт нэвтрүүлэх, бэлчээрийг сэлгэх, 
бэлчээрээс чөлөөлөх технологийг нэвтрүүлэх, эргүүлсэн, чөлөөлөгдсөн газар нутаг, 
бэлчээрийн арга, технологийн хэрэгжилтэд үнэлгээ, хяналт тавих;

• Хадлангийн талбай, доройтсон бэлчээрийг сайжруулах арга хэмжээг өргөжүүлж, 
байгалийн гол бүс, бүс нутгийн бэлчээрийг сайжруулах туршилтын судалгаа хийх;

• Тариалсан (тарьсан) тэжээлийн өндөр ургац бүхий улаан буудай, вандуй, арвай, 
наранцэцэг, эрдэнэ шиш, шар буурцаг гэх мэт олон наст ургац турших, турших замаар 
өөрийн нөхцөлд тохирсон агротехникийн аргыг нэвтрүүлж хөгжүүлэх;

• Тал хээр, ойт хээр, нугын хагас цөлийн бүс нутагт өндөр ургац авч, өвөл, хаврын улиралд 
ашиглах өвс бэлчээрийг хаших тэжээлийн хомстолоос малыг хамгаалах;

• Байгаль орчинд ээлтэй арга, технологиор бэлчээрийн экосистемийн тогтвортой байдлыг 
хангах, бэлчээрт хортой мэрэгч, шавж тархахаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн тоо, 
төрөл зүйлийг тэнцвэржүүлэх замаар тэмцэх; 

• Бэлчээр газрыг хамгаалах, ашиглах шилдэг туршлагууд, бусад орны дэвшилтэт 
технологийг судалж нутагшуулах;

• Газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан бэлчээрийн шуурхай мэдээллийн сүлжээ, 
“Бэлчээр, мэдээллийн бүсийн мэдээллийн төв” байгуулах; 

• Малыг тэжээлийн хомстол үүсэх эрсдэлээс хамгаалах схемийг бий болгох, хиймэл 
дагуулын мэдээлэл, газрын хэмжилтэд үндэслэн сум, аймаг бүрийн бэлчээрийн төлөв 
байдлыг үнэлэх замаар бэлчээр ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах;

• Алслагдсан болон ашиглагдаагүй газар, бэлчээрт инженерийн хийцтэй худаг гаргах 
замаар амьтдын бөөгнөрлийг бууруулах замаар бэлчээрийн байдлыг сэргээх;

• Цас, борооны ус хуримтлуулах цөөрөм байгуулах, урсац бүрэлдэх бүс эсвэл голын эхэнд 
хамгаалалт хийх, ухсан худаг гаргах малчдын санаачилгыг дэмжин хөгжүүлэх, эдгээр 
ажлыг дотоодын болон олон улсын төслүүдээр дэмжих;

• Уламжлалт МАА-гаас нүүрстөрөгчийг бууруулах талаар малчдын санаачилгыг сурталчлах, 
олон улсын зах зээл дээр үнэлэх, хэрэгжүүлэх нэгдсэн арга хэлбэрийг бий болгох.
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

3. МАА-н үйлдвэрлэлийг сайжруулж, бүтээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх

Малын тоог бэлчээрийн даацад нийцүүлэх эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэглэх 

• Бэлчээрийн ачааллыг бууруулахын тулд малыг аль болох өсвөр насанд нь маханд 
нийлүүлэх асуудлыг дэмжиж, гадаад зорилтот зах зээлд гаргах;

• Бэлчээрийн даацад малынхаа тоог нийцүүлэн өсгөж, бэлчээрийг зохистой ашиглаж, 
хамгаалах арга хэмжээ авсан малчдад хөнгөлөлттэй зээл олгох хөшүүрэг хэрэглэх;

• Бэлчээрийн даацаас илүү гарсан малыг нэгдсэн журмаар борлуулж, малчдын хадгаламж 
зээлийн хоршоогоор мөнгөн хэлбэрээр өсгөх;

• “Монголын бэлчээрийн малын органик мах” брэнд буй болгох, бог малын махны экспортын 
сувгийг өргөтгөн шинэ зорилтот зах зээлд нэвтрэх;

Бүтээмж

• УАӨ-ийн сөрөг нөлөө, сорилтыг даван туулахын төлөөх малчдын хамтын ажиллагааг 
дэмжиж, тэдний санхүүгийн сонирхолд тулгуурлан малчдын бүлэг, хоршоо, түншлэлийг 
хөгжүүлэх эрх зүйн болон эдийн засгийн орчныг бүрдүүлж хөгжүүлэх; 

• Малын тоо толгойн өсөлтийг бус чанарыг сайжруулах үүднээс нэгэнт бий болсон үүлдэр, 
шилмэл омгийн малын амьдын жин, ноос, ноолуур, мах, сүүн ашиг шимээр нь шилэн 
сонгож үржүүлэх ажлын шинжлэх ухааны үндэслэлийг сайжруулж, нэгжийн ашиг шим, 
бүтээмжийг дээшлүүлэх;

• Өөрчлөгдөж буй уур амьсгалд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дасан зохицсон арга 
технологиор эрхлэн хөтлөхөд төр, хувийн хэвшил, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 
хамтын хүчийг төвлөрүүлж, малын эрүүл мэнд, үржүүлгийн ажил үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлж, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах; 

• УАӨ-д дасан зохицсон бэлчээрийн малын удмын сан, тэсвэрт чанарыг хадгалахын 
зэрэгцээ агаарын температурын болон хур тунадасны өөрчлөлтөд илүү тэсвэртэй малын 
үүлдрийг бий болгон өсгөн үржүүлэх;

• Хот суурин газрын ойролцоо болон тэжээлийн хангамж сайтай бүс нутагт бүтээмж 
өндөртэй эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл, 
урамшууллын бодлогоор дэмжиж, чадавхыг сайжруулах; 

• УАӨ-ийн нөлөөлөлд өртөх малын эмзэг байдлыг бууруулах дасан зохицох арга хэмжээний 
дагуу арга хэмжээ авах, урт хугацааны төлөвлөлтөд хамруулах; 
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Өндөр бүтээмжтэй МАА-г тодорхой бүсүүдэд хөгжүүлж, дотоод зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцүүлэн чанар сайтай, аюулгүй түүхий эд, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 

Зуны ган, өвлийн зудын эрсдэлийн үед МАА-н эмзэг байдлыг бууруулах, дасан зохицох арга 
хэмжээг малын тэжээлийн нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэх болон өвлийн нөөц бэлчээрийг 
хуваарьтай ашиглах замаар хэрэгжүүлнэ. Энэ хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлснээр УАӨ-
ийн мал аж ахуйд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулж, экосистемийн тэнцвэрийг 
хадгална. Үүнд: 

• Уулын хээр, үерийн бэлчээрийн нуга, чийг ихтэй тал хээрийн бүсэд орших хадлангийн 
талбайн нэгж талбайн бүтээмжийг органик болон эрдэс бордоогоор бордох замаар 
нэмэгдүүлэх;

• Хаврын шар усны үер, цасны усыг ашиглан услах замаар голын урсац, голын дагуух 
хадлангийн ургацыг нэмэгдүүлэх;

• Цасан бүрхүүлийг хуримтлуулах, хаших (хаах) замаар хадлангийн ургацыг нэмэгдүүлэх, 
хөрсний чийгийг хэмнэх;

• Наранцэцэг, эрдэнэ шиш, зарим шош зэрэг өндөр ургац авдаг тэжээлийн олон наст 
тариалангийн агротехникийг боловсруулж, боловсруулсан агротехникийг практикт 
нэвтрүүлэх;

• Мөхлөгт, холимог тэжээлийн үйлдвэрлэлийн жор, норм боловсруулах, эрүүл, тэжээллэг 
тэжээлээр бүрэн хангах гэх мэт үйлдвэрлэлийн туршилт хийх;

• Орон нутгийн тэжээлийн түүхий эдэд суурилсан тэжээлийн жижиг оврын нэгжийг 
суурилуулах, бүс нутгийн хэмжээнд олон төрлийн эрдэс тэжээлийг үйлдвэрлэх; 

• Ургамал, амьтны гаралтай түүхий эдээс тэжээл, сүүний орлуулах бүтээгдэхүүний жор 
боловсруулж, тэжээл үйлдвэрлэх;

• Усалгаагүй болон усалгаатай нөхцөлд ногоон тэжээлд тохиромжтой өндөр ургац бүхий 
сорт, үржүүлгийн туршилт хийх;

• Усалгаатай тэжээлийг тариалах, тэжээлийн үйлдвэрлэлийг Говийн бүсийн хэрэглэгчидтэй 
ойртуулах, орон нутгийн болон дасан зохицсон тэжээлийн ургамал тариалах;

• Тэжээл үйлдвэрлэх боломжтой бүс нутагт мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн 
оновчтой хосолсон тогтолцоог (загвар) бий болгох;

• Тэжээл үйлдвэрлэхэд ган, хүйтэн өвөлд тэсвэртэй тэжээлийн олон наст ургамал тарих;

• Таримал бэлчээрийг нэмэгдүүлэх замаар мал сүргийн байгаль, цаг агаарын хараат 
байдлыг бууруулах. Энэхүү арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлснээр УАӨ-ийн цаашдын 
үр нөлөөг төдийгүй ган, өвөл (зуд) -ийн эмзэг байдлыг ихээхэн бууруулах боломжтой. 

• Ган гачигт тэсвэртэй олон наст ургамал тариалж, бэлчээрийн ургамлын бүрхэвчийг 
нэмэгдүүлэх; 

• Бэлчээрийн менежментийн талаар баримтлах үндэсний бодлогыг шинэчлэн боловсронгуй 
болгох. 
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Малын өвчин

• УАӨ-өөс үүдэлтэй малын өвчлөлийг судлах, эрсдэлийг даван туулахад бэлэн байх, 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулан 
хэрэгжүүлэх;

• Мал эмнэлгийн үйлчилгээний эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлж, мал, малын гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг олон улсын 
стандартад нийцүүлэх;

• Малын халдварт бус өвчний хөдөлгөөний хяналт, мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний 
гарал үүслийн баталгаажуулалтын үндэсний сүлжээ бий болгох;

• Бэлчээрийн даацад тохирсон чанартай үржлийн ажилд мал эмнэлэг, үржлийн мэргэжлийн 
байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах;

• УАӨ-өөс үүдэлтэй мал, амьтны өвчний эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн төв, орон нутгийн 
мэргэжлийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх;

• Малчдын малын өвчний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалт явуулах;

4. Усны нөөц, чанарыг хамгаалж, үр ашигтай хэрэглээг хэрэгжүүлэх

• Усны аюулгүй байдлыг хангах, салбар дундын хууль эрх зүйн орчин, ус ашиглалтын 
байгууллагуудын зохион байгуулалтыг сайжруулах;

• Гадаргын болон газрын доорх ус, цэвдэгт мандлын мониторингийн тогтолцоог 
өргөжүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох Усны салбарын дасан зохицох чадварыг 
сайжруулах, усны нөөцийг үр ашигтай ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхэд орчин үеийн 
арга технологи, инновацийг судлан нэвтрүүлэх;

• Хөдөөгийн ундны усны нөөц, хангамжийг зохистой ашиглах, төлөвлөлтийг сайжруулах; 

• Гол мөрний эх, булаг, шандыг хамгаалах, бэлчээрийн усан хангамжийг өргөжүүлэх, нөхөн 
сэргээх замаар бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, экосистемийг хамгаалах; 

• Усны нөөц, хэрэгцээ, хэрэглээний талаарх иргэдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх;

• Газар доорх усны нөөцийн байгалийн болон ашиглалтыг хянах мониторинг яаралтай бий 
болгох, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах. Улсын хэмжээнд мониторинг байхгүйгээс 
нөөцийн бүрдэл, нөхөн сэргээлт, хомстол, бохирдолтын талаар дорвитой дүгнэлт хийж 
цаашдын чиг, хандлагыг тодорхойлоход бэрхшээлтэй хэвээр байна.

• Усны нөөцийн өөрчлөлтийн судалгаанд төрийн зүгээс анхаарч шинжлэх ухаанд суурилсан 
бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

• Усны хуримтлуурыг бий болгох. Үүнд: 

* Байгалийн усны нөөцийг өвөл, хавар, зун, намрын улиралд болон ус дутагдалтай 
бүс нутагт хэрхэн хуваарилах, МАА салбар, уул уурхайн үйлдвэрлэлд нөөц хүрэлцэх 
үү, эс хүрэлцэх талаар усны нөөцөд тулгуурлан ашиглах менежментийн нэгдсэн 
бодлогыг яаралтай бий болгох; 

* Усны төлөөх өрсөлдөөн, гангаас үүдэлтэй усны нөөцийн алдагдал, уул уурхайн усны 
хэт их ашиглалтаас сэргийлэх ус хуримтлуулах буюу нөөцлөх. Үүнийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд төлөвлөлтийг үе шаттай, судалгаан дээр үндэслэн хийх, дэд бүтэц 
байгуулах зайлшгүй шаардлагатай.
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* Борооны ус хуримтлуулах, үерийн ус тогтоох, усны хэрэглээг зохистой болгох, ус 
хадгалалтыг сайжруулах, бохирдсон усыг дахин ашиглах;

* Хөрсний чийгшилтийг барих зохистой зохистой менежментийг авч хэрэгжүүлэх

* Байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлогт тохирсон усан сан, хөв, цөөрөм байгуулж, 
ашиглах;

* Голын гулдирлын дагуу урсацын тохируулга хийх, булаг шанд, баян бүрд, жижиг 
нуур, цөөрмийн хамгаалалтыг сайжруулах замаар гадаргын усны хуримтлалын 
алхам алхамаар нэмэгдүүлэх;

* Өндөр уулын мөстлөгийн хайлсан усыг тухайн газарт нь хуримтлуулж, ус хомстсон 
үед дахин ашиглах нөхцөл бүрдүүлэх;

* Газар доорх ус нөөцлүүр бий болгох (далд боомт, гадаргын ус шүүрүүлэх түр сан, 
далд сан);

5. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

Эрт зарлан мэдээлэх, эртнээс сэрэмжлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох 

• Урьдчилан сэргийлэх, эртнээс сэрэмжлүүлэх систем болон тэдгээрийн хэрэгжилтийг 
институц хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах замаар сайжруулах. Үүнд ялангуяа, 
ган, зудын урьдчилсан мэдээлэл, нарийвчлал, чанарыг сайжруулах нь болзошгүй аюулыг 
даван туулахад нэн чухал.

• Малчдын нийгэм, эдийн засгийн эмзэг байдал, өртөх хүчин зүйлсэд иж бүрэн үнэлгээ 
хийх замаар зудын өнөөгийн урьдчилсан сэрэмжлүүлгийн системийг (жишээлбэл, зудын 
эрсдэлийн зураг) сайжруулж, зудын бэлтгэлийг зөв зохистой хийх;

• Зудыг эртнээс сэрэмжлүүлэх системийг өвлийн бэлтгэл (хадлан, тэжээл) зэргийг нэгтгэн 
сайжруулах, тэжээлийн хяналтын системийг сайжруулах;

• Ус цаг уурын системийг өргөжүүлж, ажиглалтын цаг уурын станцуудын тоог нэмэгдүүлж, 
ус цаг уурын мэдээллийг цуглуулах, түгээх үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулах болон 
ажилтан, мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх зориулалттай хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх; 

• Болзошгүй эрсдэлийг бууруулахын тулд цаг агаарын улирлын урьдчилсан мэдээ, 
болон бусад холбогдох мэдээллийг ашиглан ус цаг уурын үйлчилгээ, эрт сэрэмжлүүлэх 
системийг сайжруулах үүднээс хуурай газар ба усны менежментэд техникийн туслалцаа 
үзүүлэх;

• Хортон шавж, тахлын өвчний урьдчилсан тооцоо, усны чанарыг хянах системийг 
боловсронгуй болгох.

• Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулахад чиглэсэн малчдын дунд сургалт, сурталчилгаа 
зохион байгуулах;
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Мал сүргийн эрсдэлийг даван туулах чадавхыг нэмэгдүүлэх 

• Малын даатгалын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, давхар даатгалын тогтолцоог 
бий болгох, тэжээлийн хэмжээ, байршлыг оновчтой тодорхойлох замаар сум, аймгийн 
түвшинд байгалийн гамшгийн үед малын нөөц тэжээлийн чанар, хадгалалтын нөхцөлийг 
сайжруулах; 

• Орон нутгийн онцлог нөхцөлд тохирсон малын дулаан хашаа барихад барилгын 
шилдэг технологийг нэвтрүүлэх, энэ чиглэлээр шинжлэх ухаан, технологийн төслүүд 
боловсруулан хэрэгжүүлэх;

• Онцгой байдлын ерөнхий газар, хандивын, тусламжийн бусад байгууллагууд болон 
Засгийн газрын янз бүрийн түвшний байгууллагуудын хоорондын ажлын харилцан уялдаа 
холбоог сайжруулахын тулд орон нутаг, бүс нутаг, Засгийн газар, хандивлагч, тусламжийн 
байгууллагуудын гүйцэтгэх чиг үүргийн заагийг тодорхойл болгох нь эдгээр байгууллагууд 
хоорондоо үр дүнтэй хамтран ажиллах зохицуулалтын механизм боловсруулахад нэн 
чухал хөшүүрэг болно.

• Бүс нутгийн газарзүй, цаг агаар, экологи, менежментийн онцлог шинж чанарт тохирсон 
зудын бэлтгэл, хариу арга хэмжээний талаар бүс нутгийн онцлог зөвлөмж гаргаж 
хэрэгжүүлэх.

Отор нүүдэл ба бэлчээр ашиглалтын менежментийг сайжруулах

• Засгийн газрын бүх түвшний болон салбар тус бүрийн хоорондын ажлын уялдаа 
холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах. Малчид, орон нутгийн засаг захиргаа, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, хандивлагчдын хоорондох хамтын ажиллагаа нь сумын доторх 
бэлчээр ашиглалтын менежментийг сайжруулах, зудын бэлтгэл ажлыг зохицуулах, 
гамшгийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулан 
хэрэгжүүлэх боломж олгоно.

• Гамшгийн үндэсний бэлэн байдлыг хангах болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
чиг үүргийн уялдаа холбоог сайжруулах. Гамшгаас хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн 
зохицуулалт, менежмент, түүний дотор орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийн менежментийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд эрт сэрэмжлүүлэх системийг бэхжүүлэх чиглэлээр Засгийн 
газар, ОБЕГ-т дэмжлэг үзүүлэх;

• Зудын байдал үүссэн нөхцөлд өвлийн бэлчээрийн ашиглалтыг болон зудын нөөц 
тэжээлийг шуурхай зохицуулах, мөн отрын нүүдэл хийх шаардлагатай үед бэлчээрийн 
уян хатан зохицуулах гарцыг бий болгох; 

• Хандивлагчдын хөтөлбөр болон Засгийн газрын бодлогод албан ёсны хамтын нийгэмлэгт 
суурилсан малчдын байгууллагыг дэмжиж, өргөжүүлэх замаар яаралтай тусламж 
үзүүлэхээс илүү дасан зохицох чадварыг олон нийтийн түвшинд бэхжүүлэх;

• Засгийн газрын бүх түвшин дэх зудын бэлтгэл, хариу арга хэмжээтэй бэлчээрийн 
засаглалыг уялдуулан хэрэгжүүлэх удирдамжийг сайжруулж, чадавхыг бэхжүүлэх; 

• Бэлчээрийн менежментийн талаар баримтлах үндэсний бодлогыг шинэчлэн 
боловсруулахад зуд, отрын нөөц газрыг орон нутаг, аймаг, улсын хэмжээнд тогтоох тухай 
заалтуудыг тусгах нь чухал. Иймд үндэсний түвшний энэхүү бодлогын хүрээг малчдаас 
эхлээд сум, аймгийн засаг захиргаа, холбогдох яам, агентлаг хүртэлх бүх түвшний 
оролцоотойгоор боловсруулан хэрэгжүүлэх;
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• Хөрсний элэгдлийг багасгах, цөлжилттэй тэмцэх, элсний нүүдлийг зогсоох арга хэмжээг 
шат дараатай авч хэрэгжүүлэх;

Гамшгийн дараа нөхөн сэргээх ажилд үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авах

• ОБЕГ-ын харьяа Улсын нөөцийн газар нь гамшгийн дараах нөхөн сэргээх бүхий л ажлыг 
зохион байгуулах үүрэгтэй ч өдий болтол энэ талын бодлого, хөтөлбөр Монгол Улсад 
байхгүй байна. Энэ нь улс орон даяар нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг хязгаарлаж, бүх 
үйл ажиллагаанд зориулах хөрөнгө хүрэлцээгүйгээс голчлон шалтгаалж байна. Харин 
энэ ажлыг одоогоор төрийн бус болон олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагууд орон 
нутгийн түвшинд илүү анхаарах ажиллаж байна. Иймээс засгийн газар гамшгийн дараах 
үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах чадварыг үндэсний түвшинд дээшлүүлэх 
шаардлагатай;

• УАӨ-ийн аюул гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээг боловсруулахад шаардагдах 
гамшгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл одоо хүртэл байхгүй байгаа тул үүнийг яаралтай 
шийдвэрлэх шаардлагатай. Техникийн чадавх, нөөц дутагдалтай тул гамшгийн мэдээлэл 
цуглуулах ажилд Засгийн газар оролцогч талуудаас дэмжлэг, чадавхыг хөгжүүлэх, 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулах; 

Гамшгаас аврах бодлого, хөтөлбөрт дэх “гажууд урамшуулал”-ыг засах;

• Монгол оронд зудын гамшгаас аврах тусламжийг хуваарилах шалгуур, стратеги нь 
өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангалтгүй хийсэн зарим малчдыг тусламжаар урамшуулж 
“залхуу малчид”-ыг бий болгох, харин бэлтгэл ажилдаа идэвх санаачилгатай, ухамсартай 
ханддаг хүмүүсээс тусламжаа харамлах замаар “гажуудсан урамшуулал” бий болгосон. 
Энэхүү урвуу урамшууллын талаар Монгол Улсын Засгийн газрын түвшинд цаашид 
зохистой шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Үүнээс 
зайлсхийхийн тулд зарим газарт тусламжийг нийт малчдад бага хэмжээтэйгээр тэгш 
хуваарилдаг тул үр нөлөө багатай байна.

• Ган, зудын гамшигтай холбоотой “гажуудсан урамшуулал”, “залхуу малчид”, “тусламжийн 
ёс суртахуун”-ы талаарх асуудлуудыг дараах хүрээнд шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.Үүнд:

- Цаг агаарын гаралтай гамшгийн эрсдэлийн улмаас үүссэн хохирол амсагч, түүний 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бэлтгэлийн түвшин, сэргээн босгох болон нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хариуцах эзнийг бодитой тодорхойлж хэрэгжүүлэх;

- Амьжиргааны доройтол, ядуурлаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн хүмүүнлэгийн 
аюулгүй байдлын сүлжээг зөв зохистой ханган бүрдүүлж, уг сүлжээнд оролцогчдын 
бэлэн байдал, хариуцлагын түвшнийг дээшлүүлэх; 

- Гамшигт бэлтгэх, хариу арга хэмжээ авах талаарх орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагуудын, мөн иргэний нийгмийн болон хандивлагч байгууллагуудын хариуцах 
чиг үүргийн тодорхой болгох;

2.3 Биологийн олон янз байдлын УАӨ-д дасан зохицох стратеги

УАӨ-д дасан зохицох стратегийг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын боловсруулсан 
тайлан, бодлогын баримт бичиг, зөвлөмж, болон шинжлэх ухааны өгүүллүүдэд үндэслэн 
тодорхойлсон байдаг. Дасан зохицох стратегийг үндсэнд нь 1) Амьдрах орчныг хамгаалал, 2) 
Зүйлийн хамгаалал, 3) Судалгаа мониторинг, 4) Хууль эрх зүй гэж дөрөв ангилж болно.
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

Амьдрах орчны хамгаалал
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тоо болон хэмжээг нэмэгдүүлэх

Дэлхийн улс орнууд УАӨ-д дасан зохицохын тулд Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутаг (ТХГН)-ийг 
түшиглэдэг (Mawdsley нар, 2009) бөгөөд энэ нь биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйл 
ажиллагааг хамгаалах чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Монгол Улсын засгийн газар нийт дэвсгэрийн 
30 хүртэлх хувийг тусгай хамгаалалтад авах зорилтыг тавин ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн 
байдлаар газрын нутгийн 19.8% нь тусгай хамгаалалтад байна (UNEP-WCMC and IUCN 
2020). Иймд ТХГН-ийн сүлжээг өргөжүүлэх нь УАӨ-өөс амьтан, ургамлын зүйл, экосистемийг 
хамгаалах хамгийн үр дүнтэй арга болно. Энэхүү стратегийг хэрэгжүүлэхдээ зарим үндэсний 
хэмжээний бодлогын баримт бичиг, гарын авлага, зэргийг ашиглах хэрэгтэй. Тухайлбал The 
Nature Conservancy байгууллагаас гаргасан “Бүс нутгийн үнэлгээний тайлан”-д тусгагдсан 
тусгай хамгаалалтад авах шаардлагатай газрууд үүнд багтана (Heiner нар, 2019).

Нүүдлийн тууртан амьтдын амьдрах орчныг чөлөөтэй байлгах

Монгол орны тал хээрийн тууртан амьтанд идэш тэжээл хайх эсвэл байгаль цаг уурын 
тааламжгүй нөхцөл (ган, зуд)-өөс зугтан уудам орон зайд шилжилт хөдөлгөөн хийдэг. Тиймээс 
унаган төрхөө хадгалж үлдсэн тал хээрийн экосистем, түүнд дасан зохицсон, дэлхий дээр 
өөр хаана ч байхгүй олон тоотойгоор тохиолдох нүүдлийн тууртан амьтдын амьдрах орчныг 
чөлөөтэй байлгаж, алс зайд шилжилт хөдөлгөөн нөхцлийг алдагдуулахгүй байх нь чухал 
(Батсайхан нар, 2014; Buuveibaatar нар, 2017). Нүүдлийн амьтад идэш тэжээлээ хайн уудам 
орон зайд шилжихэд саад болдог гол хүчин зүйл нь шугаман дэд бүтцийн байгууламж юм. 
Иймд одоо байгаа болон ирээдүйд төлөвлөгдөж буй шугаман дэд бүтцийг зэрлэг амьтдад 
ээлтэй байдлаар байдлаар төлөвлөх замаар аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах хэрэгтэй. 
Энэхүү стратегийг одоо мөрдөгдөж буй хууль, журам болон олон улсын гэрээ, конвенцийн 
(Нүүдлийн Зүйлийг Хамгаалах Конвенци гэх мэт) хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтой. Жишээ нь, 
говь хээрийн тууртан амьтдад зориулсан авто болон замын стандартыг 2015 онд батлуулсан 
байдаг. Харин хил дамнан нүүдэллэг зүйлүүдийг хамгаалахын тулд хилийн өргөст торны сөрөг 
нөлөөг бууруулах шаардлагатай бөгөөд үүнд олон улсын хамтын ажиллагаа хэрэгтэй.

Уст цэгийг хамгаалах

Сүүлийн жилүүдэд зэрлэг амьтдын ундаалдаг гол горхи, булаг шанд, нуур олноор хатаж 
ширгэх болсны үндсэн шалтгаан нь УАӨ-өөс үүдэлтэй хуурайшилт буюу гангийн нөлөө юм. 
Тухайлбал 2018 онд хатаж ширгэсэн гадаргын усны тоо 2016 оны судалгаатай харьцуулахад 
24%-иар нэмэгдсэн буюу 2,214-өөс 2,914 болж ихэссэн байна (Үндэсний Статистикийн Хороо 
2020). Иймд зэрлэг амьтдыг хамгаалах, үхэл хорогдлыг нь бууруулахын тулд ундаалдаг чухал 
уст цэгүүдийг нь хамгаалах хэрэгтэй. Тухайлбал булаг, шандны эхийг хашсанаар малын 
хөлийн талхагдал, бохирдлоос сэргийлэх ба ингэснээр усны ундарга сайжран, урсац нэмэгдэн 
улмаар гэрийн мал, зэрлэг амьтад аль аль нь ундаалах нөхцөл бүрдэнэ. Энэхүү стратеги нь 
“Ус” үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан “жилд 140-өөс доошгүй булаг, шандны эхийг тохижуулж 
хамгаалах” гэсэн зорилгын хүрээнд хэрэгжих бүрэн боломжтой, өртөг багатай арга юм (Монгол 
Улсын Их Хурал 2010).

Зүйлийн хамгаалал
Сэргээн нутагшуулах

Энэхүү стратеги нь уурын амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас устаж үгүй   болох магадлалтай 
зүйлүүдийг хамгаалахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ нь УАӨ-өөс 
болж амьдрах орчин нь жилээс жилд доройтож буй амьтан, ургамлын зүйлүүдийг илүү таатай 
амьдрах орчинруу шилжүүлэх замаар эрүүл мэндийг нь дэмжих арга зам юм. Тухайлбал Монгол 
бөхөнгийн популяцыг түүхэн тархац нутагруу нь сэргээн нутагшуулах замаар байгаль, цаг 
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уурын ялгаатай нөхцөл бүхий хоорондоо тусгаар метапопуляци үүсгэх ажлыг хэрэгжүүлэхийн 
тулд холбогдох судалгааны ажлуудыг хийж эхлээд байна. Уг төлөвлөгөө нь Монгол бөхөн бог 
малын мялзан өвчний улмаас олноороо хорогдсон үеэс гарч ирсэн байдаг. Монгол оронд зэрлэг 
амьтдыг түүхэн тархац нутаг руу нь амжилттай шилжүүлсэн туршлага бий. Жишээ нь: 1988-
1990 онуудад цагаан зээрийн янзагыг Дорнод Монголын хялганат хээрээс Завхан аймгийн 
Хомын Тал руу сэргээн нутагшуулсан бөгөөд одоогоор 600-700 орчим цагаан зээр тогтвортой 
байршиж байна.

Үржүүлгийн төв байгуулах

Энэ нь УАӨ-өөс шалтгаалан амьдрах орчин нь доройтон, тоо толгой их хэмжээгээр цөөрч, 
улмаар устаж үгүй   болох эрсдэлтэй зүйлүүдийг авран хамгаалахын тулд үржүүлгийн төв 
байгуулах стратеги юм. Уг стратеги нь зүйлийг авч үлдэх эцсийн арга болно. Одоогийн байдлаар 
Монгол оронд нэн ховор хавтгай тэмээ үржүүлэх төв Говь-Алтай аймгийн Баянтоорой тосгонд 
байдаг. Түүнчлэн мазаалай баавгайг хамгаалах зорилгоор үржүүлгийн төв байгуулах зарим 
алхмуудыг туршиж үзсэн. Ховор ургамлын хувьд үрийн сан үүсгэх, тарималжуулах зэрэг 
ажлууд үүнд багтана. Гэсэн хэдий ч зэрлэг амьтдын үржүүлгийн төв байгуулах нь урт хугацаанд 
тогтвортойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой шийдэл биш юм (Mawdsley нар, 2009).

УАӨ-өөс бусад сөрөг нөлөөллийг бууруулах

Энэхүү стратеги нь аливаа амьтан, ургамлын зүйлийн УАӨ-д дасан зохицох, тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэхийн бусад хүчин зүйлсийн дарамтыг бууруулахад чиглэнэ. Үүнд малын тоо толгойн 
өсөлтөөс үүдэлтэй бэлчээрийн талхагдал (амьдрах орчны доройтол), зохисгүй мод бэлтгэл, 
ургамлыг их хэмжээгээр түүх, зэрлэг амьтдын хууль бус агнуур, болон бусад хүний хүчин зүйлс 
багтана (Wingard et al. 2018). Биологийн олон янз байдалд сөргөөр нөлөөлдөг маш олон хүчин 
зүйл байдаг хэдий ч тэр болгоны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах санхүү болон хүний 
нөөцийн бололцоо хязгаарлагдмал юм. Иймд нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж хязгаарлагдмал 
нөөц бололцоогоо аливаа зүйлд хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйлс (жишээлбэл зохисгүй 
мод бэлтгэл)-ийг сонгон авч тэдгээрийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад ашиглах хэрэгтэй.

Судалгаа мониторинг

УАӨ-өөс учирч болох эрсдэлийг бууруулах, дасан зохицох стратегийг сайжруулах, менежментийн 
аливаа шийдвэрийг гаргахад богино болон урт хугацааны мониторинг судалгаа зайлшгүй 
шаардлагатай. Үүний тулд УАӨ-д илүү мэдрэмтгий экосистемүүд болох ой тайга, өндөр уул, ус 
намгархаг газар, тал хээрийн бүсэд урт хугацааны мониторинг судалгааны хөтөлбөрүүдийг бий 
болгох нь чухал юм. Судалгааны хөтөлбөрүүд бий болсноор УАӨ, түүний биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх нөлөөллүүдийг Монгол орны хэмжээнд тандан судлах, урьдчилан таамаглах 
боломж бүрдэнэ. Мөн эдгээр мониторинг судалгааны үр дүн нь аливаа шинжлэх ухаанд 
суурилсан шийдвэрүүдийг гаргахад үндсэн суурь болж өгнө. Түүнчлэн одоогийн хэрэгжиж буй 
төсөл, хөтөлбөрүүдийг хоорондын уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай юм.

Хууль эрх зүй

УАӨ-д дасан зохицох бодлогын баримт бичгийг тодорхой давтамжтай тогтмол хянаж, 
шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тухай бүрд нь хийж байх хэрэгтэй. Түүнчлэн зүйлийн болон 
экосистемийн хамгааллын менежменттэй холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм журмыг УАӨ-д 
дасан зохицох стратегийн зорилтуудтай уялдуулах шаардлагатай. 

2.4 Хүний эрүүл мэндийн УАӨ-д дасан зохицох стратеги

УАӨ-ийн улмаас амьсгал, хоол боловсруулах зам, зүрх судасны тогтолцооны болон халдварт 
өвчнүүд нэмэгдэх хандлагатай байдаг. Тухайлбал вируст А, цусан суулга, хачигт энцефалит 
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ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГАА, БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ТОЙМ,
ДАСАН ЗОХИЦОХ СТРАТЕГИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ГАРЫН АВЛАГА

зэрэг халдварт өвчнүүд нь цаг агаарын зарим үзүүлэлт, унд ахуйн усны чанар, хүрэлцээтэй 
холбоотойгоор нэмэгдэх магадлалтай гэж үзсэн байна (Б.Бурмаажав, 2012). Энэхүү стратегийн 
зорилго нь УАӨ-өөс хүний эрүүл мэндэд  үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа, үнэлгээг өргөжүүлэх, 
учирч болох аюул эрсдэлийг эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээ авах, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг сайжруулах нөхцлийг бүрдүүлэх юм. 

Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

1. Анхдагч сэргийлэлтийг бэхжүүлэх: Тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн эрүүл 
мэндийг хамгаалах, сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

2. Салбар дундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх: Бүх бодлого, бүх салбарын бодлогод 
эрүүл мэндийн асуудлыг тусгах 

3. Эрүүл мэндийн салбарыг бэхжүүлэх: Эрүүл мэндийн салбарын манлайлал, удирдлага, 
зохицуулах үүргийг хөгжүүлэх

4. Дэмжлэг үзүүлэх: Удирдлагын механизмыг бүрдүүлэх, улс, нийгмийн дэмжлэг үзүүлэх
5. Нотолгоо, харилцан мэдээллээр хангах: Эрсдэл, түүнийг шийдвэрлэх арга хэмжээг 

нэгдсэн мэдээлэл, нотолгоогоор хангах, цаашдын сонголт, хөрөнгө оруулалтыг хийхэд 
үр дүнтэй мэдээллээр хангах

6. Хяналт, тандалт: Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн үйл ажил 
ажиллагаанд явцын хяналт, тандалт хийх.

2.5 Дасан зохицох стратегийг хэрэгжүүлэхэд тохиолдож буй боломж ба бэрхшээл 

УАӨ-ийн нөлөөллийн өргөн хүрээгээр цогц байдлаар авч үзэх, бүтэц, зохион байгуулалтын 
тогтолцоо, хүний нөөц хангалтгүй байна. УАӨ-ийн сөрөг нөлөөг даван туулах, дасан зохицох 
зорилтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд саад болж буй олон хүчин зүйлс байгаа хэдий ч тэдгээрийг 
ерөнхийд нь дараах байдлаар ангилж болно.

- Хууль ба эрх зүйн орчин УАӨ-ийн сорилтыг даван туулахад чиглэгдсэн зорилтыг 
дэмжих төрийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин дутагдалтай байна. Монгол Улсад УАӨ-
тэй холбоотой асуудлыг зохицуулахад чиглэгдсэн зарим салбарын шинжтэй хууль байгаа 
хэдий ч мөн л бие биеэс салангид, нэгдмэл бус, уг асуудлыг зохицуулсан цогц бие даасан 
хууль одоогоор байхгүй байна.

- Нутаг дэвсгэрт үндэслэгдсэн малчдын байгууллага ба нүүдэл Уламжлалт нүүдлийн 
МАА-н хувьд улиралд хийх нүүдлийн тоо болон нүүдлийн дундаж зай нь өнөөдрийнхтэй 
харьцуулахад ихээхэн өөрчлөгджээ. Ийм учраас дасан зохицох төлөвлөлтийн ажлын 
хүрээнд нүүдэллэх байдлыг дэмжихэд чиглэгдсэн үйлчилгээ, хууль эрх зүйн болон 
байгууллагын тогтолцоо сэргээн бий болгох шаардлагатай.

- Байгалийн нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн (усны нөөц) Уул уурхайн ажилд маш их 
хэмжээний ус шаардагддаг төдийгүй уул уурхайн баялаг нь ихэнхдээ малчдын нутагладаг 
газарт байршдаг. Үүнээс үүдэлтэйгээр нөөцийн (ус, бэлчээр) төлөөх өрсөлдөөн нэмэгдэж 
малчид ихэнхдээ нутгаасаа нүүх шаардлагатай болж 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 ЗГ-аас анхаарч буй ч хариуцлагатай төлөвлөлт, дэд 
бүтэц дутмаг хэвээр байна. Мөн хөрсний чийгшилтийг барих зохистой менежментийг авч 
хэрэгжүүлэх мөн гадаргуун ба гүний усыг хослуулан хадгалж барих нь чухал болохыг энэ 
талын судалгаануудад тэмдэглэсэн байна.
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- МАА-н бүтээгдэхүүнд өртөг шингээх болон борлуулалт сул Өнөөг хүртэл малчид 
малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах төхөөрөмж худалдан авахад зээл авах эсвэл 
хагас эрчимжсэн сүүний аж ахуй эрхлэхийн тулд хөрөнгө оруулахад ихээхэн хүндрэлтэй 
хэвээр байна. Малчид малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ борлуулах хоршоо байгуулах 
ажил үл ойлголцол болон чадавхи дутмагаас шалтгаалан хүндрэлтэй хэвээр байна. 

- Санхүүгийн бэрхшээл ба шинэ боломжууд Бэлчээрийн менежмент, хөрс хамгаалал, 
экологийн нөхөн сэргээлт, малчдыг сургах, үйлчилгээ үзүүлэх зэрэгт шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн боломж одоогийн байдлаар хангалттай бус байна. 

- Олон нийттэй харилцах УАӨ, цаашдын хандлага, экологийг нөхөн сэргээх арга 
хэрэгслийн талаарх мэдээлэл, байгаль орчны урьд тохиолдож байгаагүй гамшиг, 
доройтлыг сааруулах ур чадвар нөөц ашиглагчид болон орон нутгийн ажилтнуудын 
алинд нь дутмаг, сайн ойлгогдоогүй хэвээр байна. Орон нутгийн иргэд мэдээлэл, шинэ 
технологи олох, хэрэглэх боломж нь хязгаарлагдмал хэвээр байна.

- Технологийн дутмаг байдал Хэдийгээр зарим агентлаг, тухайлбал, Цаг уур орчны 
шинжилгээний газар нь цаг уурын олон жилийн, Газрын харилцаа геодези зураг зүйн 
газар нь бэлчээрийн чанар болон төлөв байдлын талаарх мэдээлэлтэй ч цаг уурын 
станцын тоог олшруулах, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн талаар урьдчилан мэдээлэх 
системийг сайжруулах, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, технологийн дэмжлэг зайлшгүй 
шаардлагатай. Ирээдүйн уур амьсгалын загварчлалын чанар, үнэмшлийг илүү нарийн 
таамаглал дэвшүүлж болгохоор дахин сайжруулж, илүү сайн төлөвлөлт хийх боломж 
бүрдүүлэх нь чухал.

- Гамшигт үзэгдлүүдэд бэлэн бус 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 
байгаа зэрэг хүндрэлтэй тулгарч байна.

- УАӨ-д эмзэг байх байдал Малчдын ядуурлын түвшин буурч байгаа хэдий ч гэнэтийн 
байгалийн гамшиг, аюул, осол тохиолдоход хохирол багатай даван туулахад бэлэн 
биш хэвээр байна. 200-гаас цөөн малтай малчид зах зээлд малын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хийх боломж нь хязгаарлагдмал, хахир хатуу өвөлд илүү 
өртөмтгий хэвээр байна. Малчид зөвхөн малынхаа тоо толгойг өсгөх замаар л орлогоо 
нэмэгдүүлэх аргыг чухалчлах зан төлөв давамгайлж байгаа нь бэлчээрийн даац хэтрэлтэд 
хүргэж, улмаар тэдний эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байна. 

- Мэдлэг дутмаг байдал Судлаачид болон шийдвэр гаргагчдын хоорондын харилцааг 
сайжруулах, ШУ-ны ололт амжилтуудыг практикт хэрэгжүүлэх талаар зайлшгүй анхаарах 
хэрэгтэй байна. Шийдвэр гаргагчид, малчид, олон нийтийн 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.


