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Болон 

 

 Судалгааны 36 сумдын малчид болон төрийн албаны ажилчид 

 

  



Судалгааны Асуулга 

1. Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн 

систем нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 

хир зэрэг эмзэг болох? 

2. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бэлчээрийн 

менежмент нь  (НМТБМ) ’ хосолсон 

систем ’ -ийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 

дасан зохицох чадамжийг нэмэгдүүлж 

чадах уу? 

 



Таамаглал 

2A. НИТБМ Дасан Зохицох Чадамжийн талаарх 
таамаглал: 

НИТБМ нь нийгэм-экологийн систем хоорондын 
зохицуулалтыг бэхжүүлснээр  хосолсон системийн 
дасан зохицож даван туулах чадамжийг 
нэмэгдүүлж чадна. 

2B.  НИТБМ Гүйцэтгэлийн талаарх таамаглал: 

НИТБМ ын үр дүн болон гүйцэтгэл нь газар нутаг, 
бүлгийн хэмжээ, хяналт болон хэрэгжүүлэх 
хөшүүрэг гм гол гол институдын загварын елемент 
ээс хамааран өөрчлөгдөнө.  

 



Таамаглал 

2A. НИТБМ Дасан Зохицох Чадамжийн талаарх 
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НИТБМ Гүйцэтгэлийн талаарх таамаглал: 

НИТБМ ын үр дүн болон гүйцэтгэл нь газар нутаг, 
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Загвар бүдүүвч 

Даван туулах 

чадамж 

 

Өвөлжилтийн 

бэлэн байдал 

 

Mенежмент. 

Санаачлага 

 

Хамтын 

ажиллагаа 

НИТБМ 

 

НИТБМ 

байгууллага 

(vs 

Уламжлалт 

хөрш) 

Хөндлөнгийн Хүчин 

Зүйлс 

 

Мэдээллийн олон тал 

 

Мэдлэг солилцоо 

 

Нийгмийн капитал 

 

Удирдлага 

 

Идэвхитэй байдал 

 

+ + 

Алхам 1: НИТБМ ын болон НИТБМ бус өрхүүд хооронд ялгааг бүх хэмжүүрүүдэд 

үнэлж гаргах ( both AC үзүүлэлт болон таамагласан хөндлөнгийн хүчин зүйлсийн 

аль аль түвшинд нь) 

Алхам 2: НИТБМ ын өрхүүдийн дасан зохицож даван туулах чадвар өндөр 

байхад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг хөндлөнгийн анализаар үнэлэн гаргаж ирэх 



Гол үзэл баримтлал 

 Дасан зохицох чадамж =  Ямар нэгэн өөрчлөлт болон үймээн 
самуунд дасан зохицох чадвар: үүнд ирээдүйнхээ талаар бодох,  
суралцах, санаачлага, туршлага гм орно. 

 

 Хамтын ажиллагаа = Хамтын зорилгын төлөө хувь хүмүүс 
хамтарч ажиллах – үүний тулд бүлгийн ашиг сонирхлыг хувийн 
ашиг сонирхлоос дээгүүрт тавих. 

 

 Нийгмийн капитал (НК) = Нийгмийн сүлжээ, итгэлцэл болон  
харилцан бие биетэйгээ харилцах байдал 

    Зохион байгуулалттай НК = хувь хүмүүс болон байгууллага 
хоорондын харилцаа олбооны төрөл болон тоо (нийгмийн сүлжээ) 

 Ойрын НК = өөртэйгээ адил хүмүүстэй холбогдох—гэр бүл, хөршүүд 

 Алслагдсан НК =  алслагдсан хүмүүс болон байгууллагатай холбогдох 

 Танин мэдэхүйн нийгмийн капитал = сүлжээн дотроо хүмүүс өөр 
хоорондоо итгэлцэх мэдрэмж, харилцан бие биедээ туслах 

 



Дэд-Таамаглал: Mенежментийн 

туршлага & Мэдээллийн Хүртээмжтэй 

байдал 
 НИТБМ ын өрхүүдийн доорх үзүүлэлтүүд нь 

НИТБМ бус өрхүүдийн үзүүлэлтээс өндөр байна: 

 Өвөлжилтийн бэлэн байдлын индекс  
 12 үзүүлэлтийн Тийм/Үгүй хариултын нэгтгэл: өвлийн бэлчээрийн нөөц,  

зудын бэлчээрийн нөөц, хадсан & хадгалсан өвс, гараар бэлдсэн тэжээл, 
вакцинжуулалт, шимэгч шавьж, гм. 

 Санаачлагатай байдлын индекс 
 21 үзүүлэлтийн Тийм/Үгүй хариултын нэгтгэл : үүлдэр угсаа сайжруулах 

нөөц боломж, малын тоо хэмжээг бууруулах, сүйтгэгдсэн газрыг нөхөн 
сэргээх, булаг засах, хөрс сайжруулах, усжуулалт, цэцэрлэг тарих, 
бэлчээрийн хяналт гм.  

 Мэдээллийн олон талын индекс   
 16 үзүүлэлтийн Тийм/Үгүй хариултын нэгтгэл : радио, телевиз, сонин, гадны 

мэргэжилтэн, сумын хурал, багын хурал, бусад малчид, албан сургалт, гм.   

 Мэдлэг солилцох индекс  
 3 оноотой 4 төрлийн үнэлгээний нэгтгэл: дээд оноо = 8 

 

 



Дэд-Таамаглал: Нийгмийн 

Капитал 

 НИТБМ ын өрхүүдийн доорх үзүүлэлтүүд нь НИТБМ 

бус өрхүүдийн үзүүлэлтээс өндөр байна:  

 “Ойрын” нийгмийн капиталын индекс 
 Ойр байгаа хүмүүсийн төрлийн нэгтгэл—хөрш, гэр бүл, найзууд—

тусламж хэрэгтэй үед тусалдаг. Дээд оноо = 5 

 “Холын” нийгмийн капиталын индекс 
 Байгууллагуудын төрлийн нэгтгэл—төрийн, ТББ, донор байгууллага, 

гм.—тусламж хэрэгтэй үед тусладаг.  Дээд оноо = 8 

 Итгэлцлийн индекс 
 3 хүртэлх онооны 3 төрлийн зүйлсийн хэмжээс. Дээд оноо = 2 

 Бие биетэйгээ харилцах индекс 
 3 хүртэлх онооны 4 төрлийн зүйлсийн хэмжээс. Дээд оноо = 2 

 



Дэд-Таамаглал—Удирдлага,  

Идэвхитэй байдал, Хамтын ажиллагаа 

 НИТБМ ын өрхүүдийн доорх үзүүлэлтүүд нь 

НИТБМ бус өрхүүдийн үзүүлэлтээс өндөр байна:  

 Удирдлага 
 3 хүртэлх оноотой 4 зүйлийн хэмжээс. Дээд оноо = 2 

 Идэвхитэй байдал 

 3 зүйлийн Тийм/Үгүй хариултын нэгтгэл: орон нутгийн 

удирдлагатай ярилцсан, асуудлын тухай, асуудлыг гадны 

мэргэжилтнүүдтэй хуваалцсан, үндэсний байгууллагын гишүүн. 

Дээд оноо = 3  

 Хамтын ажиллагаа 
 3 зүйлийн Тийм/Үгүй хариултын нэгтгэл : бэлчээрийн 

менежментийн хамтарсан үйл ажиллагаанд нэгдсэн, бусад 

асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд орон нутагтайгаа нэгдсэн, 

орон нутгийн ямар нэгэн байгууллагын идэвхитэй гишүүн. Дээд 

оноо = 3 



Aнализ, дүгнэлт 

 Ялгаатай байдалд дүгнэлт хийх  

 Экологийн бүс (Цөлийн хээр, Тал, Дорнодын 

хээр тал, Уул & ойт тал) 

 НИТБМын болон НИТБМын бус өрхийн 

харицуулалт.  

 Экологийн бүс болон НИТБМ ын статус нь 

өөрчлөгдөхгүй  

  III төрлийн загвар, бүтэн туршилтын 

 Ялгаатай байдлын заалт нь α = 0.05 



Өвөлжилтийн бэлтгэл 

Дорнодын хээр талын 

бүсээс бусад бүх бүс 

нутагт НИТБМ д 

хамрагдсан өрхүүдийн  

өвөлжилтийн бэлтгэл 

илүү сайн байсан.  



Менежментийн санаачлага 

НИТБМ-ын өрхүүд 
бусад бүх бүсийн 
өрхүүдээс илүү 
олон санаачлагыг 
гаргасан.  



Мэдээллийн олон талт байдал 

НИТБМ өрхүүд 
дорнодын хээр 
талын бүсээс бусад 
бүх бүсийнхнээс 
илүү,  мэдээлэл авах 
олон эх үүсвэртэй 
холбогдсон байсан.  



Мэдлэг хуваалцах 

НИТБМ-өрхүүд бэлчээр, 
МАА, гамшгийн 
менежментийн талаар 
мэддэг илүү олон хүнтэй 
холбогдсон байсан.  

 

 

Ecozone * CBRM interaction 



Нийгмийн Капиталын бүтэц 

Ойрын НК Алслагдсан НК 

• НИТБМ өрхүүд болон НИТБМ-
бус өрхүүдийн хооронд ялгаа 

байгаагүй.  

• Бүс хооронд ялгаагүй 

• Ерөнхийдөө НИТБМ-өрхүүдийн НК-

ын харилцаа холбоо илүү өндөр 

• Цөлийн хээр талын бүсийн өрхүүд 

бусад бүсээс илүү НКын харилцаа 

холбоо сайтай 



Танин мэдэхүйн нийгмийн 

капитал 

Итгэлцэл 
2 талын бие биедээ харилцах 

байдал 

НИТБМ-нь НИТБМ-бусаас илүү 

Тал нь Уул-ойт талаас илүү 

НИТБМ-нь НИТБМ-бусаас илүү 

Тал нь Уул-ойт талаас илүү 

Цөлийн хээр, Тал нь 

 ойт-уулын хээр талаас илүү  

 



Удирдлага ба  

Идэвхитэй байдал 

Удирдлага Идэвхитэй байдал 

• НИТБМ-ын орон нутгуудын 

удирдлага илүү хүчирхэг 

• Тал > Цөлөрхөг > Ойт-уул > 

Дорнодын тал  

• НИТБМ-ын өрхүүд илүү 

идэвхитэй 

• Бүсийн хувьд ялгаа байхгүй 



Хамтын ажиллагаа 

НИТБМ-ын өрхүүд 
НИТБМ бус өрхүүдээс 
>3x дээш хамтарсан үйл 
ажиллагаанд оролцсон 
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Хэлэлцүүлэг 
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Mediating Factors 

 

Information Diversity 

 

Knowledge Exchange 

 

Social Capital 

 

Leadership 

 

Pro-Activeness 

 



Сануулга, болгоомжлол 

 Экологийн ихэнх бүсийн хүрээнд НИТБМ ын 

өрхүүдийн нийгмийн үзүүлэлтүүд нь өндөр 

байгаа нь бидний судалгааны үр дүнд 

харагдлаа.  

 Нэг удаагийн судалгаанаас л датаг авсан 

учраас бид НИТБМ байгуулалтын үр дүнд 

ийм ялгаатай байдал үүссэн гэдэг баталгааг 

гаргаж чадахгүй.  



Дараачийн алхам 
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1. Хөндлөнгийн дүгнэлт, тэнцэтгэлийн загвар нь НИТБМ гишүүн өрхүүдийн  даван 

туулах чадамж илүү байхад ямар хүчин зүйлс нөлөөлснийг үнэлж гаргана. 



Дараачийн алхам 

1. НИТБМ ын болон НИТБМ ын бус өрхүүдийн 

амьжиргааны үзүүлэлтийг үнэлэх 

 

2. НИТБМ ын Гүйцэтгэлийн Таамаглалыг шалгах: 

 Өөр өөр төрлийн НИТБМ-тэй байгууллагуудын үр дүнг 

харьцуулан гаргах (төслийн нэгж, малчдын бүлэг, нөхөрлөл) 

 НИТБМ бүлгүүдийн гүйцэтгэл ялгаатай байхад нөлөөлж буй 

хүчин зүйлсийг илрүүлэх ( засаглал, удирдлага, гм.) 

 

3. Сумын түвшний мэдээллийг  эдийн засаг, нийгэм болон 

удирдлагын түвшний ялгаатай байдлыг хянах харилцан 

хамааралтай хувьсах хэмжигдэхүүн болгон хэрэглэх. 

 



Дүгнэлт & Үр дүн 

 НИТБМ тэй байгууллагуудын нийгмийн үзүүлэлт 
эерэг мөн даван туулах чадамж өндөр  

 НИТБМын зохион байгуулалтыг дэмжсэн бодлого, 
хөтөлбөрүүд нь хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт 
болж чадна 

 Гэхдээ НИТБМын зохион байгуулалт нь л 
амьжиргаа болон даван туулах чадамжийг 
дээшлүүлдэг гэж хэлэхэд хэтэрхий эрт байна.  

 Яг ямар зохион байгуулалттай бүтэц, үйл ажиллагаа 
нь хамгийн сайн, хүссэн үр дүнг гаргаж чадах вэ 
гэдгийг цаашид хийх дүгнэлт, судалгаанууд бидэнд 
харуулах болно.  



Талархал 

 АНУ ШУ ны Үндэсний Сан 

 Нутаг Түншлэл, Б. Батхишиг, Тамираа болон 
багийнхан   

 Бэлчээр Судлалын Төв, Batbuyan, Enkhmunkh, 
Erdenechimeg and team 

 ГЭХ, МААЭШХ,  ЭСТ, ЦУЭШХ, МБМН 

 Tungalag Ulambayar, Khishigbayar Jamyansharav, 
Sophia Linn, Chantsalkham Jamsranjav, Robin Reid, 
Arren Allegretti 

 бүгд…. 



Асуулт? 


