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Уур амьсгалд зохицсон ухаалаг хөдөө аж ахуй 

 
• чанар, бүтээмжид суурилсан 
• байгалийн болон бусад нөөцийг 

зохистой ашигладаг 
• байгалийн гамшиг, эрсдэлд 

тэсвэртэй  
• үйлдвэрлэл, орлого нь тогтвортой аж 

ахуйг хэлнэ. 

“Уур амьсгалд зохицсон ухаалаг хөдөө аж ахуй” 
НҮБ-ын ХХААБ-ын гарын авлага, 2013 



Уур амьсгалд зохицсон ухаалаг ХАА-г 
нэвтрүүлэх стратеги 

• Ухаалаг ХАА-н зорилтуудыг нэг мөр шийдвэрлэх боломж 
хязгаарлагдмал. Иймд тухайн орны нөхцөл  байдалд 
үндэслэн хамгийн гол асуудлаа барьж авах нь чухал. 
 

• Нэвтрүүлэхэд ямар бэрхшээлийг эн тэргүүнд шийдэх 
хэрэгтэй вэ, үүний тулд бодлогын ямар өөрчлөлт хийж, 
сонирхлын ямар хөшүүргийг ашиглах вэ гэдэг нь 
хамгийн чухал. 

“Уур амьсгалд зохицсон ухаалаг ХАА”, НҮБ-ын ХХААБ-ын 
гарын авлага, 2013 он 



Ухаалаг МАА-г яаж бий болгох вэ 

Чанарыг нь баталгаажуулж, 
өндөр үнэтэй зах зээлд 
гаргая. Үүнд хамтарцгаая  
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МАА-гаа улам хөгжүүлье. 
Малынхаа чанарыг 
сайжруулья  
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Малаа эрүүлжүүлье. Эрүүл 
малын бүтээгдэхүүн үнэ 
хүрнэ 

Бэлчээр бол малын үндэс.  
Сайн бэлчээртэй байж сайн 
малтай байна.  

Хөгжлийн мод үр жимстэй байна 



Өнөөгийн малчны сэтгэлгээ 

Бэлчээр, малын чанар, 
эрүүл мэнд гэж санаа 
зовоод яахав, малаа өсгөөд 
л сууя. Бэлчээр хүрэхгүй бол 
цааш нь тэлчихнэ дээ хө. 
 

 
 



Малаа их өсгөөд юу хожиж, юу алдаж байна вэ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бэлчээрийн даац тохирсон үед: 
• Мал дүүрэн идэштэй, тарга хүч сайтай 
• Улирлаар сэлгэдэг тул соргог бэлчээртэй 
• Ган, зуднаар орох отрын нутагтай тул 

гамшгаас хамгаалагдсан 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бэлчээрийн даац хэтэрсэн үед: 
• Дундуур идэштэй, давжаа, ашиг шим бага 
• Улирлаар сэлгэх боломжгүйгээс доройтсон 
• Ган, зуднаар орох нутаггүй тул гамшгийн хорогдол 

их 

 

 



 
Монгол орны бэлчээрийн 65 хувийн унаган өөрчлөгдөж доройтсоны дотор 

7% эргэж сэргэхгүй хэмжээнд доройтжээ. 
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“Ногоон Алт” төсөл, их сургууль, эрдэм 
шинжилгээний байгууллагууд хамтран улсын 
хэмжээний 1450 цэг дээр хийсэн судалгаа, 2014 он 
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Монгол улсын малын тооны түүх, сая толгой 
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4 улирлаар сэлгэх бэлчээр, отрын хангалттай нөөцтэй байсан түүхэн 
сурвалжаас авч үзвэл бэлчээрийн оновчтой даац 30 сая орчим ? 



Эдийн  засгийн: 
 МАА-н салбарын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар байнга буурч 

ирлээ /Баримт:нутгийн нэг малаас авах ашиг шим статитсик 
мэдээ гарч эхэлсэн сүүлийн 50 жилд өсөөгүй, зарим талаар 
буурсан, тухайлбал улсын дунджаар 1961 онд борлуулсан 
үхрийн амьдын жин 248 кг, оны эхний нэг үнээнээс 
үйлдвэрлэх сүү 344  литр байсан бол 1991 онд эдгээр 
үзүүлэлт 245 кг, 323 литр болж буурсан, үүнээс хойш бүр 
хэмжихээ ч байсан/.  

 Малын тоо их өссөнөөс бэлчээрийг дөрвөн улирлаар сэлгэж, 
ган, зудын үед ашиглах отрын нөөц нутаггүй болсноор 
байгалийн бэрхшээлийг даван туулах уламжлалт аргын (нүүх) 
үр өгөөж буурч, хамгаалалтгүй болсон /Баримт: ихэнх аймаг, 
сумд өөрийн отрын нөөц нутаггүй, замбараагүй “сохроор”  
нүүдэллэж, туурайн зуд болох нь түгээмэл/ 
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Бэлчээрийн даацаас хамааран эм хонины хаврын сүүний 
өдрийн гарцын ялгаа /мл –ээр/ 

Эх сурвалж: Б.Мөнх. Хонины бэлчээр нутаг, хариулга маллагаа, тарга хүч, нэмэгдэл 
тэжээлийн үр нөлөөг судалсан тойм. Хонь судлал 50 жилд / 2011 он / 
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Бэлчээрийн доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлт малын 
амьдын жинг бууруулж байгаа нь /кг -аар/ 

Эх сурвалж: Батима П, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө, дасан зохицох байдлын 
үнэлгээ” АS 06 төслийн тайлан, Вашингтон, www.start.org / 2006 он / 
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Бэлчээрийн доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлт малын 
ноос, ноолуурын гарцыг бууруулж байгаа нь, % 

Эх сурвалж: Батима П, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө, дасан зохицох байдлын 
үнэлгээ” АS 06 төслийн тайлан, Вашингтон, www.start.org / 2006 он / 

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

1980 2000

 Хонины ноос 

 Ямааны ноолуур 

92 

98 



Эдийн засгийн: 
 Малын чанар муудсанаас байгалийн бэрхшээл, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд малын дасан зохицох чадвар мөхөсдөх болсон /Баримт: 
ган, зуднаар хорогдох малын тоо үндэсний дотоодын нийт 
бүтээгдхүүний хэмжээг ихээхэн савлуулж бууруулдаг/ 

 Монгол малын үндсэн давуу тал болсон экологийн цэвэр байдалд 
нөлөөлөөд эхэлсэн/Баримт: ургамалын бүрэлдэхүүн нь өөрчлөгдөж, 
шарилж, лууль давамгайлан мах, сүүний амт, чанар, түүгээр дамжин 
хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх болсон. Олон төрлийн 
ургамалжилт бүхий байгалийн соргог бэлчээрээс идээшилсэн малын 
бүтээгдхүүндхүний эрүүл мэндэд амин чухал ханаагүй тосны хүчил, 
үл исэлдүүлэгч (antioxidant)-ийн агууламж өндөр байдаг бол бэлчээр 
талхлагдах хэмжээгээр энэ нь буурдаг/ 
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1999-2002 оны ган, зудад 11.2 сая мал хорогдож, нийт дүнгээр 
333 тэрбум төгрөгийн хохирол малчдад учиржээ ... 

Эх сурвалж: Байгаль цаг уурын өөрчлөгдөл бэлчээрийн мал аж ахуйд 
нөлөөлсөн нь. “Ядуурлын судалгааны нэгж”, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, 
Санхүү, эдийн засгийн яам /2004/ 
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Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа 

2002 онд тоологдсон малын тоо 1999 оныхоос   буурсан 
байдал, хувиар 
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Ган, зуднаар орох отрын нөөц нутаггүй болж байгаа нь хорогдлыг 
нэмж байна: 2009 – 2010 оны ган, зудын уршиг, /мянган өрхөөр/  

 

Эх сурвалж: Байгаль цаг уурын өөрчлөгдөл бэлчээрийн мал аж ахуйд нөлөөлсөн нь. 
“Ядуурлын судалгааны нэгж” UNDP, Санхүү эдийн засгийн яам 

2009 - 2010 оны зудаар 9.7 сая мал хорогдож, 527  тэрбум төгрөгийн 
хохирол учирсан байна. Зудад нэрвэгдсэн өрхийн тоо, төрөл: 
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Байгаль орчины:  
 Биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчиныг хумьж байна. 
 Онгон цэвэр байгалийг ирээдүй үедээ үлдээх боломжийг хязгаарлаж байна. 
 Бүхэлдээ ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг үгүйсгэж байна. 
Нийгмийн тэгш ёсны: 
 Бэлчээрийг нийтээр дундаа ашиглаж байгаа нөхцөлд өөрийн сонирхолд 

нийцүүлэн бэлчээрийг дур зоргоор ашигладаг цөөн тооны чинээлэг малчид, 
олон тооны мал бүхий хотын баячууд, компаний бэлчээрийн эрхийг тэлж, 
малчдын үнэмлэхүй олонхийг бүрдүүлж байгаа дундаж болон ядуу малчдын 
бэлчээрийн эрхийг хумьж, нийгмийн тэгш бус байдлыг дэвэргэж /Баримт: 
Олон малтай, өвөлжөө хаваржаагаа нэмж байгаа цөөн малчид, өөрийн гэсэн 
өвөлжөө, хаваржаагүй ядуу малчдын ялгарал нэмэгдэх хандлагатай/ 

 Бэлчээрийг нийтээр дундаа ашиглах нэрийдлээр “уугуул эзэн” болсон 
малчдын эрх зүйн чадамжийг нь хүчгүйдүүлсэн өнөөгийн тогтолцоонд 
бэлчээрийн эдэлбэрээс уул уурхай, дэд бүтэц, аялал жуулчлал зэрэг бусад 
эдэлбэрт шилжүүлэхэд малчдын эрх ашгийг үл ойшоон хохироож байна.  

 Одоогийн Газрын хуулиар зөвхөн эзэмшилд байгаа өвөлжөө, хаваржаагаа 
уул, уурхайд алдвал нөхөн төлбөр авдаг, бэлчэрээ зэмшдэггүй учир 100% 
алдсан ч ямар нөхөн төлбөр олгодоггүй эрх зүйн орчинтой.  
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Эрх зүй, зохицуулалтын орчиндоо тохируулан хамгийн хямд аргаар 
хөрөнгө, орлогоо нэмэгдүүлэх гэж өрсөлдөн уралдах нь зах зээлийн 
эдийн засгийн зарчим 

 Бэлчээр, түүн дээр байгаа ус, хужир мараа гээд аливаа нөөцийг үнэ 
төлбөргүй ашигладгийн зэрэгцээ даацыг нь хэтрүүлж талхалсан ч ямар ч 
хариуцлага хүлээдэггүй нийтээр дундаа ашигладаг тогтолцоо үйлчилж 
байна. 

 Малын тоог бэлчээрийн даацад тохируулахад урамшуулах хөшүүрэг алга 
байна. 

 Мал, бүтээгдхүүний чанарыг хөхүйлсэн үнийн урамшууллын тогтолцоо 
байхгүй (Ж: мах, сүү, арьс шир,ноолууурын үнэ, ноосны урамшууллыг 
чанар харгалзахгүй зөвхөн тоо, жинд бодож олгодог. Ийм нөхцөлд 
чанараа сайжруулах гэж илүү зардал гаргасан хүн эргээд алдагдалд ордог 
тул чанараа сайжруулья гэж хэн ч сонирхохгүй, 1-2 оролдоод больдог) 

 Мал, бүтээгдэхүүний чанарын хяналт, стандартын тогтолцоо ажиллахгүй 
байна 
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 Малынхаа толгойн тоог өсгөх нь хөрөнгө, орлогоо нэмэгдүүлэх 
хамгийн хямд, биед амар арга гэдгийг өнөөгийн эрх зүйн 
орчин, эдийн засгийн хөшүүргүүд малчдад тулган хүлээлгэсэн 
байна  

 Малчин өөрөө сонгоогүй, малчид буруугүй!!!!!  
 Үр дүнд нь малчид малынхаа ашиг шим, орлогоороо хохирч, 

ган зудын эсрэг хамгаалалтгүй болсон байна.  
 МАА-н үндэс болсон бэлчээрийн чанар доройтож, ирээдүйн 

тогтвортой хөгжлийн сууриа эвдэж байна. 
 
 Ухаалаг МАА-г бий болгоход эрх зүйн ямар орчин үгүйлэгдэж 

байна вэ? 
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Бэлчээрийн доройтлын эдийн засгийн алдагдал 
 Зөвхөн ноос, ноолуур, махан ашиг шимийн гарц 

гэсэн гуравхан  үзүүлэлтээр тооцоход орлогын 
алдагдал жил бүр 1 малчин өрхөд 2.6 сая төгрөг, 
улсын хэмжээнд 368 тэрбум төгрөг болж байна.  

 Түүнээс гадна биологийн төрөл зүйлийн амьдрах 
орчин болдог байгалийн бэлчээрийн унаган төрх 
алдагдах нь түүний байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын  үнэ цэнийг багасгаж байна. 

 Хамгийн гол нь МАА-н үндэс болсон бэлчээрийн 
доройтол өөрөө мөнгөөр үнэлшгүй хохирол учруулж 
байна. 
 



Ухаалаг МАА-г бий болгоход шаардлагатай 
эрх зүйн орчин? 

Жалгын нэг тарж, малаа өсгөх гэж хоёр зудын 
хооронд гадаа гандаж, хөдөө хөхрөөд үр дүнд нь 
хожсон зүйлгүй, харин ч бэлчээрээ талхалж, дээр 
нь отрын бэлчээрээ үгүй хийснээс дараагийн ган, 
зудаар бүр ч илүү хохирдог чөтгөрийн тойргоос 
малчдыг гаргаж, амьдралд нь наалдахгүй байгаа 
тооны хөөсийг өөрчлөх чадвартай орчин 
хэрэгтэй байна. 



                Малчны сонирхлыг толгойн тоо хөөцөлдөх биш,  
                                                       хөгжлийн модоо тордож   ургуулахад чиглүүлж  
                                                       чадах шинэ эрх зүйн орчин? 



Ухаалаг МАА-г бий болгоход шаардлагатай эрх зүйн орчин 
Газартаа өөриймсөг хандаж, чанарт нь анхаардаг хөшүүрэг 3 нөхцлөөс бүрддэг: 
• Газрыг тордож сайжруулсныхаа ашгийг өөрөө л хүртдэг байх /ашгийг нь бусад хүн 

хүртээд байвал хэзээ ч тордож сайжруулахгүй/ 
• Чанарыг нь муутгасан бол хариуцлага хүлээлгэдэг тогтолцоо тодорхой 
• Аль болох урт хугацаатай, өв залгамжлуулах эрхтэй 
Хувийн өмч, удаан хугацааны гэрээгээр ашиглуулах аль аль нь дээрх шаардлагыг 
хангадаг.  Улирлын бэлчээр сэлгэх, ган, зуд гээд байнга нүүдэг, үүнд төрийн 
зохицуулалт шаардлагатай учраас өмчлөхийг Үндсэн хуулиар хориглосон.  
 
• Иймд малчдын толгойн тоогоор хөөцөлдсөн сэтгэлгээг  өөрчлөн ухаалаг МАА-н 

салбар бий болгох хөшүүргийг бэлчээр ашиглалтын гэрээгээр шийдэх хувилбарыг 
Бэлчээр хамгаалах хуулийн төслөөр дэвшүүлээд байна.  

• ХХААХҮЯ, мэрэгжлийн байгууллага, эрдэмтдийн оролцоотойгоор боловсруулсан 
хуулийн төслийг УИХ-аас   цаг алдалгүй хэлэлцэн батлаж, зөв замаар хөгжихөд нь 
малчиддаа тусалмаар байна.  

• 2016 оны 9-р сард 7 аймгийн нийт сум, тусдаа 2 суман дээр малчид, орон нутгийн 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулан хийсэн хэлэлцүүлгээр  74% шинэ хууль 
гаргахыг дэмжиж байна. 
 



Ухаалаг малчин ухаалаг МАА-г бий болгох нь  

Малаа бүрэн эрүүлжүүлээд 
баталгаажуулчихлаа 
бүтээгдэхүүнээ хэнд ч зарсан 
нүүх бардам боллоо 

  

Сэлгэж ашиглах 4 
улирлын бэлчээр, ган, 

зуднаар орох нөөц 
нутагтай боллоо  Малынхаа тоог 

бэлчээрийн даацад 
тохирууллаа.  

 Сумаараа нийлээд 
махаа Орост, ноолуураа 
Говьд гэрээгээр өглөө, 

хамтарч бөөндсөн 
болохоор дажгүй үнэ  

хүрч байна хөөе 

Бэлчээр сайтай 
болсноор мал маань 

дүүрэн идэштэй болж, 
ашиг шим нь өслөө 

Ашиг шимийн 
орлогоороо хангалттай 
тэжээл бэлдлээ, нөөц 

нутаг маннь өнтэй 
байна, онд ороход айх 

юмгүй боллоо 

Сайн үүлдрийн 
хээлтүүлэгчээр малаа 

сайжруулж байна. Сайн 
малын үр төл ашиг шим 
цаанаа өөр юм байна.  

Ухаалаг МАА гэж 
үүнийг хэлээд 

байгаа юм биш үү 

Хөгжлийн мод  
үр жимстэй 



Ухаалаг МАА юу бүтээж  чадах вэ? 

Малчин өрхийн жилийн мөнгөн 
орлого 5 жилийн дараа, сая төг 
 

Мах үйлдвэрлэл, орлого 
 

55.9 

311 

20 
80 

34.8 

500 

250 

1000 

Малын тоо, сая Мах үйлдвэрлэл, 
мян тонн 

Экспортын 
боломж, мян тонн 

Экспортын орлого, 
сая доллар 

Одоо Ухаалаг МАА 

Ухаалаг болсон нөхцөлд бэлчээрийн МАА нь уул уурхайтай дүйх орлогын эх үүсвэр ( Оюу Толгойн зэсийн 
баяжмалын 2015 оны орлого 829.6 са доллар), ялгаатай нь үнэ цэнэ нь өсөн нэмэгдэх нөхөн сэргээгддэг 
баялаг юм. Эх материал: Сүргийн эргэлтийн загвар тооцоо, Бодлого судлалын төв, 2015 

15.6 18 

24.4 

2014 Малаа өсгөхөд Малаа даацад нь 
тохируулахад 



Ухаалаг МАА юу бүтээж  чадах вэ? 

Бэлчээрийн талхагдал бууруулахыг олон улсын хүлэмжийн 
хийн зах зээлтэй холбох 
• Бэлчээрийн талхлагдлыг багасгаснаар жилдээ 1 га 

бэлчээрт 2.16 тн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 
боломжтой, 1 тн хүлэмжийн хийн бууралт нь олон улсын 
зах зээл дээр 2-10 ам доллараар үнэлэгдэж байна. Манай 
орны нэг малчин өрх дунджаар 300 орчим хонин толгой 
малтай, үүндээ жилдээ 600 орчим га бэлчээр ашигладаг 
гэж үзвэл бэлчээрийн талхлагдлыг бууруулснаар жилдээ 
2600-13000 ам доллар олох боломж бий. 

 



Хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан нэмэлт санал, 
зөвлөмж 

• Малчдын толгойн тоогоор хөөцөлдсөн сэтгэлгээг өөрчилж,  чанар, 
бүтээмжийг анхаардаг болгох үүднээс МАА-н бүтээгдэхүүний чанарын 
ялгавартай үнийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, энэ зорилгоор ноос, арьс ширний 
урамшуулал, нөөцийн мах бэлтгэлд зориулан төсвөөс гаргаж байгаа эх 
үүсвэрийг ашиглах 

• Бэлчээр ашиглалтыг төлбөртэй болгож, орлогын эх үүсвэрийг бэлчээрийн 
даац хэтрүүлэх сөрөг үйл ажиллагааг зогсоох эдийн засгийн хөшүүрэг, МАА-н 
эрсдэлтэй тэмцэх сантай болох 

• МАА-н бүтээгдэхүүнийг олон улсын стандартын түвшинд хянан 
баталгаажуулах замаар экспортын зах зээлийг нэмэгдүүлэх  асуудлыг 
яаралтай шийдвэрлэх 
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