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Уур амьсгалын өөрчлөлт ба МАА 
 Монгол орны хэмжээнд жилийн дундаж агаарын хэм 1940 

оноос 2013 он хүртэл 2.07 хэмээр буюу дэлхийн дунджаас 3 
дахин илүү дулаарсан байна. 
 
1961 оноос хойш гарсан өөрчлөлт: 
• Халуун өдрийн тоо 16-25-аар нэмэгдсэн; 
• Жилийн нийлбэр тунадасны хэмжээ 9.4 хувиар буурсан; 
• Зуны улиралд аадар борооны эзлэх хэмжээ эрс нэмэгдэж, зүс 
борооны хэмжээ багассан; 
• Цэвдэгт мандлын элэгдэл нэмэгдсэн  
• Олон гол, горхи, булаг шанд, нуур, цөөрөм ширгэсэн; 
• Бэлчээрийн ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн 2-3 дахин 
ядуурсан; ургацын хэмжээ бүх нутагт 20-30 хувь буурсан; 
• Бэлчээрийн 78.2 хувь нь дунд болон түүнээс дээш эрчимтэй 
цөлжилтөд өртөөд байна.  

 
                                                      /Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоо- 

                                               той бууруулах үндэсний хөтөлбөрөөс…/ 
 



Ган, зудын гамшиг 
Монгол орны хувьд ган, зуд бол  хамрах хүрээ, эдийн засгийн хохирлын 

хэмжээгээр хамгийн аюултай, сөрөг үр дагавартай гамшиг юм.  

1999-2000 оны ган, зудаар 11.2 сая мал 
хорогдож, хохирлын хэмжээ тухайн 
үеийн ханшаар 333 тэрбум төгрөгт 

хүрчээ  

2009-2010 оны зудад 76900 хүн өртөн 
9.7 сая мал хорогдож, 527 тэрбум 

төгрөгийн хохирол учирчээ 



Ган-зуд хосолсон гамшгийн онцлог 

• Урт хугацаанд үргэлжлэн мал, малчдыг туйлдуулдаг 
• Гамшигт өртөгсөд нөхөн сэргэхэд урт хугацаа, хөрөнгө хүч шаарддаг 
• Малчдын амьжиргаа, гамшгийн бэлтгэлийн  төвшнийг нарийн нягт 

харгалзан үзэхийг шаарддаг  
• Гангийн эрсдэлийн үзүүлэлтийг зөв сонгон эртнээс мониторинг 

шаардлагатай /ингэж чадвал малчдын бэлтгэлийг хангах, эрсдэлийг 
бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой/ 

• Байгалийн гамшиг нь зөвхөн тухайн үед ноцтой хохирол учруулаад 
зогсдоггүй, хөгжлийг урт хугацаанд сааруулж, шинэ технологи нэвтрүүлэх 
боломжийг хязгаарлан, санхүүгийн зах зээлд сөргөөр нөлөөлдгөөрөө нэн 
уршигтай. Монгол дахь банкны байгууллагууд малчдад зээл олгохдоо 
хойрго ханддаг нь чухамхүү энэхүү гашгийн эрсдэлтэй холбоотой юм /Эх 
сурвалж: Монгол дахь малын эрсдэлийн даатгалын боломжийн талаарх 
судалгаа, Дэлхийн банкны бодлогын судалгааны хэвлэмэл эх, № 2886: 
Жерри Скийс, А.Энх-Амгалан, Вашингтон, 2002 оны 9-р сар/ 



Гантай жилийн бэлчээр, мал, зах 
зээлийн нөхцөл  

  3-4 сар 5-6 сар 7-8 сар 9-10 сар 11-12 сар 1-2 сар 
Гангийн 
нөхцөл 

Хөрсний 
хаврын 
чийг бага 

Хур 
тунадас 
орохгүй 

Хур 
тунадас 
бага 

      

Бэлчээр Доод цэгтээ Сэргэлт 
бага/байх-
гүй 

Муудах Байхгүй     

Малын 
тарга хүч 

Доод цэгтээ  Сэргэлт 
удаан  

Зогсонги/ 
муудах 

Муу мал 
хорогдож 
эхлэх 

Хорогдол 
нэмэгдэх 

Хорогдол 
дээд цэгт 

Зах зээл Эрэлт бага   Эрэлт, үнэ 
буурах 

Үнэ бүр 
унах 

Эрэлт байхгүй 
болж, 
үнэгүйдэх 

  

Эх сурвалж:, “Бэлчээрийн мал аж ахуйн бүсэд хүмүүнлэгийн тусламж цаг алдалгүй 
үзүүлэх сэрэмжлүүлэг, зөв босго тогтоох нь”,  Африкийн хөдөө аж ахуйн хөгжлийн 
хөтөлбөр, 2009 оны 5-р сар, Монголын нөхцөлд тохируулан өөрчилсөн хувилбар 



Сүүлийн үеийн жишээ: 2015- 2016 оны 
ган-зуд: агаарын хэм, тунадасны хазайлт 



Цасны зузаан, см 



Бэлчээрийн даац хэтрэлт ба гамшгийн 
хорогдол 

• Бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн малын тооны өсөлт нь: 
• малын тэжээлийн архаг дутмагшил, тарга хүчний доройтолд хүргэдэг  
• отрын нутаг, нөөц бэлчээргүй болгодгог  
• ган, зудын гамшгийн хорогдлыг шууд нэмэгдүүлдэг  шалтгаан 

• Тэжээлийн хомсдол, дутмагшил:  
• өсөлт саарч давжаарах,  
• малын ашиг шимт чадвар, чанар доройтох 
• малчдын орлого буурах гол нөхцөл  

 

  
Эх сурвалж: Б.Эрдэнэцэцэг, Б.Бархас, “2015-2016 оны ган, зудын нөхцөл”, Ус 
цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн  
 



Малын хорогдол  
• Нийт нутгийн 90 хувьд цасан бүрхүүл тогтож, агаарын 

температур зарим газар – 50°C хүрч хүйтэрснээс зун-намар 
гантай байсан нутгийн нөхцөл нэн хүндэрч 2016 оны 5-р 
сарын дундуур гэхэд 1.1 сая мал хорогдсон байна /Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын хүмүүнлэгийн багийн мэдээ, 2016 оны 
5-р сарын 18/ 

• Малын хорогдлоос гадна онд муу орсон малын хээл хаялт, 
сувайралт, ашиг шимийн бууралтыг тооцвол эдийн засгийн 
ихээхэн алдагдал гарч, малчдын амьжиргаанд сөргөөр 
нөлөөлсөн байна.  
 



Ган, зудын нөхцөлийг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүд 

• 2015 он хүртэл ган, зудын гамшгийг үнэлж, тогтоох нэгдсэн 
шалгуур үзүүлэлтгүй явж ирсэн нь гамшгийн хэмжээг тогтоох, 
урьдчилсан бэлтгэлийг хангах, цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ 
авах, тусламжийг “жинхэнэ” эзэнд нь хүргэж оновчтой 
хуваарилахад ихээхэн сөрөг нөлөөлж байв.  
• Овсгоотой, танил тал, мэдээлэлд ойр хүмүүс тусламжаас 
“хүртдэг”, жинхэнэ эзэндээ очихгүй байна гэх гомдол орон нутагт 
нэлээд гарч байжээ.       

 
• Засгийн газрын 2015.07.07-ны өдрийн 286-р тогтоолоор 
батлагдсан “Ган, зудын байдалд үнэлгээ хийх журам”-д тодорхой 
үзүүлэлтүүд тусгагдсан болно 

 



Ган, зудын шалгуур үзүүлэлтүүд 

Шалгуур үзүүлэлт Үзүүлэлтийг хэмжих 
хугацаа Босго 

Гангийн үзүүлэлтүүд 
Гантай 

  • Хур тунадас олон жилийн 
дунджаас багасах хэмжээ V-VIII  сар 50 хувиас их 

• Агаарын дундаж температур 
олон жилийн дунджаас нэмэгдэх 
хэмжээ 

V-VIII  сар 2oC-с их 

• Нэмэлт үзүүлэлт бий   
Гандуу 
• Хур тунадас олон жилийн 

дундажтай харьцуулбал V-VIII  сар 51-80 хувь 

• Агаарын дундаж температур 
олон жилийн дунджаас нэмэгдэх 
хэмжээ 

V-VIII  сар 1.0-1.9oC 

 



- Үргэлжлэл -  
Зудын үзүүлэлтүүд 

Цагаан зуд 
  • Цасны нягт  Цастай үед 0.25 г/см3-с их 

• 10 хоног, сарын дундаж 
температур олон жилийн дунджаас 
хүйтэн байх 

Цастай үед - 3oC-с их 

• Цасны дундаж зузаан, олон 
жилийн дундажаас зузаан байх, 
/эсхүл бэлчээрийн ургамлын малд 
идэгдэх хэсэг ххх см зузаан цасанд 
бүрэн дарагдсан байх/ 

Цастай үед 
өндөр уул, ойт 
хээрийн бүсэд 25 
см-ээс их 

Цастай үед хээрийн бүсэд 22 
см-ээс их 

Цастай үед говь, цөлийн бүсэд 
12 см-ээс их 

Цагаанаар зудархуу   • Цасны нягт  Цастай үед 0.20-0.24 г/см3 
• Цасны дундаж зузаан 

Цастай үед 

өндөр уул, ойт 
хээрийн бүсэд 16 
см-ээс их 
хээрийн бүсэд 11 
см-ээс их 
говь цөлийн бүсэд 5 
см-ээс их 

 



- Үргэлжлэл -  

Хар зуд 
• Зун нь гантай, гандуу байсан нутагт өвөл 

цас ороогүй 
Өвөл-хавар 

• 10 хоног, сарын дундаж температур олон 
жилийн дунджаас хүйтэн байх Өвөл-хавар -3oC-с их 

Хараар зудархуу Өвөл-хавар 

• Зун нь гантай, гандуу байсан нутагт өвөл 
цас бага орсон 

Өвөл-хавар 

• 10 хоног, сарын дундаж температур олон 
жилийн дунджаас хүйтэн байх Өвөл-хавар -2oC-с их 

Мөсөн буюу төмөр зуд 
• Цаг зуурын дулааралт, хүйтрэлтийн улмаас 

цасны өнгөн хэсэг буюу гүнд мөсөн 
бүрхэвч тогтсоноос мал бэлчээрлэх 
боломжгүй болсон 

Цас, мөсөн 
бүрхэвчтэй үед 

• Эсхүл цасны нягт их болох Цас, мөсөн 
бүрхэвчтэй үед 0.35 г/см3-с их  

• Зудыг үнэлэх туслах үзүүлэлт бий 



Ган, зудын хосолсон гамшигт нэрвэгдсэн 
малчинд тулгарах бэрхшээл 

• Ган, зудын хосолсон гамшгийн үед харилцан нөхцөлдөж, амьжиргаа, 
гамшгийг даван туулах чадварыг нь туйлдуулагч нөхцөлүүдтэй малчид тулгардаг 
байна.  
• Бэлчээр, усны хангамж муудах 
• Нутгаасаа алс нүүж оторлох шаардлага нэмэгдэх /зардал чирэгдэлтэй, зарим 
үед олдохгүй, хөөгдөж туугдах гэх мэт бэрхшээлтэй/ 
• Малын тарга хүч авалт буурах, ашиг шимийн гарц, чанар зэрэг багасах 
• Мал, малын бүтээгдэхүүний чанар муудсанаас үнэ нь унана. Өмнө нь нэг 
хониор авч байсан зүйлээ 2 хониор авах болно  
• Өргөн хэрэглээний барааны олдоц хүндэрч, олж авах зардал нэмэгдэх 
• Малчны орлого багассах, үүний улмаас: 
 өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чадвар мөхөсдөх 
 өвөл-хаврыг давах тарга хүчгүй малтай өвөлтэй золгосноос амсах хохирол 

нэн их нэмэгдэх  
• Ядуу, эмзэг бүлгийн малчид хамгийн ихээр өртөж, хоол хүнс, гэрийн 
дулаалга, хувцас гэх мэт нэн чухал, өдөр дутмын хэрэгцээгээ хангах чадвар 
үлэмж дордох, эсвэл боломжгүй болох  
• Сэтгэл зүйн дарамт ба гутралт 
• Эрүүл мэнд, түүнтэй холбогдох зардал нэмэгдэх 

 
 



Махны үнэ унасан жишээ: хонины махны үнийн 
өөрчлөлт , 2013-2015 оны байдлаар, сараар   

Эх сурвалж: жижиглэнгийн үнийг статистикийн мэдээллээс, бөөний үнийг жижиглэнгийн үнийн 
60 хувиар авав (махны зах, ченжүүдээс авсан албан бус мэдээ) 
  
2013-2014 онд хонины махны бөөний (малчдаас газар дээр нь авдаг) үнэ дунджаар 3882 төг, 
жижиглэнгийн үнэ  6470 төг байснаа 2015 оны намар махны бөөний үнэ 2340 төг болж, 
дунджийн 60% болж унасан нь малчдын орлогыг бууруулж, байгаль-цаг уурын эрсдэлд 
бэлтгэх, бэлэн байх, даван туулах, нөхөн сэргээх чадавхид сөргөөр нөлөөлсөн байна.  



Ган-зуд хосолсон гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, 
буурулах арга хэмжээг төлөвлөхөд ашиглахаар 

санал буй нэмэлт шалгуур үзүүлэлт 

• зөвхөн уур амьсгал, цаг уурын үзүүлэлтээр ган-
зудын дагнасан ба хосолсон эрсдэлийг үнэлэх нь 
хангалтгүй  

• малчдын амьжиргааны ба бэлчээрийн үзүүлэлтийг 
нэмж оруулах шаардлагатай, олон улсын жишиг ч 
ийм байна.  

• нэн ялангуяа гамшгийн эрсдэлд хамгийн их хохирдог 
ядуу, эмзэг бүлгийн малчдын эрх ашгийг тусгахад 
онцгой ач холбогдолтой юм.  
 



Бэлчээрийн нөхцөлийг үнэлэх ашиглахаар санал болгож 
буй нэмэлт үзүүлэлт 

Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих босго ба 
хугацаа, сараар 

Хариу арга хэмжээ 
авах босго 

Хэмжилтийг хэн 
гүйцэтгэх 

Бэлчээрийн ургацыг 
олон жилийн дун-
даж /100%/-тай 
харьцуу-лах, бүсээр* 

Гандуу нөхцлийн 
босго хүрсэн үед, 
8-р сард 

Ургац олон жилийн 
дунджаас 70%-иас 
доош орох 

Сумын газрын даамал, 
ус, цаг уурын харуул, 
МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн 

Доройтсон бэлчээ-
рийн эзлэх хувь, 
зэрэглэл* 

3 жилд 1 удаа Бэлчээрийн 1 хувь 
нөхөн сэргэх 
боломжгүй болсон  

Сумын газрын даамал, 
ус-цаг уурын харуул, 
МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн 

Оторлох бэлчээрийн 
хүрэлцээ/олдоц 

Гандуу нөхцлийн 
босго хүрмэгц   

Малын 30-с дээш 
хувь оторлох бэлчээр-
гүй, шаардлагатай 
тэжээлийн хүрэлцээ 
70%-с доош буурсан 

• Суманд газрын даамал, 
МЭҮТ-ийн холбогдох 
мэргэжилтэн хамтран 
• Аймагт ХХАА-н газар, 
ОБА хамтран 

Тэжээлийн нөөц - 
өрх, БАХ/бүлэг, баг, 
сум, аймаг, улс 

Гандуу нөхцлийн 
босго хүрсэн үед 
15/Х-ны дотор 

Малын тарга хүчний 
байдал 

Гандуу нөхцлийн 
босгод хүрснээс 
хойш сар бүр, 11-р 
сарыг дуустал 

Дундаас доош тарга 
хүчтэй малын эзлэх 
хувь 30-с дээш гарах 

Сумын МЭҮТ 

*Бэлчээрийн ургац, талхагдлын түвшнээс хамааран уур амьсгалын ижил нөхцөлд бэлчээрийн 
ургац, зүйлийн бүрэлдэхүүн өөр, малын малын тарга хүч, малчдын гамшгийн эсрэг чадамж 
харилцан адилгүй байх тул үүнийг харгалзан үзэх шаардлагатай 



Амьжиргаа, эмзэг байдлын үзүүлэлтүүд 
Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих босго ба 

хугацаа, сараар 

Хариу арга 
хэмжээ авах 

босго 

Хэмжилтийг хэн 
гүйцэтгэх 

Мал, махны үнийн индексийг 
урд 3 жилийн дундаж /100%/-тай 
харьцуулах 

Гандуу нөхцлийн 
босгод хүрснээс хойш 
сар бүр он дуустал 

Үнийн индекс 
70%-иас доош 
орох 

МЭҮТ малчдын 
оролцоотойгоор 

Өргөн хэрэглээний барааны 
үнийн индексийг урд 3 жилийн 
дундаж /100%/- тай харьцуулах 

Гандуу нөхцлийн 
босгод хүрснээс хойш 
сар бүр он дуустал 

Үнийн индекс 
130%-иас дээш 
гарах 

МЭҮТ малчдын 
оролцоотойгоор 

Эмзэг бүлгийн өрхийн хоол, 
хүнс, хувцас, гэрийн дулаалгын 
хангамж 

Ган болсон  нөхцөлд 
15/ХI-ны дотор 

Бэлтгэл, хангамж 
өвөл-хаврыг давах 
боломжгүй болох 

МЭҮТ, нийгмийн 
ажилтан хамтрах, 
малчдыг оролцуулах 

Нэн ядуу, эмзэг бүлгийн өрхийн 
малын хашаа, хэвтэр 

Ган болсон нөхцөлд 
15/ХI-ны дотор 

Малын хашаа, 
хэвтэр мал өвөл-
жүүлэх шаардлага 
хангахгүй болох  

МЭҮТ, нийгмийн 
ажилтан хамтрах, 
малчдыг оролцуулах 

Өрхөд хүрсэн тусламжийн 
хэмжээ, мөнгөөр болон биет 
тусламжийн төрлөөр  

Олгогдсон тухай бүр МЭҮТ, нийгмийн 
ажилтан хамтрах, 
малчдыг оролцуулах 

Дээрх үзүүлэлтийг үнэлж эхлэх нөхцөл бүрдмэгц байнгын мониторинг хийж, үр дүнг гамшгийн 
эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, тусламжийг оновчтой хуваарилахад 
хэрэглэнэ. Босго хүрмэгц түүнийг зарлаж, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг эхлүүлнэ. 



Эмзэг байдлын нэмэлт шалгуур* 
Малын тоо  
 

500 хүртэл 
хонин толгой  
 

Гамшгийн улмаас малын тоо энэ 
хязгаараас буурахад эмзэг бүлэгт 

Мал малласан 
туршлага, хугацаа 

3 жилээс цөөн Цөөн жил мал бие даан маллаж буй 
өрхийн  хувьд туршлага, арга ажиллагаа 
дутагдах, тулгамдах, самгардах явдал 
түгээмэл 

Өрхийн чадвар Ганц гэрээр 
нутагладаг, 
эсвэл ганц бие 

Ган, зуд, гамшигт байдал тохиолдоход 
үед ганц гэрээр явдаг өрхөд хүн хүч 
дутагдах, ганц бие өрхөд санхүүгийн 
чадвар хомс байх явдал тохиолдох 
магадлал өндөр 

* Эмзэг байдал, ядуурлын албан ёсны шалгуур дээр гамшиг, эрсдэлтэй 
холбогдуулан нэмж тусгах санал  
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