
МОНГОЛЫН	  БЭЛЧЭЭР	  БА	   
ТҮҮНИЙ	  СЭРГЭН	  ШИНЭЧЛЭГДЭХ,	  
ДАВАН	  ТУУЛАХ ЧАДАМЖ 	  

ТӨСЛИЙН	  ТАНИЛЦУУЛГА	  
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6-‐р	  сарын	  14,	  2011,	  Улаанбаатар 



Тойм 

 Өнөөгийн	  нөхцөл	  байдал	  	  
 Хамтын	  оролдлого,	  чармайлт	  	  
 Зорилго,	  зорилт	  
 Судалгааны	  үзэл	  баримтлал	  
 Судалгааны	  загвар 
 Гарах	  үр	  дүн 



Яагаад Монголын бэлчээр ба 
түүний сэргэн шинэчлэгдэх, 
даван туулах чадамж төслийг 
хэрэгжүүлэх болсон бэ? 

Өнөөгийн нөхцөл байдал  



Бэлчээр ~ Монголын нийт газар 
нутгийн 80% 

Mountain  &  
Forest steppe 

Хээр 
Цөл Хээр 



Хуурай нарийн өвст хээрийн 
биологийн олон янз байдал 

Photo by George Schaller 



Нүүдлийн	  аж	  амьдрал	   
2.6 сая хүн, > 30% нь мал аж ахуй 
эрхэлдэг 

~ 34 сая толгой 

Мал аж ахуй = 80% ХАА-н бүтээгдэхүүн Мал аж ахуй = 20% GDP 



Улс	  төр	  &	  эдийн	  засгийн	  өөрчлөлт 

Нэгдлийн эрин үе 1960-1990	
Ардчилал	  &	  чөлөөт	  зах	  зээл	  1990-‐
одоог	   хүртэл	



Хөдөөгийн	  ядуурал ~ 40% 



Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт 

(From: Fassnacht, Sukh, et al. 2011) 

Архангайн	  Цэцэрлэг	  станцын	  жилийн	  
дундаж	  температурын	  олон	  жилийн	  

үзүүлэлт 

Архангайн	  Эрдэнэмандал	  сумын	  Хануй	  
голын	  өдөр	  тутмын	  усны	  урсацын	  олон	  

жилийн	  үзүүлэлт 



Хувьсан	  өөрчлөгдөж	  буй	  уур	  амьсгал: 
Гамшигт	  үзэгдлүүд 



1999-	  Одоог	  хүртэл 

  1999-‐2003	  оны	  ган,	  зуданд	  мал	  сүргийн	  тоо	  30%-‐иар	  
хорогдсон	  боловч	  2007	  он	  гэхэд	  малын	  тоо	  хамгийн	  
ихдээ	  хүрсэн.	  	  	  

  ~	  12	  донор,	  ТББ-‐ууд	  2000	  гаруй	  нутгийн	  иргэдэд	  
тулгуурласан	  “малчдын	  групп”,”	  бүлгүүд”,	  “бэлчээр	  
ашиглагч	  групп”-уудыг	  үүсгэхэд	  тусалсан.	  

  Бэлчээр	  эзэмших,	  бэлчээрийн	  менежментийн	  
талаар	  ямарч	  үндэсний	  хууль	  байхгүй	  байсан.	  

  2009-‐2010	  оны	  зуд	  нийт	  мал	  сүргийн	  20%-‐иар	  
хорогдуулсан. 



Анхдагч	  судалгаа	  2007 

  4	  аймагт	  (Сэлэнгэ,	  Төв,	  Өвөрхангай,	  Архангай)	  
ярилцлага,	  өрх	  айлын	  асуулга	  судалгаа	  явуулсан	  

  Бэлчээр	  ашиглалтын	  хэсэг,	  малчдын	  бүлэгт	  
хамрагдсан	  өрхийг	  хамрагдаагүй	  	  өрхтэй	  харьцуулсан	  

  Гишүүн	  болон	  гишүүн	  бус	  айлууд	  нь	  менежментийн	  
арга	  туршлага,	  хамтач	  байдал,	  итгэлцэл,	  нийгмийн	  
харилцаа	  сүлжээний	  хувьд	  мэдэгдэхүйц	  ялгаатай	  
байлаа. 



Анхдагч	  судалгаа	  2009 

  Бүлэг,	  хэсгийн	  гишүүн	  малчид	  ба	  гишүүн	  бус	  
малчдын	  ашигласан	  бэлчээрийн	  байдлыг	  судалсан	  
(Архангайн	  Ихтамир	  ба	  Баянхонгорын	  Жинст)	  

	  

  Бүлэг,	  хэсгийн	  малчдын	  ашигласан	  өвлийн	  
бэлчээрийн	  ургамлын	  бурхэвч	  илүү,	  халцгай	  газрын	  
хэмжээ	  нь	  гишүүн	  бус	  айлуудын	  ашигласан	  
бэлчээртэй	  харьцуулахад	  бага	  байлаа	  (Уул-‐хээр	  талд) 



“Нутгийн	  иргэдэд	  түшиглэсэн	  экосистемийн	  
менежмент	  нь	  Монголын	  хөдөөгийн	  иргэдийн	  уур	  
амьсгалын	  өөрчлөлтийг	  даван	  туулах	  чадварыг	  

сайжруулах	  уу?” 
 

Судалгааны	  төлөвлөлт	  хийх	  уулзалтыг	  2008	  оны	  6-‐р	  
сард	  Улаанбаатар	  хийсэн	  	  

 

Хамтын	  оролдлого,	  чармайлт 

http://welcome.warnercnr.colostate.edu/mongolian-rangelands-home/index.php 



Уулзалтанд оролцогчид & 
санхүүжүүлэгчид 

  KMИC  болон бусад олон улсын 
сургалтын байгууллага (3) 

  Монголын судалгаа, сургалтын 
байгууллага (10) 

  Монголын үндэсний (4), орон 
нутгийн ТББ (6) 

  Олон улсын донор  ба ТББ (14)  
  2 яам & 2 агентлаг  
  Орон нутгийн болон бүс нутгийн 
Засаг захиргааны байгууллага (1) 

  100 гаруй хүмүүс 5 өдрийн 
уулзалтанд оролцсон 

  КМИС-ийн Варнерийн 
нэрэмжит Байгалийн Нөөцийн 
сургууль 

  Дэлхийн Банк 
 Монголын Бэлчээрийн 
Менежментийн Холбоо 

  НҮБХХ-ийн БТМ төсөл 
 Швейцарын Xөгжил Xамтын 

Aжиллагааны Агентлаг 

ОРОЛЦОГЧИД САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИД 



Уулзалтын	  санхүүжүүлэгчид 

 КМИС-ийн Варнерийн нэрэмжит Байгалийн Нөөцийн 
сургууль 

 Дэлхийн Банк 
 Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо 
 НҮБХХ-ийн БТМ төсөл 

 Швейцарын Xөгжил Xамтын Aжиллагааны Агентлаг 
 



Судалгааны	  загвар	  боловсруулах	  үйл	  явц	  2008-‐2011 

1. Хээрийн	  аялал 2. ШУ-‐ны	  өнөөгийн	  
төвшин 

3. Судалгааны	  зорилго 

4. Ерөнхий	  бүдүүвч 5. Таамаглал 6. Судалгааны	  загвар	   

7. Шүүмж	  үнэлгээ 9.	  2011	  сургалт	  &	  туршилт	   8. 2009	  Дэд	  судалгаа	   



MOR2 Төслийн	  хамтрагчид 

  Колорадо	  Мужийн	  Их	  Сургууль	  
  Тексасийн	  А&М	  Их	  Сургууль	  
  Монголын	  Бэлчээрийн	  Менежментийн	  Холбоо	  
  Гео-‐экологийн	  Хүрээлэн	  
  МААЭШХ	  
  Экосистем	  судлалын	  төв,	  ХААИС	  
  Ус	  цаг	  уурын	  хүрээлэн	  
  Нүүдэлч	  малчдын	  судалгааны	  төв	  ТББ	  
  Зэрлэг	  Амьтдыг	  Хамгаалах	  Нийгэмлэг	  ТББ 



Төслийн	  дэмжлэг	  &	  салбар	  төслүүд 

MOR2  
ТӨСӨЛ 



Зорилго,	  зорилтууд,	  үзэл	  
баримтлал,	  төслийн	  загвар	  гаргах 



MOR2 Төслийн	  зорилго 

1.  Монголын	  бэлчээрийн	  нийгэм-‐экологийн	  систем	  нь	  
уур	  амьсгалын	  өөрчлөлтөнд	  хир	  зэрэг	  эмзэг	  болохыг	  
судлах 

2.  НТБМ	  нь	  Монголын	  бэлчээрийн	  системийн	  сэргэн	  
шинэчлэгдэх	  чадварт	  хэрхэн	  нөлөөлөхийг	  судлах 

3.  Байгалийн	  шинжлэх	  ухаан	  ба	  бодлого	  
боловсруулагчдын	  хоорондын	  уялдааг	  бэхжүүлэх 

4.  Энэ	  төсөлд	  оролцож	  буй	  Монгол,	  Америкийн	  
судлаачид	  ба	  оюутнуудад	  хүн-‐байгалийн	  нийлмэл	  
системийн	  судалгаа	  хийх	  чадварыг	  эзэмшүүлэх 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Экосистем 

Менежментийн 
 шийдвэр  
ба үйлдэл 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлага 
Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Экосистем 

Менежментийн 
 шийдвэр  
ба үйлдэл 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдлүүд 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлага 
Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 



Малчид 

Бэлчээрүүд 

Нийгмийн систем 

Зах зээл, Бодлого, Нийгмийн хандлагууд 
                Эдийн засаг ба улс төрийн хүчин 

(Based on design 
by L. Huntsinger) 

Уур амьсгал ба цаг уур 
уур амьсгалын өөрчлөлт, туйлын гамшигт үзэгдлүүд 

Мал сүрэг ба 
экосистемийн 
хариу үйлдэл 

Менежмэнтийн 
 шийдлүүд  
ба үйлдлүүд 

Экосистем 



Үзэл	  баримтлалын	  бүдүүвч 



Судалгааны	  асуулт	  ба	  таамаглалууд 

Судалгааны	  1-‐р	  асуулт: 
Монголын	  бэлчээрийн	  нийгэм-‐экологийн	  систем	  нь	  уур	  
амьсгалын	  өөрчлөлтөнд	  хир	  зэрэг	  өртөх	  болон	  тэсвэрлэх	  	  вэ?	  
  
Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  &	  өртөх	  байдлын	  таамаглал: 
 Сүүлийн	  үед	  тохиолдож	  буй	  гадаргын	  ус	  ба	  цасан	  бүрхүүлийн	  
багасалт,	  тэнцвэрт	  бус	  бэлчээрийн	  талбайн	  тэлэлт	  нь	  уур	  
амьсгалын	  өөрчлөлтөөс	  шалтгаалж	  байна	  

 
 Гадаргын	  усны	  төвшин	  бууралт,	  тэнцвэрт	  бус	  бэлчээрийн	  
талбайн	  ихсэлт	  нь	  нийгэм-‐экологийн	  системийн	  эмзэг	  байдлыг	  
улам	  ихэсгэх	  болно 



Судалгааны	  асуулт	  ба	  
таамаглалууд 
Судалгааны	  2-‐р	  асуулт: 
Нутгийн	  иргэдийн	  бүлэг,	  нөхөрлөлд	  түшиглэсэн	  бэлчээрийн	  
менежмент (НТБМ)	  нь	  хос	  системийн	  сэргэн	  шинэчлэгдэх	  
чадварыг	  нэмэгдүүлэх	  үү? 

Даван	  туулах	  чадварыг	  үнэлэх	  таамаглал: 

  НТБМ	  нь	  хос	  системийн	  дасан	  зохицох	  чадварыг	  нийгэм	  ба	  
экологийн	  хоорондын	  зохилдлогоог	  нь	  улам	  сайжруулах	  замаар	  
нэмэгдүүлэх	  болно 

НТБМ-ийн	  үр	  дүнг	  үнэлэх	  таамаглал: 

 Бүлгийн	  газар	  нутаг	  ба	  гишүүний	  тоо,	  арга	  туршлага	  ба	  бусад	  зохион	  
байгуулалтын	  хүчин	  зүйлсээс	  шалтгаалж	  НТБМ	  нь	  нөлөөлөл	  ба	  үр	  
дүнгийн	  хувьд	  өөр	  хоорондоо	  ялгаатай	  байх	  болно 



Судалгааны	  асуулт	  ба	  таамаглалууд 
Судалгааны	  3-‐р	  асуулт: 
Сэргэн	  шинэчлэгдэх	  чадварыг	  ойлгож	  ба	  түүнийг	  удирдахад	  цаг	  
хугацаа	  ба	  орон	  зайн	  хувьд	  ялгаатай	  байдал,	  физик,	  экологи	  ба	  
нийгмийн	  	  нөлөөллүүд	  ямар	  үүрэг	  гүйцэтгэх	  вэ? 

Хил	  заагийг	  үнэлэх	  таамаглал: 

   Физик,	  экологи,	  улс	  төрийн	  хил	  зааг,	  нүүдэл	  хийдэг	  талбай	  ба	  
нийгмийн	  бүлэглэлийн	  харилцан	  хамаарлын	  дүн	  шинжилгээ	  нь	  
хамгийн	  оновчтой	  нэгж	  хэмжигдэхүүнийг	  гаргаж	  өгнө. 

Үечилсэн	  засаглалын	  шинжилгээ	  хийх	  таамаглал: 
 НТБМ	  дангаараа	  менежмент	  ба	  экологийн	  тогтвортой	  нөхцөл	  
байдлыг	  бүрдүүлэхэд	  хангалтгүй.	  	  Тогтвортой	  байдлыг	  хангахад	  
олон	  үе	  шаттай	  засаглал	  хэрэгтэй.  



Судалгааны	  асуулт	  ба	  таамаглалууд 

Судалгааны	  4-‐р	  асуулт: 
Хувилбар	  зохиож	  загварчлал	  хийснээр	  тухайн	  	  төвшинд	  болон	  
төвшин	  дамнан	  суралцах,	  мэдлэгээ	  нэгтгэх,	  дасан	  зохицох	  
чадварыг	  сайжруулж	  чадах	  уу?	  
 

Хувилбар	  зохиох	  ба	  нийгмээс	  суралцах	  ёсыг	  үнэлэх	  
таамаглал:	  

 Хувилбар	  зохиох	  болон	  системийн	  загварчлалыг	  оролцооны	  
аргаар	  хийж	  гүйцэтгэснээр	  системийн	  хувьсамтгай	  байдал,	  	  
төвшин	  хоорондын	  харилцан	  хамаарлын	  тухай	  оролцогчдын	  	  
мэдлэг	  улам	  сайжирах	  болно.	  	  	  Үүнээс	  гадна	  олон	  эх	  үүсвэрт	  
ойлголт	  мэдлэгийг	  нэгтгэх,	  дасан	  зохицохуйг	  дэмжих,	  төвшин	  
дамнасан	  засаглал	  ба	  суралцах	  ёсыг	  бий	  болгох	  болно.	    



Судалгааны	  загвар	  боловсруулах 



НТБМ-тэй (18	  газар)	   

НТБМ	  -гүй	  (18	  газар) 

	  	  	  Аймаг Сум 

Газрын	  сонголт:	  
АНХАН	  ШАТНЫ	  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	  

Санхүүжүүлэгч	  &	  бүлэг	  нөхөрлөлийн	  
төрөл:	  
• 	  	  UNDP (SGM/SLM)= малчдын	  бүлэг	  
• 	  	  SDC-GG= Бэлчээр	  ашиглагчдын	  хэсэн	  
• 	  	  WCS= Нөхөрлөл	  
• 	  	  GTZ= Нөхөрлөл	  

•  	  Уул/Ойт	  хээр	  
• 	  	  Хээр	  
• 	  	  Цөлийн	  хээр 

Төслийн	  
хугацаа	  	  
>	  5	  жил	  
>	  5	  жил	  

ХОЁРДОГЧ	  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	  
Газар	  зүйн	  тархалт:	  
Төв,	  Зүүн 
 

Бусад	  үзүүлэлтүүд:	  
Өмнөх	  судалгааны	  харилцаа	  холбоо	  
Одоо	  байгаа	  өгөгдлүүд,	  судалгааны	  
материал	  
Тухайн	  нутаг	  дахь	  бусад	  судалгаанууд 

Цаашид	  харгалзах	  
зүйлс:	  
Зуд	  
Усны	  ай	  сав	  газар 

Улс	  төрийн	  хил	  зааг	   Нутгийн	  иргэдийн	  нөхөрлөл	   Экологийн	  бүс	  

paired	  



НТБМ-‐	  тэй	  сум 
НТБМ-‐	  гүй	  сум 

НТБМ  
байгууллага 

Уламжлалт 
хөршүүд 



Судалгаа	  хийх	  нэгж 

Судлагдах  нэгж Хүмүүс Амьтад Бэлчээр 

Сум Сум Сумын	  малчид Сумын	  газар	  нутаг 

НТБМ	  байгууллага	  
эсвэл	  	  хөршүүдийн	  
групп 

НТБМ	  байгууллага	  
эсвэл	  уламжлалт	  
хөршүүдийн	  групп 

Нийт	  мал Өвөлжөөний	  талбай 

Айл	  өрх Айл	  өрх Айл	  өрхийн	  мал Өвөлжөөний	  талбай 

Судалгааны	  нэгж Хүн	  (асуулганд	  
хариулагч) 

Мал	  (судалсан) Экологийн	  талбай	  
(судалсан) 



Гарах	  үр	  дүн 

  Нөхөрлөлд	  түшиглэсэн	  байгууллагын	  шинжлэх	  ухааны	  
ойлголт	  ба	  хос	  систем	  уур	  амьсгалын	  өөрчлөлтийг	  
даван	  туулах	  тухай	  ойлголттой	  болох	  

  Нэгдсэн	  өгөгдөл,	  мэдээлэл	  цуглуулах	  ба	  боловсруулах	  
аргазүй	  	  	  

  Хувилбар	  зохиох	  ба	  загварчлал	  хийснээр	  бодлогод	  
нөлөөлөх	  

  Монгол	  Америкийн	  их	  дээд	  сургуулийн	  оюутан,	  
судлаачдыг	  мэргэшүүлж	  сургах	  

  Дунд	  сургуулийн	  багш	  нарыг	  мэргэшүүлж	  сургах 



БАЯРЛАЛАА! 


