
Б. Батхишиг 

COMMUNITY-BASED RANGELAND MANAGEMENT AND SOCIAL-
ECOLOGICAL RESILIENCE OF RURAL MONGOLIAN COMMUNITIES 

 
Зохион байгуулалтанд орсон ба ороогуй малчдын ялгаатай 

ба төсөөтэй байдал, ба хүн-байгалийн нийлмэл 
тогтоолцооны хувьсан өөрчлөлтөнд дасан зохицож буй 

байдал 
 
 



Нутгийн малчид зохион байгуулалтанд орж 
бэлчээрийн менежментийг явуулснаар даван 

туулах чадамж нэмэгдэх үү?  
 

Судалгааны 
зорилго 



  Бэлчээрийн удирдлага тогтолцоо алдагдсан   

  Зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл   

  Нутгийн уламжлалт арга туршлага, удирдлага алдагдсан 
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Шилжилтийн үе:  
- Хувьчлал 
- Нээлттэй зах зээлийн эдийн засаг  



Нийгэм-экологийн тогтолцоо хувьсал 
өөрчлөлтөнд орсоор ирсэн  

 Нэгдлийн өмнөх үе:    1921-195O 

 

 Нэгдлийн үе:    1950s – 1990 

 

 Нэгдэл задарсны дараахь үе: 1991 - хойш 



 

Уян хатан байдлаар дасан зохицож 
системийн төвшинд өөрийгөө тохируулан 

өөрчлөгдөж байна 



Малчдын нийгмийн зохион байгуулалтын 

хэлбэр  

  Уламжлалт (Айл 
саахалтынхан):  

– Хот-айл, саахалт айл   

 

 
     Албан ёсны бүлэг 

нөхөрлөл (малчдын 
бүлэг нөхөрлөл):   

- Нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн бэлчээрийн 

менежмент 

 



 Province 

Өвөрхангай 1. Kharkhorin 2. Khujirt  

Баянхонгор 3. Bayantsagan 4. Jinst  

3 4 

2 1 



НИТБНМ 

Хүн-байгалийн  
хосолсон  

систем 

Даван туулах  
буюу нөхөн  

сэргэх  
чадамж 

Малчин  

Онолын үзэл 
баримтлал 



Cross-scale interactions: 

Changes anywhere in the in the social-

ecological system can affect the stability of 

the system at a larger or smaller scale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panarchy - Панархи  Сэргэн шинэчлэгдэх чадамж  



- Зөв засаглалтай: оролцуулдаг, хариуцлагатай, урам зоригжуулдаг, гм    
 

- Байгалийн нөөц баялгаа ариглан хамгаалах гэсэн нэгдмэл хүсэл зорилготой 
 

- Нутаг уул ус, байгалийн баялгаа түшиж амьдардаг  
- Байгаль орчны тухай мэдлэг илүү, арга туршлага нь оновчтой, орон нутагтаа 
тохирсон 
 

- Аливаа хүндрэл бэрхшээлийг туулах чадвар илүү хурдан хөгжиж байдаг 

Нутгийн иргэдийн байгууллага нь:  

  

 Ostrom & Schlagel, 1996;  Davidson-Hunt & Berkes, 2006;  Armitage, 2005  

Нотлох үндсэн таамаглал: 
Зохион байгуулалтанд орсон малчдын бүлэг 
нөхөрлөл нь з/б-нд ороогүй малчдыг бодвол 
даван туулах чадамж нь илүү хөгжсөн байдаг  



Хувьсал өөрчлөлтийн шинж:   

– Урьд өмнө тохиолдож байгаагүй – малчид дасаагүй үзэгдэл   

– Давтагддаг --  малчид мэддэг, дассан   

Хавсарсан хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр нутгийн уламжлалт 
чадвар, арга барил хоцрогдох, таарч тохирох чадвараа алдаж 
байна    

1. ЦАГ ҮЕИЙН ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ЗОХИЦОЖ АМЬДРАХ  



Нийгэм - эдийн засгийн үр нөлөө 
Бүлгийн Бүлгийн бус 

Чадвар, чадамж 

Олон янзын мэргэшил, 

чадварыг эзэмшсэн. 

Үүнд:  

- Ноос, эсгий 

боловсруулах 

- Цагаан идээ 

- Зах зээлд таарсан 

бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэх 

- Дарш бэлдэх, г.м. 

- Хөдөөний малчид 

сургалтанд суух 

нөхцөл, бололцоо 

гардаггүй 

Нийгмийн капитал 

- Итгэлцэл ба 

хариуцлага нэмэгдсэн  

- Тулгамдаж байгаа 

асуудлыг хамтран 

ярилцаж хамтын 

шийдвэр гаргадаг 

- Үүрэг, хариуцлага 

байдаггүй 

- Ганцаарчилсан 

байдлаар асуудлыг 

шийддэг 

- Нутгийн итгэлтэй 

чадварлаг, сайн 

малчдыг дайчлан 

ашигладаггүй  



Нийгэм - эдийн засгийн үр нөлөө 
Бүлгийн Бүлгийн бус 

Хандлага 

- Мэдэх, суралцах хүсэл 

эрмэлзэлэлтэй 

- Асуудлыг өөрсдөө бие 

даан шийдвэрлэх  

- Хамтын хүчээр 

бэлчээрийг 

сайжруулах талаар 

итгэл үнэмшилтэй 

- Бэлчээрийн даац 

чанар өөрсдөөс нь 

шалтгаална гэсэн 

ойлголттой  

- Бусдаас сурч мэдэх 

эрмэлзэл сул 

- Хамтын арга хүчээр 

бэлчээрийн асуудлаа 

шийдэх оролдлого 

байхгүй 

- Орон нутгийн засаг 

захиргаанд илүү 

найддаг 

Ойлголт мэдэгдэхүйн 

- Гадаад дотоодын нөөц 

бололцоог илүү ойлгож 

мэдэх  

- Өргөн цар хүрээнд 

мэргэжил ба мэдлэгтэй 

хүмүүстэй харьцах 

- Өөрийн туршлага 

мэдлэгээс гадна дотны 

ах дуу, нутгийн хүмүүст 

найдах  



Үйл ажиллагаанд гарсан үр нөлөө 

Бүлгийн Бүлгийн бус 

Бэлчээрийг ашиглах арга туршлага 

Дундаа нөөц бэлчээр 

байгуулсан 

Худаг сэргээн засварласан 

Булаг, шандны эхийг 

хамгаалсан 

Цөлийн хээрийн бүс: 

Нүүдлийн тоо - 7.1 (2 жилд) 
Буудлын тоо – 4 

Нүүсэн зай – 70 км 

 

Нүүдлийн тоо -6.4 (2 
жилд) 
Буудлын тоо – 3 

Нүүсэн зай – 98 км 

 

Уулын хээрийн бүс: 

Нүүдлийн тоо – 7.3 

Буудлын тоо – 5.2 

Нүүсэн зай – 70 км 

 

 

Нүүдлийн тоо – 5.9 

Буудлын тоо – 3.7 

Нүүсэн зай – 50 км 

 



Бодит үр дүн 

Бүлгийн Бүлгийн бус 

Гэрээ хэлцэл 

- Бүлгийн бэлчээр ашиглалтын 

төлөвлөгөө 

- Дундын санг ажиллуудах дүрэм 

- Бэлчээрийн хамтын менежментийн 

хорооны дүрэм 

- Эрсдэлийг даван туулах төлөвлөгөө 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

Бодлогын баримт бичиг 

- Аймаг, сумын бэлчээрийн 

менежментийн хөтөлбөр, ажлын 

төлөвлөгөө 

- Бэлчээрийн хууль 

- 

 

 

- 



Бүлгийн Бүлгийн бус 

Нөөц бололцоог дайчлах 

- Төсөл хөтөлбөрөөссанхүүжилт 

- Худаг сэргээн засварлах 

- Сургалт 

- Тоног төхөөрөмж 

- Хашааны материал 

- Мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө 

 

- Худаг засвар 

- Өвс тэжээлийн туслалцаа 

 

Тэгш байдал, оролцоо , нээлттэй байдал 

- Тухайн нутагт нэг бэлчээр 

ашиглаж байгаа нутгийн 

малчдын бүгдийг оролцуулах  

- Бүлгийн малчин бүр сургалтанд 

хамрагдах тэгш эрхтэй 

- Бүлгийн хурал, уулзалт 

 

 

- Бүлгийн үйл ажиллгааны талаар 

мэдэгдэхүйн бага 

- Жилд 1-2 удаа багийн хуралд 

оролцоно 

Үйл ажиллагаанд гарсан үр нөлөө 



Статистик тоон боловсруулалтын үр дүн 

 

Бүлгийн малчид бүлгийн бус малчдаас илүү олон талын: 
Харилцаа холбоо тогтоосон   

Мэдээлийн эх сурвалжтай болсон  

Шинэлэг, оновчтой арга барилаар ажилласан  

 

Статистикийн хувьд ялгаа гараагүй: 
Олон төрлийн бэлчээр, нөөц ашигласан байдал  

Орлогын эх үүсвэрийн тоо  

 

2.  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАНД ШААРДЛАГАТАЙ ОЛОН 
ТАЛТ БАЙДАЛ  



Мэдээлэл мэдлэг  

Нутгийн ухаан, 
ойлголт 

Нэгдлийн үеийн 
мэдээлэл, 
дурсамж 

Хандивлагчдын 
мэдээлэл, мэдлэг 

Төрийн мэдлэг 
ойлголт  

3.  ТӨРӨЛ БҮРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ МЭДЭГДЭХҮҮНИЙГ ТУНГААН 
НЭГТГЭЖ ТҮҮНЭЭС СУРАЛЦАХ ЧАДВАР  

ажиглагдаагүй 

Бүлгийн бус 
малчдад 

Хоорондоо 
холбогдох 

Хүндрэл 
бэрхшээлийг даван 
туулахад 

Багш 
мэргэжилтний 

мэдээлэл 

Уулзалт, 
зөвлөгөөн, 

хурал 

Бүлгийн 
малчдад 

thru 

in Албан харилцаа ба & 
хамтын ажиллагаа 

thru 

in 
in 



Herders like to share their knowledge in a familiar way: 
 

orally and face to face,  

from parents to children,  

herder to herder and  

from ger to ger (traditional felt yurt) and  

community to community: 

“I tell my children where to herd the 
herd, what would be weather like today 
and I remind them herding practices.”  

3.  ТӨРӨЛ БҮРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ МЭДЭГДЭХҮҮНИЙГ ТУНГААН 
НЭГТГЭЖ ТҮҮНЭЭС СУРАЛЦАХ ЧАДВАР  



Integration of the different types of knowledge systems 

Base on traditional forms of cooperation  

Mutual support system 

At a smaller social scale 

Encourages the evolution of local or community-based forms of 

cooperation and institutions 

Well established relationship and communication methods are 

critical for herders to relate new information to prior 

knowledge 

3.  Combining different types of knowledge for 
learning  



A sequence of the 
adaptive cycles of 
pastoral social-
ecological systems  

4.   НИЙГЭМ-ЭКОЛОГИЙН ХУВЬД ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 
ЗОРИЛГООР БИЕ ДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАНД ОРОХ ЧАДВАР 

2004-2009: 
Conservation 

(K) 



 2004-2009: Conservation (K) with sudden small and fast cycles of 
events 

 - Small and fast adaptive cycles: 

 Decline in pasture productivity and steady drought in desert area  

 Steady increase and sudden decrease (2008) in cashmere price  

 Government subsidies from mining investments  

 Getting intensive bank loans from local banks  

 Group revolving funds  

 Casual, seasonal wage-based employment opportunities   

“We take loans thinking that we can repay when we sell cashmere in the 
spring. From one hand, it is convenient, but from other hand we are in debt. 

Herders think they can repay it, but there are few who can pay on time. All 
herders have loans, except those who have many livestock. Nice when you get 

it, but difficult to pay it back. When repayment date approaches we get loan 
from others to pay the bank loan, and once we pay it, we get another loan to 

pay to the person who lent us. You see the debt is still there. This is what 
happens to us.” 



Sources of diversity Creative solutions, adaptation measures, novel practices 
Source of information  Discussed individual and collective perspectives and strategies  

Increased willingness to learn and experiment  

Increased  capacity to tap potential resources and opportunities  

Trainers, resources and 
training programs  

Joined  to learn new skills and practices  
Mobilized financial and other resources 

Trained herders to become local trainers  

Local/group rules, 
agreements and 
consultation 

Joined efforts to self-organize to make innovations in pasture utilization and 
management practices  

Shared responsibility over pasture rotation and protection 

Shared mistakes and lessons 

Practiced principles of local leadership 

Addressed common concerns  and obtained individual benefits 

Depend on each other for greater success in the face of emerging pressure 

Communication and 
networking  

Obtained advocacy from local government   

Experienced results of co-management initiatives  

Impacted others (government, other communities) for change 

Creative solutions and adaptation measures observed in  
CBRM communities 

“The most useful training was on improving pasture condition by pasture 
resting and rotation, and professional trainers gave us a lot during these 
few years of the project.”  



Хот айл 

Бүлэг, 
нөхөрлөл 

Баг, сум 



НИТБМ-ийн зохион 
байгуулалт нь  

Чадварыг үүсгэн өдөөдөг   

Даван туулах ба дасан 
зохицох  

Айл саахалтаараа 
хоршиж 

амьдардаг  аж 
төрх байдалд 
тулгуурласан 
тохиолдолд 

хэрхэн 

Шинэлэн арга замыг дэвшүүлж байна 

Орчин цагийн малчдын 
нийгмийн амьдралд 
үгүйлэгдэж буй бүтэц  



Хэлэлцүүлэг дүгнэлт: 

Бүлгийн болон бүлгийн бус малчид гадны нөлөөнд 
хариу үйлдэл үзүүлэх дотоод чадвартай байдаг. Өөрт 
нь байдаг мэдлэг туршлага, ур чадвар, нийгмийн 
тогтолцоонд нь суурилсан байдаг 

 

Бүлгийн малчид даван туулах чадварын хувьд илүү 
үзүүлэлттэй байна:  

Шинэ цагийн хувьсал өөрчлөлтөнд тохирсон нийгмийн 
арга барилыг эзэмшсэн байна  

Бүлэг нөхөрлөл (НИТБМ) нь нийгмийн болон зохион 
байгуулалтын суралцаж хэрэгжүүлэх таатай орчинг 
бүрдүүлж байна   



Хэлэлцүүлэг дүгнэлт (үргэлжлэл): 

НИТБМ нь зарим тоглогч нар илүү үр ашиг хүртэх, 
завьших 

НИТБМ нь хүний нүдэнд үзэгдэх буюу биет үр дүнг 
чухалчилдаг  

Удаан хугацаанд гарах үр нөлөөг дутуу тооцдог, 
үнэлдэг  

Бүлэг нөхөрлөлийн удирдлага, манлайлал 
харилцан адилгүй – засаглалын асуудалд 
анхаарах 

 



Төсөөтэй байдал 
  Common practices and behaviors observed in both CBRM and non-

CBRM herders 

Embeddedness – Нэг 
нэгнээсээ хамааралтай 
байдал 

Same administrative structure (soum and bag level) and governance 

Same cultural base and social networks 
Same natural resource base 
Same source of livelihoods  
Common approach of learning and transferring information: face-to-face 

Pastoral culture  - нүүдлийн 
соёл, ёс, зан заншил,  

Respect for elders  
Respect for the otor (a long distance movement with livestock) people 

Mobility mentality – ready to move mentality and lifestyle/routine 

Strong neighborhood and kinship 
Unwillingness to engage in direct disputes with herders 

Willingness to listen and openness to new information and opportunities 

Exposure to novel and cyclical 
events – эрсдлийг хүртэх, 
эрсдэлд орох 

Same stressors: novel and cyclical (dzud, drought, price fluctuations, 
pasture degradation) 

Same concerns: pasture degradation, water scarcity, reduction in 
mobility, overstocking  

Same interests: increase number of livestock to the level that would fully 
meet livelihood needs, improve quality, improve pasture condition, 
good market 

Same market access 

Sense of nutag (homeplace) – 
Нутаг уул усаа гасэн сэтгэл 

Refer to nutag as a living thing that feeds and sustains both humans and 
animals 

Use nutag as part of the description of their daily life, including the place 
they dwell in, live, make movements, worship and others 



Дүгнэлт  

Сэргэн шинэчлэгдэх чадамжийн тухай үзэл 
баримтлал --- Resilience thinking  

– Эрдэмтдийг судалгаагаа нутгийн хүмүүст хандсан 
байдлаар явуулахыг шаарддаг 

– ШУ нэр томьёолол, ойлгоход бэрх хэллэгээр биш 
харин энгийн утга нь ойлгомжтой үгээр   

– Ойголцож, нэвтрэлцэх замаар ертөнцийг үзэх 
ялгаатай үзэл санаагаа нэгтгэх 



Сэргэн шинэчлэгдэх чадамжийг хэрхэн бий 
болгох вэ, яаж тайлбарлах вэ?  

Сэргэн шинэчлэгдэх чадамжтай болоход 
малчин хүний хувьд, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийн 
хувьд өөрийгөө яаж бэлдэх вэ?  

Сэргэн шинэчлэгдэх чадамжийг тухай үзэл 
баримтлал үүсэл хөгжлийн шатанд явж байгаа 
(Walker & Salt, 2006) 

– Тиймээс тохирсон аргачлал, аргазүйг боловсруулах  

– Нутгийн соёл, ёс заншил, онцлогийг харгалзан үзэх  

Сэргэн шинэчлэгдэх чадамж  



Амьдралд нийцсэн нутгийн ухаан  

Сэргэн шинэчлэгдэх чадамжийг Монгол 
хүний ойлголттой ойртуулах   

“ªºðñäèéí ýçýìøäýã ãàçàð, 

ìàíàé íóòàã ãýäãýýð ë ÿðüæ 

áàéãàà þì. Ìàíàé ºâºëæºº 

ãýõýä ë ìàíàé íóòàã. Ìàíàé 

çóñëàí ìàíàé íóòàã ãýæ ÿðèàä 

áàéãàà þì. Òóõàéí õ¿íèé 

ººðèéí ýçýìøëèéí  

ãýäãèéã ë” 

Нутаг  



Нутаг – Монголчуудад тохирсрн үзэл 

Бидний сэтгэлгээ, юмсыг үзэх үзэл 

Нутаг байхгүй бол малчин байхгүй 

“хүн байгаль хүйн холбоотой”  

Гадныхан малчдын аж төрх байдлыг гадны нүдээр биш 
малчдын нүдээр харах  

 

Нутаг Үзэл 



Сэргэн шинэчлэгдэх чадамж гэдэг нь 

Хөрвөх орон зайгаа тэлэх чадвар  (Walker & Salt, 

2006) 

Мөн хувьсал өөрчлөлтийг хэвийн үзэгдэл мэт 
хүлээн авч бэлтгэлтэй байх  -- Also a peace of 
mind about change 
– Өөрийгөө таньж мэддэг,  өнгөрөн улирсан зүйлээс 

суралцаж, санамжтай байх 

– Байнга суралцаж, зөвөөр сэтгэж байх зориогоор шинэлэг 
асуултуудыг дэлгэн асууж байх    

– Шинэлэг нөхцөл байдал үүсч байгааг мэдэрч тохирсон 
байдлаар дасан зохиоцох 



Resilience онолыг Монголын 
нөхцөлд хэрэглэсэн 
 

Альтернатив нутгийн үзлийг 
илрүүлсэн 

Нүүдлийн нийгэм-экологийн цогц 
системийн онцлогийг таньж мэдэх 
оролдлого хийгдлээ:  
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