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Касас нарт судалгаа авсан улс бүрт мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг удирдан
зохион байгуулсан явдалд талархал илэрхийлье.
Тайлбар үг:
Тус судалгаа нь НҮБ-ийн Хөдөө Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон Улсын Сангийн /IFAD/
хамтран зохион байгуулсан “Бүсийн Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид, иргэний
нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын оролцоотой зохион байгуулсан
Мал аж ахуйг дэмжих бодлого” уулзалт хөтөлбөрийн хүрээнд судлагдсан болно.
Гэвч тус техникийн үндэслэлд илэрхийлсэн үзэл баримтлал, зөвлөмжүүдийг Хөдөө
Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон Улсын Сангийн албан ёсны байр суурь гэж үзэхгүй.
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Бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг нь
алслагдмал нутгийн хүн ам зэлүүд нутагт
малаа бэлчээрлүүлэн өрхийн амжиргаагаа
залгуулдаг мал аж ахуйн
хэлбэр юм.
Иймэрхүү газар нутаг нь олон шалтгаанаар
тухайлбал усан хангамж, хөрсний үржил шим,
эрс тэс уур амьсгал, газрын гадаргын байдал
огцом налуу эсвэл орон зайн хувьд алслагдмал
газрууд байдаг. Бэлчээрийн мал аж ахуй нь
нутгийн хүн амд нөөцөө үр ашигтай, уян хатан,
бие даасан арга замаар тогтвортой ашиглах,
мөн нийтийн эзэмшлийн байгалийн баялаг,
үнэт зүйлсийг ашиглах, эко-системд суурилсан
үйлчилгээ эрхлэх боломжийг олгодог.
Зарим мал аж ахуй эрхлэгчид өрхийн
хүнсний хэрэглээ, малын тэжээлд зориулан
мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан
эрхэлдэг. Агро-пасторалистууд (мал аж ахуйгазар тариалан хослуулан эрхлэгч) мал аж
ахуй дангаар эрхлэгчдээс илүү түгээмэл
байна. Энэхүү техникийн хураангуйд дан
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид, өрхийн
орлогын дийлэнх хувийг мал аж ахуйгаас
бүрдүүлдэг буюу малаа нэг газраас нөгөө рүү
бэлчээрээр маллаж үржүүлдэг малчдыг авч
үзнэ. Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн
гэр орон байр нь суурин боловч (sedentary systems) малаа бэлчээр сэлгэн нүүж малладаг,
жилд тодорхой давтамжтайгаар тодорхой
байршлуудад гэрээрээ оторлож шилжин
нүүдэг (transhumance), эсвэл нэг байрлалаас
нөгөө рүү тогтмол бус байршилд нүүдэллэн
амьдардаг (nomadism) гэсэн төрлүүд байна.
Бэлчээрийн
мал
ажуй
эрхлэлтийг
тодорхойлсон байдал, судалгаанд ашигласан
мэдээллийн чанар, цаг хугацааны ялгаатай
байдал зэргээс хамааран дэлхийн хэмжээнд
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч өрхийг
22 -200 сая, зарим судалгаанд түүнээс ч
илүү гэж үзсэн байдаг. Сүүлийн үеийн нэг
судалгаанд дэлхийн хэмжээнд дангаар болон
газар тариалантай хослуулсан бэлчээрийн
мал аж ахуй эрхлэгчид 120 сая байна гэж
үзжээ. Эдгээрийн 50 сая орчим нь Африкийн
Сахарын цөл орчмоор буюу Сенегалын баруун
хэсгээс Сахел, Сомал, Зүүн Африкаас Ботсван,
Намиб хүртэлх нутгийн бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчид байна. Энэ бүс нутгийн хүн
амын ажил эрхлэлт, малын тэжээлийн үндсэн
эх сурвалж нь бэлчээрийн мал аж ахуй болдог.
Үүнээс гадна Зүүн Ази, Өмнөд Америкийн
Алтиплано болон Төвдийн өндөрлөг, Хойд

Европын Тундрын бүс, Азийн хуурай уур
амьсгалтай бүсийн хүн амын амьдрах гол хэв
маяг нь бэлчээрийн мал аж ахуй байна.

Судалгааны арга зүй
НҮБ-ийн Хөдөө Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон
Улсын Сангийн дэмжлэгтэйгээр, тус сангийн
харьяа Фермерүүдийн Форумын консорциумтай
хамтран “Хил хязгааргүй Малын эмч нар ба
Агрономчид” ашгийн бус байгууллага 2015-2016
онд зохион байгуулсан консорциумын хүрээнд
бэлчээрийн мал аж ахуйн судалгаа хийсэн юм.
Тус судалгаа 4 хэсгээс бүрдэнэ.
• Бэлчээрийн мал аж ахуйн бодлогын баримт
бичиг болон салбарын хүрээнд хийгдсэн
судалгаануудын үнэлгээ
• Африк, Латин Америк, Азийн 26 орны
Бэлчээрийн мал аж ахуйг дэмжих бодлого,
орчны судалгаа. Үүнд улс бүрт бодлогын
нэгдмэл байдлыг илэрхийлэх хамгийн
багадаа 3 үзүүлэлт, бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээний 3
үзүүлэлт бүхий асуулга ашигласан.
• Судалгааны хамрах хугацаа: 2015 оны 1012 сар.
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Бэлчээрийн мал аж ахуйн бодит
байдлын судалгааг Монгол улсын
Архангай аймаг, Өмнөд Америкийн
Атиплано (Чилл, Болив, Перугийн нутгийн
хэсэг), Чако (Аргентин, Парагвай, Боливийн
хилийн бүс), Вагадоу (Сенегал, Мавритан,
Малийн
нутгийн
зааг),
Африкийн
Сахелийн бүсийн Гоурма (Мали, Буркино
Фасо, Нигерийн хоорон дахь нутаг), Зүүн
Африкийн Тирис Земмоур (хойд Мавритан,
баруун Сахар), Афар (Этиоп), Чалби (Кени)
зэрэг бэлчээрийн мал аж ахуй өрхийн
амжиргааны гол эх үүсвэр болдог 8 гол бүсэд
хийсэн. Судалгаанд бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн төлөөлөл 49 удирдлагатай
ярилцлага хийж бүс нутаг дахь практикийг
судалсан ба бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгч өрхийн 315 гишүүдээс байгалийн
нөөцийн ашиглалт, малын тоо толгой, зах
зээлийн хүртээмж, малын эрүүл мэндийн
үйлчилгээ, ган, уур амьсгалын өөрчлөлтийн
үеийн зохицуулалт, хүнс тэжээл, хүнсний
аюулгүй байдал, мэдээллийн эх сурвалж,
нийгмийн сүлжээний талаар ярилцлага
хийв. Судалгааг 2015 оны 10-12 саруудад
явуулсан бөгөөд судалгаандоролцогчдын 43
хувь нь эмэгтэйчүүд байв.

4

2016 оны 1 сард Бамако (Мали), Найроби
(Кени), Хаммамет (Тунис), Хустай (Монгол),
Ла Пас-т (Болив) 5 удаагийн Бүсийн
чуулганыг зохион байгуулсан.
Бүсийн чуулганы үр дүнд бэлчээрийн мал аж
ахуйн хөгжил дэх хөгжлийн байгууллагуудын
хамтын ажиллагаа, бодлогыг тусгасан
салбарын хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх
ач холбогдолтой асуудлаар зөвлөмж(1)
боловсруулсан.
Бүсийн чуулганаас сонгогдсон төлөөлөгчид
“Фермерүүдийн Форум”-ын бэлчээрийн мал
аж ахуйн тусгай хэлэлцүүлэгт оролцож олон
улсын хэмжээний зөвлөмж (2) боловсруулсан.

Энэхүү
техникийн
хураангүйд
дээрх судалгааны үр дүнг(3) товчлон
танилцуулна. Техникийн хураангүйд
санал болгож буй гол зөвлөмжүүдийг
тэмдгээр тэмдэглэв.
(1)

http://vsf-international.org/wp- content/uploads/2016/02/STATEMENTSPECIAL-SESSION-EN.pdf

(2)

http://vsf-international.org/wp- content/uploads/2016/02/STATEMENTSPECIAL-SESSION-EN.pdf

(3)

Судалгаа бүрэн эхээр: www.vsf-international.org/
project/ pastoralism-report

Нийтлэг үнэт зүйлс
Судалгааны үр дүнгийн шинжилгээг байгалийн,
санхүүгийн, бүтээн байгуулалтын, хүний, соёлын,
нийгмийн, улс төрийн гэсэн 7 төрлийн “нийгмийн үнэт
зүйлс” гэсэн ангилалд авч үзсэн. (Зураг 1).
Эдгээр 7 төрлийн үнэт зүйлс нь шууд болон шууд бус,
эерэг болон сөрөг гэсэн харилцан адилгүй замаар бие
биедээ нөлөөлдөг. Эдгээрийг тус бүрт нь авч үзнэ.

Байгалийн үнэт зүйлс
Газар ба ургамлын бүрхэц
Бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг ойлголтыг ихэвчлэн
хуурай цөлөрхөг хээр тал, эдэлбэр газартай холбож
ойлгодог (эдгээр нэр томъёо ойлголтын хувьд давхцдаг
ч ижил утгатай биш юм). Гэвч бодит байдал дээр зөвхөн
хээр талд бус тундр, уулархаг газар, ой мод, цөл,
хээрийн бүсэд ч бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг тул
байгаль газарзүйн ялгаатай бүсүүдэд, ургамлын нөмрөг
харилцан адилгүй газруудад бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхэлдэг.

Түүнчлэн хуурай, хээрийн нөхцөлд эрчимжсэн
мал аж ахуй эрхлэх нь ч бий. Дэлхийн дахинд
нийт бэлчээрийн талбайн хэмжээг судалгаануудад
харилцан адилгүй тодорхойлсон байдаг ба энэ
хэмжээ 18%--80% хүртэл хол зөрүүтэй байдаг
нь (ой бүхий талбайн хэмжээг тодорхойлохоос
ялгаатай) энэ төрлийн газрыг хянадаг, хариуцдаг,
судалдаг байгууллага байдаггүйтэй холбоотой.
Бэлчээрийн хүртээмжтэй байдал нь бэлчээрийн
мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэв
маягт амин чухал бөгөөд бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчид нь аливаа гадны хөрөнгө оруулалтыг
болон газраа аж ахуйн бусад чиглэлээр ашиглах
явдал тун бага, бараг байхгүй гэхэд болно. Маш
олон газарт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлт нь
газар ашиглалтын дан ганц хэлбэр хэвээр байна.
Бэлчээр ашиглалтын системийг тэнцвэртэй
явуулах нь газар, ургамлын бүрхэвчийг урт
хугацаанд, тогтвортой ашиглах боломжийг
бүрдүүлнэ.

1: Экосистемийн шууд үйлчилгээ: хүнс, тэжээл, түлш, уур амьсгалын зохицуулалт
Экосистем үйлчилгээ
2: Эдийн засагт үзүүлэх
байгаль орчны нөлөө
Байгаль орчинд
Байгаль
Капитал/ үнэт
зүйлс
Хөрс, ус
Газар
Мал
Ургамал, мод
Биологийн төрөл зүйл
Экосистем
Ландшафтын бүрдэлт

Зах зээлийн эдийн
засагт
Санхүүгийн үнэт зүйлс
Орлого
Эд баялаг Хөрөнгө
оруулалт Зээл
Бүтээн байгуулалтанд

3: Арилжааны
бүтээгдэхүүнээс хүртэх
үр ашиг
Хүн амын сайн сайхан амьдрал
Хүмүүн капитал
Хүн ам Боловсрол
Мэдлэг, ур чадвар
Эрүүл мэнд
Соёлын үнэт
зүйлс
Үнэт зүйлс
Хэл
Уламжлалт мал аж
ахуй тариалан
эрхлэлт
Үндэсний хувцас

Орон байр, Эмнэлэг
Сургууль
Тээвэр
Харилцаа холбоо
Дэд бүтэц

6: Гадаад хүчин зүйлс

Нийгмийн үнэт зүйл

Сүлжээ
Удирдлага
Бүлгүүд
Итгэл үнэмшил
Харилцан ойлголцол,
хамтын ажиллагаа

Улс төрийн үнэт зүйлс
Институц
Засаглал
Нийгмийн бүлгийн
оролцоо, дуу хоолой
Эрх мэдэл

5: Нийгэм, соёлын үйлчилгээ

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
4: Шууд нөлөө
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Үүнд хөдөлгөөн буюу шилжин нүүх нөхцлийг
хангах, бэлчээрийн хүртээмж, улс төрийн
тогтвортой байдал зэргийг тэнцвэртэй,
харилцан уялдаатай явуулах асуудлуудыг
хамруулж ойлгоно. Бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэлт нь гадаргын хөрс, биологийн төрөл
зүйлийг хадгалахад чухал ач холбогдолтой
салбар юм.
Мал
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлтэнд төрөл
бүрийн өвсөн тэжээлтэн тухайлбал үхэр, тэмээ,
хонь, ямаа, сарлаг, буга, лам гөрөөс, морь,
илжиг зэрэг багтах ба хамгийн олон тоо толгой
байдаг нь хонь, ямаа болно. Зарим тохиолдолд
дан нэг төрлийн малд суурилсан бэлчээрийн
мал аж ахуй байдаг бол (тундрын буга, Андын
нурууны камелид) ихэнх тохиолдолд нэгээс
олон төрлөөр мал аж ахуй хослуулсан байдаг.
Жишээ нь Зүүн Африкийн Турканад тэмээ,
илжиг, үхэр, хонь, ямаа зэргийг хамтад нь
үржүүлэх нь элбэг. Ийнхүү олон төрөл зүйлийн
мал үржүүлэх нь олон төрөл зүйлийн өвсөн
тэжээлтэн хамт оршиж, экологийн тэнцвэрт
байдлыг хадгалах, байгалийн нөхөн сэргээгдэх
баялгийг илүү үр ашигтай ашиглах боломжийг
олгоно.
Малчид үржүүлэх малын үүлдэр, төрөл
зүйл, тоо толгойг сонгох хандлагадаа малын
бүтээмж, тэсвэртэй чанар, амьдрах чадварыг
харгалзан үздэг. Ингэснээр гадаад хүчин
зүйлээс хамаарах байдлыг бууруулдаг. Олон
зуун жилийн шалгарлын үр дүнд тухайн
төрлийн мал өөрийн байгаль, газарзүй,
экологийн нөхцөлд дасан зохицсон байдаг.
Иймд бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчид
нь
“малын
генийг
сайжруулан
хадгалагч”
гэдэг
утгаараа биологийн төрөл зүйлийг
хамгаалахад
чухал
үүрэгтэй
оролцогчид юм.
Ус
Хуурай уур амьсгалтай газрын хувьд ус нь
хүн, малын амьдралын нэн чухал хэрэгцээ юм.
Усны нөөцөд байгалийн уст цэгүүд тухайлбал
гол, нуур, горхи, булаг болон хиймэл буюу
хүний гараар бүтээсэн усны эх үүсвэрүүд болох
худаг, цооног, далан, ус цуглуулах талбай
зэрэг орно. Усны эх үүсвэрийг орон нутгийн
удирдлага, хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдээс
гадна малчид өөрсдөө бий болгосон байдаг.
Ихэнх байгалийн гаралтай усны эх үүсвэрүүд
хуурайшилтын улиралд хатаж ширгэнэ. Энэ
нь байгаль орчинд тодорхой хэмжээний эерэг
нөлөө үзүүлэх ба малчид усны эх үүсвэр эрж
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өөр нутагт бэлчээр сэлгэсэнээр тухайн орчны
хөрс, ургамал нөхөн сэргэх боломж бий болно.
Харин цооног өрөмдөж уст цэг гаргах нь сөрөг
үр дагавар авчрах магадлалтай бөгөөд усны эх
үүсвэрт татагдан хүн, мал тогтмол оршин суух,
сэлгэх нүүдэл үгүй болж экосистемд сөргөөр
нөлөөлөх, бэлчээрийн даац хэтрэх, ургамлын
нөхөн сэргээгдэх боломж буурах аюултай.
Үүнээс гадна өрөмдлөг нь өндөр өртөгтэй
боловч эвдрэл гэмтэл их байдаг сул талтай.
Иймд усны нөөцийн төлөвлөлт,
бүтээн байгуулалт зохицуулалтын
үйл ажиллагаанд олон нийтийн
оролцоо чухал. Худгийн ашиглалт,
засвар үйлчилгээг ашиглаж буй
малчдаас тодорхой төлбөр авах
журмаар зохицуулах нь үр дүнтэй.
Мод
Мод нь цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх гол
механизм төдийгүй малын тэжээл, барилгын
материал, түлшний эх үүсвэр, малд сүүдэр
болдог. Үхрийн биологийн онцлог нь хэт

халуунд тэсвэргүй, сүүдэр дагасанаар бага
энерги зарцуулж, сүүний гарц нэмэгддэг
байна.
Энэ мэт бэлчээр дэх модны ач холбогдлын
тухай ойлголт ерөнхийдөө сул байна.
Иймд бэлчээрийн тохиромжтой
хэсгүүдэд мод тарих, ойг хамгаалах
талаар санаачлага бүхий дорвитой
судалгаа шаардлагатай байна.
Уур амьсгал
Бэлчээрийн мал аж ахуй нь уур амьсгалын
нөлөөнд оршдог, байгаль, цаг уур, гадаад
хүчин зүйлсээс шууд хамааралтай байдаг.
Олон зуун жилийн турш бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчид байгаль, цаг уурын онцлогт
тохируулан мал аж ахуйгаа эрхэлж ирсэн
бөгөөд ган зуд зэрэг тодорхой давтамжтай,
байгалийн үзэгдлийн үед бэлчээр сэлгэн
нүүдэллэх, сүргээ хуваарилан тархаах, тоо
толгойг багасгах зэргээр эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх арга барилтай болсон байдаг.
Хэдий тийм болов ч урьдчилан сэргийлэх
боломжгүй байгалийн гамшгийн үед мал
сүрэг ихээр хорогдож, малчдыг бусдын хараат
байдалд хүргэж тусламж шаардлагатай
болгодог.

Бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн
уур
амьсгалын
өөрчлөлтөнд
өртөх
эрсдлийг
бууруулахын тулд тухайн орон
нутгийн онцлогт тохирсон гамшгийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадавхийг
сайжруулах шаардлагатай.
Малын метан үүсгэгч нян ялгаруулалт нь
хүлэмжийн хийг нэмэгдүүлж уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд нөлөөлдөг гэсэн үзэл баримтлал
нилээд анхаарал татах болсон.
Үйлдвэрлэсэн нэг килограм мах болон сүүнд
оногдох ялгаруулалтын хэмжээг авч үзвэл
бэлчээрийн мал аж ахуйн хүлэмжийн хийд
үзүүлэх нөлөө харьцангуй бага. Учир нь хуурай,
хээрийн бүсийн ургамал нь ислэгээр баян,
энергийн түвшин бага байдаг.
Гэсэн хэдий ч дээрх асуудлыг сүргийн нийт
үйлдвэрлэлийн цикл, калорийн хэрэглээний
түвшинд анхаарч үзэх ёстой.
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Өөрөөр хэлбэл малын тэжээл, тэжээлийн
бусад эх үүсвэр, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл,
тээвэрлэлтэд ашигласан нөөц, малын ялгадасны
чанар, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө болон
нүүрс төрөгчийг нөөцлөхийн давуу тал зэргийг
харгалзан үзэх нь зүйтэй.
Хээрийн экосистемд суурилсан үхрийн аж ахуй
нь (эдэлбэр болон бэлчээрийн аж ахуй) дэлхийн
нийт үхрийн аж ахуйн ялгаруулж буй нийт
CO2-н бус хүлэмжийн хийн зөвхөн 16.5% -ийг
эзэлдэг (1). Түүнчлэн нүүрс төрөгчийн давхар исэл
ялгаруулдаг, эдэлбэр хэлбэрийн мал үржүүлэг
болон газар ашиглалтын бусад хэлбэрүүдтэй
харьцуулбал бэлчээрийн аж ахуйн нөлөө бага.
Карбон-балансыг нийт системийн хувьд авч үзвэл
бэлчээрийн мал аж ахуй нь багахан хэмжээний
хүлэмжийн хий ялгаруулдаг ба хөрөнгө оруулалт
их шаарддаг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бусад
системээс илүү үр ашигтай гэж болно.

(1)
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Судалгаанд метане, нитрогений давхар ислийн
ялгаруулалтыг (ислэг ихтэй ургамлын шингээх чадвартай
шууд холбоотой) хамруулсан, нүүрс төрөгчийн давхар
ислийн ялгаруулалтыг (газар ашиглалтын өөрчлөлттэй
холбоотой) хамруулаагүй

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бусад систем
тухайлбал, эдэлбэр хэлбэрээр ашиглах, тэжээл
тарих зэрэгт гадаргын ой мод, ургамал бүхий
талбайг цэвэрлэж аж ахуйн хэлбэрт шилжүүлэх
зэрэг нэмэлт ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт
ихээр шаарддаг бол бэлчээрийн мал аж ахуйн
хувьд тийм биш. Бэлчээрийн хөрсний үндсэнд
ихээхэн хэмжээний нүүрс төрөгч агуулагдах ба
ой, мод тодорхой хувийг нь шингээж, хадгалж
байдаг. Эндээс үзэхэд бэлчээрийн мал аж ахуйн
нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтын хэмжээ бусад
мал аж ахуйн салбартай харьцуулбал байгаль
орчинд сөрөг нөлөө бага гэж болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг
сааруулах
хүчин чармайлтуудад
бэлчээрийн
менежментийг
сайжруулах
замаар
тэжээлийн
шингэх чадварыг нэмэгдүүлэх, модыг
нөхөн сэргээх замаар бэлчээрийн
хөрсний элэгдлийг сайжруулах, нүүрс
төрөгч нөөцлөх явдлыг нэмэгдүүлэх
ажлуудыг хийх шаардлагатай.
Малаас ялгарж буй нүүрс төрөгчийн
хэмжээг тодорхойлсон судалгаанууд
байдаг ч аж ахуй ялгаатай хэлбэрүүд,
тэр дундаа бэлчээрийн аж ахуйн
нүүрс төрөгчийн балансыг үнэлсэн
харьцуулсан
судалгаа
зайлшгүй
шаардлагатай.

Санхүүгийн үнэт зүйлс
Эдийн засгийн үнэ цэнэ
Бэлчээрийн мал аж ахуй нь дэлхийн олон улсад
тэр дундаа Африк, Төв Азийн улсуудын эдийн
засгийг бүрдүүлэгч үндсэн салбар болдог.
Тухайлбал Суданд жилийн хөдөө аж ахуйн
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80% буюу 16.5
тэрбум Ам.долларыг бэлчээрийн мал аж ахуйн
салбараас бүрдүүлдэг. Албан ёсны статистик
мэдээнд энэ хэмжээ бодит байдлаас багаар
харагддаг ба энэ нь бэлчээрийн аж ахуй
эрхлэгчид өөрсдөө энэ салбарын үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүний нилээд хэсгийг хэрэглэгч юм.
Арилжааны томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг болдог
эдийн засгийн энэхүү харилцаа албан ёсоор
бүртгэгддэггүй байна.
Мал нь аж ахуй эрхлэгч өрхүүдийн үндсэн өмч,
өрхийн амьжиргаа, ажил эрхлэлтийн гол эх
үүсвэр болдог. Эдгээр өрхүүд малаа хүнсний
хангамж (сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, мах), өрхийн
үйлдвэрлэл (арьс шир, үс, ноос, ялгадас), тээвэр,
уналга ачилга зэрэг үндсэн хэрэгцээндээ
ашиглахаас гадна өрхийн эдийн засгийн
хуримтлалын суурь нөхцөл болгодог. Тухайлбал
Зүүн Африкийн малчдын өрхийн орлогын
85% нь мал борлуулсаны орлогоос бүрддэг
байна. Өрхийн орлогын бусад эх үүсвэрүүдэд
газар тариалан, хусны нүүрс үйлдвэрлэл,
аялал жуулчлал, төр болон тусламжийн
байгууллагуудын дэмжлэг, зээл, өрхийн
гишүүний өөр бусад бүс нутагт ажил эрхлэлтийн
орлого зэрэг орж байна.
Санхүүгийн үйлчилгээ
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд
банкны зээл, даатгал гэх мэт санхүүгийн
үйлчилгээ бага бөгөөд мал нь бэлэн мөнгөний
үүргийг олон талаар гүйцэтгэдэг. Хөрөнгө
оруулалтын боломж багатай эдгээр газруудад
мал нь өрхийн хуримтлалын үндсэн хэлбэр
болдог. Мал нь үржиж олшрохын хирээр үнэ
цэнийг бий болгоно. Цаашлаад мал даатгалын
үйлчилгээний үүргийг гүйцэтгэж байна.
Тухайлбал байгалийн гамшиг болоход олон
малтай өрх цөөн малтай өрхтэй харьцуулбал
үлдэх малын тоо их, эрсдэлд өртөх хэмжээ
харьцангуй бага.

Мөн эрсдлийн дараа сүрэг богино хугацаанд
эргэн өсч олшрох талтай. Газар тариалан, үл
хөдлөх хөрөнгөөс ялгаатай нь эрсдэл бий болсон
газраас холдон шилжих, сүргийн тоо толгой их
байх тусам олон газар тархаан бэлчээж эрсдлийг
сарниулах боломжтой байдаг.
Санхүүгийн
үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлж малчин
төдийгүй бусад өрхүүдэд эдийн
засгийн боломж, давуу тал бий
болгох нь чухал. Олон улс орнуудад
хөдөлгөөнт санхүүгийн үйлчилгээ
нь өрхийн зайлшгүй хэрэглээ болох
автомашины адил аюулгүй, түргэн
шуурхай мөнгөн гуйвуулга хийх,
хадгаламж, зээл, даатгалын гол
хэрэгсэл болж байна.
Нэмүү өртгийн сүлжээ
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид өрхийн
орлогын ихэнх хэсгээ сүү, сүүн бүтээгдэхүүн,
бяслаг, тос зэрэг малын гаралтай бүтээгдэхүүн
болон малын борлуулалтаас бүрдүүлдэг. Орон
нутгийн зах зээл нь тэдний арилжааны гол
талбар бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 41% нь
малаа орон нутгийн зах зээлд, 35% нь бүсийн
захаар, 18% нь өөр бусад борлуулагчдаар, 12%
нь сурталчилгааны байгууллагаар дамжуулан
борлуулсан байна.
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Үүнээс гадна малаа амьдаар нь зарах нь
харьцангуй ховор байв. Бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчдийн тавин хувь нь өмнөх жилд
ямар нэг мал борлуулаагүй, дөрөвний нэг нь
цөөн тооны хонь, ямаа борлуулсан, ойролцоо
тооны малчид бод мал зарсан байна. Маш
цөөн буюу судалгаанд оролцогчдын 3% нь
100-с дээш тооны үхэр борлуулсан байна.
Сүү, мах, арьс шир, ноос, хялгас зэрэг малын
гаралтай бүтээгдэхүүнийг голчлон орон
нутгийн зах зээлд борлуулдаг. Хот суурин
газрын зах зээлд масло, цөцгий, бяслаг зэргийг
голчлон борлуулдаг. Сүү, масло, цөцгий зэрэг
эмэгтэйчүүдийн боловсруулдаг бүтээгдэхүүний
борлуулалт харьцангуй тогтмол, байнгын
орлогын эх үүсвэр байдаг тул эмэгтэйчүүдийн
хувьд чухал ач холбогдолтой.
Судалгаанд
оролцогчдын
үзсэнээр
бүтээгдэхүүний зах зээлтэй холбоотой гол
гурван хүндрэл нь тээвэрлэлт, зуучлан
борлуулагчдын өндөр хувь, үйлдвэрлэгч,
эцсийн
хэрэглэгч
хоёрын
хоорондох
мэдээллийн тэгш бус байдал байна.
Орон нутгийн дэд бүтцийг
сайжруулах , хувийн хэвшлийг
дэмжих, менежментийг сайжруулах,
үйлдвэрлэгч
борлуулагчийн
хоорондын уялдаа, бүтээгдэхүүний
үнэ болон мэдээллийн
ил тод
байдлыг сайжруулах замаар зах
зээлийг дэмжих нь чухал юм.
Малчдын борлуулалт, маркетингийн
чадварыг маркетингийн баг бүлэг
бий болгох, тэднийг чадавхижуулах,
бизнес маркетингийн мэдлэгийг
сайжруулах,
зээл
олгогч
байгууллагуудтай хамтран ажиллах
нөхцлийг
бүрдүүлэх
замаар
дэмжих
боломжтой.
Малын
гаралтай бүтээгдэхүүний нэмүү
өртгийн сүлжээг бий болгоход
сертификатжуулалт, зорилтот зах
зээлд үйлчлэх, мах болон сүү, сүүн
бүтээгдэхүүний
боловсруулалтыг
дэмжих нь чухал. Малчдын орлогын
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх бусад
арга замууд бол үйлдвэрлэлийг
төрөлжүүлэх, олшруулах, тухайлбал
тогтвортой
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх,
экосистемийн
үйлчилгээнээс орлого олоход нь
дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.
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Бүтээн байгуулалт-капитал
Малын зах зээл, арилжааны дэд бүтэц
Бэлчээрийн мал аж ахуйн зах зээлийг дэмжих
дэд бүтцүүд бий болгох хөрөнгө оруулалт
нилээдгүй хийгдсэн боловч дэд бүтцүүд нь
тооны хувьд цөөн байгаа нь хүртээмж сул,
зарим тохиолдолд огт ашиглагддаггүй байна.
Жишээ нь: Кенийн Зүүн хэсэг дэх Марсабит
5 захтай боловч менежмент муу, малчдад
дэмжлэг байхгүй, борлуулалт тогтмол бус учир
нэг нь ч ажилладаггүй байна. Худалдааны
бусад дэд бүтцүүд тухайлбал мал хаших талбай,
ачих буулгах төхөөрөмж, шинжилгээ, чанарын
хяналтын байгууламжууд, нядалгааны байр
байдаггүй.
Мал аж ахуй эрхлэгчдийн
бизнесийг дэмжих дэд бүтэц,
төлөвлөлт,
бүтээн
байгуулалт,
үйл ажиллагааны менежментэд
малчдын
оролцоог
бий
болгосноор орон нутгийн бодит
хэрэгцээ
шаардлагад
нийцсэн,
ашиглагдахуйц дэд бүтцүүдийг
хөгжүүлнэ.

Хүмүүн капитал
Хүнсний аюулгүй байдал
Малчдын хүнсний аюулгүй байдал тэдний
малаас ихээхэн хамааралтай, буюу өрхийн
хүнсний хэрэглээний 20-50% нь сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн байх ба малаа борлуулах, бартер
хийн тариа, будаа, бусад хүнсний бүтээгдэхүүн
авах нь их. Мөн хүнсний ногоо тариалах,
зэрлэг жимс, зөгийн бал цуглуулах, хусны
нүүрс хийж борлуулах, жуулчдад үйлчлэх, гар
урлалын бүтээгдэхүүн хийх замаар орлого олох
нь бий.
Ган гачиг, цаг уурын хүндрэлтэй үед малчид
хүнсний аюулгүй байдлаа хангахын тулд олон
арга ашигладаг байна. Эдгээрийг хоёр үндсэн
төрөлд ангилж үзэх боломжтой:

Зам, тээвэр
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлтийн талбайд
хатуу хучилтат зам ховор ихэвчлэн хайрга,
байгалийн шороон замууд байдаг. Хуурай
улиралд ийм төрлийн замууд ихээхэн эвдэрч,
борооны улиралд шавар шалбааг ихсэж
ашиглах боломжгүй болдог. Тээвэрлэлтийн
өндөр өртөг, хүндрэлтэй байдал нь мал,
малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэх,
борлуулахад ихээхэн хүндрэл учруулахын
зэрэгцээ төр засаг, хөгжлийн байгууллагуудын
хүн ам болон малын эрүүл мэнд, боловсрол,
нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг
хязгаарладаг.
Орон нутгийн хөгжлийн олон үйл ажиллагаа,
санаачлагууд голчлон эдийн засгийн үр ашиг,
тухайлбал гадаад зах зээлд хүрэх, төрийн
үйлчилгээг үзүүлэхэд голчлон анхаардаг. Гэвч
мал аж ахуй эрхлэгчид өөрсдөө олон дэд бүтэц,
тухайлбал далан, худалдааны байгууламж,
худаг, зам зэргийг барьж байгуулсан байдаг.
Орон
нутгийн
аж
ахуй
эрхлэгчдийн өөрсдийн бүтээсэн
дэд бүтэц, үйлчилгээ зэрэг санал
санаачлагуудад илүү анхаарч ач
холбогдол өгөх шаардлагатай.

Туйлдсан арга - Малаа борлуулж үр
тариа, бусад хүнсээ худалдаж авах.
Судалгаанд оролцогчдын 60% нь энэ аргыг
хэрэглэдэг байна. Гэвч гантай үед малын үнэ
буурч эсрэгээрээ үр тариа, будааны үнэ өсдөг
байна. Хэвийн нөхцөлд Чалбигийн малчдын
нэг үхэр /250 кг жинтэй/ 837 кг үр тариатай
тэнцдэг бол гантай үед нэг үхрийн үнэ дээрх
хэмжээний үр тарианы 1/3-т ч хүрдэггүй байна.
Бусад механизмуудад амьдрах чадвар муутай
төл малаа нядалж илүү үнэд хүргэх, илүү
үнэ цэнэтэй төллөх малаа авч үлдэх, бусад
хөрөнгөө борлуулах (судалгаанд оролцогчдын
20% нь дээрх аргуудыг бүгдийг ашигладаг)
зэрэг орно. Хамгийн анхаарал татууштай нь
дээрх арга ядсан аргыг малчдын дийлэнх нь
хэрэглэдэг байна.
Дасан зохицох арга - Өвс, ус хайн
бэлчээрээр нүүж оторлох (малчдын 50%),
сүргээ хэсэгчлэн тархааж эрсдлийг сарниулах
(30%), зэрлэг жимс, түлээ түүж хусны нүүрс
хийх, зээл авах гэх мэт орно. Өөрөөр хэлбэл
болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж
бэлтгэл хангах, зохицуулалт хийх нь хамгийн
чухал.
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Хүмүүнлэгийн тусламж, үйлчилгээ нь голчлон
хүнс тэжээлийн дутагдалд анхаардаг, ихэнх
тохиолдолд гамшиг аль хэдий нь нүүрлэж, мал
амьтад үрэгдэж, хүүхдүүд өлсгөлөнд өртөгдөж,
малчид туйлдсан хойно эхэлдэг.
Байгалийн гамшигт өртөх
эрсдлийг бууруулахын тулд орон
нутгийн удирдлага болон иргэдтэй
хамтран ажиллах, бэлэн байдлыг
хангах төлөвлөгөө, гамшгийн үеийн
арга хэмжээ, яаралтай тусламжийн
менежментийг
хэрэгжүүлэх
шаардлагатай.
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд
нүүдэллэн шилжих нь эрсдлээс зайлсхийх
чухал механизм тул шилжилт хөдөлгөөнийг
хязгаарлах нь тэднийг байгалийн гамшигт
өртөх эрсдлийг өндөрсгөнө.
Иймд хөдөлгөөнийг хязгаарлах
бус, эсрэгээрээ малчдын бэлчээрлэх,
шилжин
нүүдэллэх
боломжийг
дэмжиж, бэлчээрт хүрэх нөхцлийг
бууруулсан
бусад
хөрөнгө
оруулалтуудыг хязгаарлах бодлого
баримтлах нь зүйтэй. Мөн бэлчээрт
харьяалагдах улс орон, хөрш
зэргэлдээ нутаг дүүрэг, үндэсний
парк тусгай хамгаалалттай бүсийн
хилийн зурваст явуулах бодлого
харилцан уялдаатай байх ёстой.
Хүн амын анхан шатны хэрэгцээ
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч өрхүүд
суурин газрын оршин суугчидтай харьцуулбал
нийгмийн
үйлчилгээг
хүртэх
боломж
хязгаарлагдмал. Жишээ нь Кений зүүн хойд
хэсэгт сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн
гуравны нэг нь л сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдсан буюу улсын дундажийн тал
хувьтай тэнцүү байна. Сургуулийн насны
хүүхдүүдийн багахан хэсэг нь сургуульд
хамрагдсан. Маш цөөн өрх тог цахилгаан,
ундны ус, төрөхийн өмнөх эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ хүртдэг, хүүхдүүдийн тэн хагас нь
вакцинд хамрагдаагүй. Энэ дүр дураг бусад
улсуудад ч түгээмэл ажиглагдаж байна.
Төрийн үйлчилгээ хүртээмжгүйгээс хөгжлийн
байгууллагууд (зарим тохиолдолд хувийн
хэвшлүүд) энэ үйл ажиллагаанд оролцох
хэрэгтэй болдог.
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Төрийн бус байгууллага, шашин, хүмүүнлэгийн
байгууллагууд энэ чиглэлийн үйлчилгээ
үзүүлэх, сургууль, эмнэлгийн үйл ажиллагаа
явуулах нь элбэг.
Бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн амьдралын онцлог,
хөдөлгөөнт хэв маягт тохирсон эрүүл
мэнд, боловсролын үйлчилгээ бий
болгох нь чухал. Хөдөлгөөнт, эсвэл
улирал бүрт тодорхой байршилд,
малчдад хүртээмжтэй байдлаар
зохицуулах болмжтой.
Эмэгтэйчүүд
Дэлхий аль ч улс оронд бэлчээрийн мал
аж ахуйн салбарт эмэгтэйчүүдийн үүрэг
роль их байдаг боловч тэд нийгмийн олон
хүндрэлтэй тулгардаг. Уламжлалт болон
шинэчилсэн хуулиар эмэгтэйчүүдийн мал,
хөрөнгө эзэмших, хянах эрх хязгаарлагдмал,
нийгэмд, өрх гэрийн түвшинд эрчүүдээс эрх
мэдэл дутмаг байдалтай байна. Тэдний ихэнх
нь боловсролын түвшин доогуур, мэдээллээс
хол, нийгмийн үйлчилгээ авах боломж сул.
Эмэгтэйчүүд мал саах, сүү боловсруулах
ажлыг эрхэлдэг боловч түүнээс олох орлого, үр
шимийг хүртэх нь бага байна.

Эмэгтэйчүүдийг дэмжих үйлчилгээ нь голчлон
бичил зээл, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг,
тахиа борлуулахад чиглэсэн байдаг.
Эмэгтэйчүүдийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл, борлуулалтынхаа үр
ашгийг хүртэх, шийдвэр гаргах
чадварыг хөгжүүлэх, тэдний эрх
ашгийг хамгаалах байгууллагуудыг
дэмжих санаачлагууд шаардлагатай.

Соёлын үнэт зүйлс
Уугуул иргэд болон нийгмийн цөөнх
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн нилээд
хэсэг нь нийгмийн цөөнх, нутгийн уугуул,
жижиг ястнууд байна. Энэ нь соёлын өвийг
хамгаалах олон улсын конвенцуудын дэмжлэг,
анхаарлыг хандуулах давуу тал болох
боломжтой.
Уламжлалт соёл, мэдлэг
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид аливаа улс
орны соёлын өв, уламжлал, үндэсний хувцас,
хэрэгсэл, үнэт зүйлс, уламжлалт зохион
байгуулалтын хэлбэрийг тээн хадгалагчид
байдаг. Энэ нь тэдэнд нийгмийн бусад хэсгээс
давуу байдлыг олгож эрс тэс уур амьсгал

, байгаль, цаг уурын хүнд нөхцлийг даван
туулах чадвартай болгодог. Судалгаагаар
улс орны соёлын өвийг хадгалах, амьдрах,
мал маллах уламжлал, нийгмийн үнэт
зүйлсийг хадгалахад бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчид өндөр ач холбогдол өгдөг нь
ажиглагдсан. Гэвч бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхэлж буй үндсэн шалтгаан нь эдийн засгийн
ач холбогдол буюу “Амьдрах арга зам” болох
нь судалгааны үр дүнгээс харагдана. Уугуул
нутгийн өв уламжлал, мэдлэг хурдацтай
алдагдаж байгаа тул онцгойлон анхаарал
хандуулж, хамгаалах шаардлагатай үнэт зүйл
юм. Бэлчээрийн аж ахуй эрхлэгчдийн соёлын
үнэт зүйлс, өв уламжлалыг хөхүүлэн дэмжиж,
хамгаалсанаар
тэдний
тусгаарлагдмал
байдлыг
хязгаарлахаас
гадна
эдийн
засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Ялангуяа
экотуризм, гар урлалын бүтээгдэхүүн,
мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийг
дэмжсэнээр малчдын амьжиргааны эх үүсвэр
баталгаажна. Малчид дээрх үйл ажиллагаанд
идэвхитэй оролцох нь чухал. Мал аж ахуй,
газар ашиглалтын менежментэд тухайн нутаг
орны уламжлалт ёс заншил, соёл ихээхэн
үр нөлөөтэй. Малчид тухайн байгаль цаг
уурын онцлогт тохирсон үүлдэр, маллагааны
арга, үржүүлгийн талаар арвин мэдлэг,
туршлагатай.
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Бэлчээр ашиглалт, сонголт, үржүүлгийн
аргатай холбоотой шийдвэр гаргах явдал нь
урт хугацааны явцад туршигдан батлагдсан
байдаг тул эдгээр нь албан ёсны дүрэм
журмаас илүү арга ажиллагааны удирдамж
болдог. Судалгаанд хамрагдсан малчдын
гуравны нэг нь хөрш зэргэлдээ малчидтай
бэлчээрээ харилцан хамтран ашигладаг
зөвхөн 5% нь холбогдох хууль журмыг мэддэг
байна.
Уламжлалт бэлчээрийн мал аж
ахуйн бүлгүүдэд тулгуурлаж тэднийг
дэмжсэн хөгжлийн бодлогуудыг бий
болгох. Ингэхдээ эдгээр бүлгүүдийн
хөрөнгө босгох, лоббидох, олон
нийтэд
сурталчлан
таниулах,
байгууллагын засаглал, жендерийн
асуудлуудын талаархи мэдлэг ур
чадварыг сайжруулах

Нийгмийн үнэт зүйлс
Малчдын бүлгүүд, ба харилцаа холбоо
Мал аж ахуй эрхлэгчид эдэлбэр газрын
менежмент, өрхийн хадгаламж, маркетинг,
шашны зэрэг олон асуудлаар ашиг сонирхол
нэгдсэн ахмадын зөвлөл зэрэг нийгмийн
бүлэг, сүлжээнд хамаарагддаг. Эдгээрийн
зарим нь үр дүнтэй ажилладаг ч тухайн орон
нутгаар хязгаарлагддаг, хамрах хүрээ багатай
байдаг байна.
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Энэ төрлийн бүлгүүд нь малчдын хувьд орон
нутгийн удирдлага, шийдвэр гаргагчидтай
харилцах гол гүүр болдог. Энэ төрлийн
бүлгүүд нь малчид бие биетэйгээ болон бусад
оролцогчид, ТББ-ын ажилтнуудтай харилцан
мэдээлэл солилцох, туршлагаа хуваалцах
өндөр ач холбогдолтой арга болж байна.
Түүнчлэн радио, гар утас зэрэг харилцааны
хэрэгсэл нь мэдээлэл авах дараагийн чухал
эх үүсвэрүүд болдог байна. Малчид утсаараа
бүтээгдэхүүний үнэ судлах, худалдан авагчтай
холбогдох, мөнгө авах, шилжүүлэх зэргээр
харилцааны гол хэрэгслээ болгон ашиглаж
байна.
Бусад чухал ач холбогдолтой үйлчилгээнүүдэд
цаг агаарын мэдээ, малын эрүүл мэндийг
хянах, даатгалын мэдээлэл авах зэрэг орж
байна.
Энэ
төрлийн
мэдээллийн
технологи, аппликэйшн, орон нутагт
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх
зэрэгт хөрөнгө оруулалт хийх
нь малчдын тулгамдсан асуудал
болсон мэдээллийн дутмаг байдлыг
арилгана.
Бизнесийг дэмжих үйлчилгээнүүд
Аливаа
бизнес
амжилттай
явагдахад
олон төрлийн үйлчилгээ чухал нөлөөтэй.
Бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжилд ч энэ
хамааралтай.

Гэвч бэлчээрийн мал аж ахуй нь бусад бизнесээс
онцлог бөгөөд хүн ам тархан суурьшсан,
алслагдмал, малчдын нүүдэллэн шилжиж байдаг
онцлог нь тэдэнд бизнесийг дэмжих тогтвортой
үйлчилгээ үзүүлэхэд хүндрэл учруулдаг. 26 улсад
хийсэн судалгаанаас үзэхэд энэ байдал нийтлэг
бөгөөд тэдний хүртдэг гол үйлчилгээнүүдэд
вакцинжуулалт, орон нутгийн засаг захиргааны
үйлчилгээ, махны эрүүл ахуйн шинжилгээ, мал
эмнэлгийн сертификат олгох зэрэг болно. Малын
борлуулалттай холбоотой үйлчилгээ (хаших
талбай, нядалгааны үйлчилгээ) харьцангуй элбэг
байсан бол санхүүгийн үйлчилгээ (зээл, зээлийн
баталгаа, даатгал) бараг үгүй байв.
Олон нийтийн үйлчилгээнүүд малчидтай тэр бүр
холбоогүй, хүртээмжгүй байгаа нь ажиглагдсан.
(“Улс төрийн үнэт зүйлс” хэсэгт дурдав).
Малчдын иргэний нийгмийн байгууллагууд,
малчдын холбоод, хувийн сектор зэрэг
байгууллагыг улсын болон олон улсын
байгууллагуудаас илүү ил тод, хүртээмжтэй гэж
үздэг байна.
Малчид,
тэдний
бүлгийн
удирдагчид,
бусад
үйлчилгээ
үзүүлэгчид,
бодлого
баригчдыг
холбож, илүү ойр ажиллан, тэдэнд
үйлчлэх зуучлагч төлөөний хүнийг
(мал
эмнэлгийн
ажилтан
гм),
тодруулж томилох, тэдэнтэй хамтран
ажиллах явдал юм. Өөр нэг арга нь
үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж
орон нутгийн удирдлага, малчдын
бүлгүүдэд
ойртуулах,
хувийн
хэвшлүүдийг олон нийтийн үйлчилгээ
үзүүлэх боломжоор хангах
Малын эрүүл мэнд
Малын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь бэлчээрийн
мал аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд хамгийн хэрэгтэй
үйлчилгээ юм. Энэ үйлчилгээнд уламжлал
болсон эмчилгээ үйлчилгээ, олон нийтийн эрүүл
мэндийн ажилтнууд (эрэлттэй боловч дэмжлэг
байхгүй), малын эмч (чухал боловч цөөн), эм
ханган нийлүүлэгчид гол үүрэгтэй. Малын эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, вакцинжулалт, шинжилгээ,
бүтээгдэхүүний чанарын баталгаажуулалтын
журмууд, хүнсний аюулгүй байдлын стандарт
зэрэг нь малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг орон
нутгийн болон гадаад зах зээлд борлуулахад нэн
чухал

үйлчилгээнүүд юм. Судалгаанд оролцогчдын
зөвхөн 42% нь малын эмийн ихэнх хэсгийг
албан ёсны байгууллагаас авдаг гэж хариулсан
нь хуурамч, хугацаа дууссан, хадгалалт,
зөөвөрлөлтийн
шаардлага
хангаагүй,
эмчилгээнд тохирохгүй эм худалдан авах
өндөр эрсдэлтэйг илтгэж байна. Найдвартай
нийлүүлэгч ховор буюу судалгаанд оролцогчдын
40% нь тухайн нутагт малын эмийн сан байхгүй
гэж хариулсан байна.
Малчдын хувьд малын эрүүл
мэндээс гадна, ихэнх тохиолдолд
төрийн байгууллагын үйлчилгээг
хүртэх цор ганц боломж нь малын
эрүүл мэндийн үйлчилгээ байдаг
тул энэ салбарт чиглэсэн хөрөнгө
оруулалт нэн чухал байна. Бусад
үйлчилгээний адил малын эрүүл
мэндийн
үйлчилгээг
малчдын
хөдөлгөөнт амьдралын хэв маягтай
уялдуулах нь зүйтэй. Зуучлагч
төлөөллийн ажилтнууд болон малын
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид
нь бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч
өрхүүд, бодлого боловсруулагчид
хоёрын
хооронд
гүүр
болно.
Малын эрүүл мэндийн үйлчилгээ
нь бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч
нийгмийн бүлгүүдийн хувьд хамгийн
эрэлттэй үйлчилгээ байдаг. Иймд
малчид,
хувийн
сектор,төрийн
үйлчилгээнүүдийн хамтран ажиллах
боломжийг судлан энэхүү эрэлтийг
хангах шаардлагатай.
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Хүнсний аюулгүй байдал
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид нь орон
нутгийн зах зээл болон зэргэлдээ бүс нутгийн
малын гаралтай бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн
үндсэн нийлүүлэгчид байдаг.
Малчид зах зээлийн боломжоо тэлэхийн тулд
малын эрүүл мэнд, хүнс тэжээлийн хэрэглээ,
хүнсний аюулгүй байдлын стандартад
(Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт)
нийцүүлэх шаардлагатай ч стандартууд
нь бэлчээрийн
мал аж ахуйн орчинд
хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг.
Бэлчээрт хор нөлөөгүй арга
замаар
чанарын
шаардлага
хангасан,
хэрэглэгчийн
эрэлтэд
нийцсэн мах бэлтгэх (ангилсан
мах гэх мэт), мах боловсруулах
нядалгааны газар байгуулах болон
малын эрүүл мэндийн үндэсний
болон бүсийн стандартууд бий
болгох.
Нийгмийн зөрчил, тогтворгүй байдал
Бэлчээрийн талбайд зөрчил үүсэх явдал
олонтаа, голдуу бэлчээр усны байгалийн
нөөцийн ашиглалтай холбоотой үүсдэг байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтворгүй байдал
малчдыг шинэ бэлчээр, ус хайн шилжин нүүхэд
хүргэж холбогдох зөрчлүүд дагуулах нь бий.
Малчдын нөхцлийг сайжруулах,
бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг
малчдын оролцоотойгоор хийх нь
энэ төрлийн зөрчлөөс зайлсхийхэд
тусална.
Нийгмийн аюултай орчин нь малчид бэлчээр
сонгон амьдрах, малаа бэлчээхэд найдваргүй
байдалд хүргэж илүү тааламжтай орчин
хайж нүүхэд хүргэдэг. Алслагдмал байдал,
төрийн хяналт дэмжлэггүй байдал, малчдын
эрх ашгийг хохироохын зэрэгцээ тэдэнд
гадуурхагдмал сэтгэгдэл төрүүлэх, бослого
хөдөлгөөнд өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлнэ.
Орлогын бусад эх үүсвэр цөөн, хөдөө орон
нутагт залуу эрчүүд цэргийн албанд татагдах
нь илүү дээр хувилбар болдог байна.
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“Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх
явдал“ нь алслагдмал газар нутаг
эзэнгүйдэхээс
сэргийлэх,
эдийн
засгийн ашигтай, аюулгүй орчин
болгон хөгжүүлэх, гэмт хэрэг, хууль
бус үйл ажиллагаа зэргээс сэргийлэх
орон нутгийн удирдлагын гол арга
юм.

Улс төрийн үнэт зүйлс
Газар, газар эзэмшлийн асуудал
Газар эзэмшлийн асуудал бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчдэд тулгардаг томоохон асуудал
төдийгүй өөр бусад зөрчлүүдийн гол шалтгаан
болдог байна. Газар эзэмшлийн тухай хууль
улс орон бүрт харилцан адилгүй байгаа ч
ихэнх хуулинд газрын харилцаа хамтран
ашиглах, газар ашиглалтын эрх үүргийн талаар
тусгаагүй байгаа нь нийтлэг ажиглагдаж
байна. Судалгаанд оролцогчдын 42% нь газраа
хувиараа эзэмшдэг, 15% нь нийтийн эзэмшлийн
бэлчээр ашигладаг бол хувиар эзэмшигчийн
15%, нийтээр эзэмшигчийн 6%-ийнх нь газар
эзэмших эрх албан ёсоор бүртгэгдсэн ба голдуу
хамтран ашигладаг байна.
Өмнө нь албан ёсны эрх чухал биш, малчдаас
бусад хүмүүс газрыг ашиглах шаардлага гардаггүй
байсан бол сүүлийн жилүүдэд газрын тос, эрдэс
баялгийн нөөц илрүүлэх, тариалан эрхлэх, зэрлэг
ан амьтан болон байгалийн цогцолбор газрыг
хамгаалах зэрэг нь чухал ач холбогдолтой болж
бэлчээрийн газрын ашиглалтын асуудал анхаарал
татах болсон.

Эдгээр үйл ажиллагаа нь усан хангамж,
үржил шим сайтай хэсгүүдийг эзэлж,
малчдын амьдралын үндсэн хэрэгцээ болсон
өвс, ургамал, усны нөөц бүхий бэлчээрийг
хязгаарлаж эхлэв.
Төрийн зүгээс дээрх үйл ажиллагааг дэмжих
бодлого явуулж, бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэгчдийн үндсэн эрхийг зөрчиж, бусдын
газарт халдаж буй гэмт хэрэгтэн мэт байдалд
оруулах, үржил шимгүй, ус ургамлын нөөцгүй
алслагдмал хязгаар нутаг руу улам шахагдах
нөхцөл үүсгэж байна. Ялангуяа Латин
Америкт уугуул иргэдийн эрх ихээр зөрчигдөн
газраа уул уурхай, хөдөө аж ахуйн бизнесүүдэд
булаалгаж бэлчээрийн талбай ашиглах боломж
нь хязгаарлагдаж байна.
Уугуул иргэдийн газар ашиглах
эрх, уламжлалт дадлууд болон
эдэлбэр
газрын
менежментийг
боловсронгуй болгох, хамгаалах
санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх нь чухал
юм. Түүнчлэн малчдын дуу хоолой,
эрх ашгийг нэгтгэсэн бүлгүүдийн
эдэлбэр
газрын
менежментийн
бодлого боловсруулалтанд оролцох
оролцоог хангах нь чухал.

Бодлого
Бэлчээрийн мал аж ахуйн салбарын бодлого
хангалтгүй түвшинд байна. (Бэлчээрийн
мал аж ахуйг хөгжүүлэх Африкийн Нэгдсэн
Бодлогын Баримт Бичигийг эс тооцвол).
Малчидтай хамааралтай бодлогууд нь
голчлон хүн амын ерөнхий асуудалд чиглэсэн
нийгмийн бусад бүлгүүдэд хандсан байх нь
нийтлэг. Энэ нь эрх баригчид, нийгмийн бусад
хэсгүүдийн бэлчээрийн мал аж ахуйн талаарх
ойлголт сул байгааг илтгэж байна.
Тус салбартай холбоотой бодлогыг ихэнх
улсуудад Хөдөө аж ахуйн яам дангаараа
хариуцаж байна. Судалгаанд оролцогчдын
үзсэнээр төрийн бодлогууд харилцан уялдаа
муу, хоорондоо зөрчилтэй шийдвэрүүд гарах нь
их, ялангуяа малчдын амьдралын хөдөлгөөнт
хэв маягт нийцдэггүй байна. Судалгаанаас
харахад малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй
байдлын бодлогод бусад яамдууд хамтран
оролцож буй улс орнуудад дээрх зөрчил
харьцангуй бага байгаа нь илт байв. Мөн
салбарын бодлого байдаг ч хэрэгжилт сул,
төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо,
харилцан зохицуулалт хангалтгүй байна.

17

Харин төрийн оролцоо хүчирхэг, жишээ нь Ерөнхий
сайд, түүний гүйцэтгэх засаглал, дотоод хэргийн
яам идэвхтэй оролцдог тохиолдлуудад бодлогын
хэрэгжилт илүү сайн байв.
Төрийн бодлогууд олон улсын сайн туршлагууд дээр
үндэслэн, аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжихээс илүү
хориг, хязгаарласан заалтуудыг тусгасан байх нь их.
Маш олон газарт үйлчилгээ,
байгалийн
нөөцийн
менежмент,
эрсдлийн удирдлага, аюулгүйн сүлжээ,
бэлчээр ашиглалтын зөвшилцөл, зах
зээлийн
интеграцчилал,
аюулгүй
байдлын баталгаа, хилийн бүсийн
малчдын зохицуулалт, эрүүл мэндийн
асуудлуудыг тусгасан, орон нутгийн
онцлогт тохирсон хууль боловсруулах,
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хамгийн
чухал нь бодлогын төвлөрлийг сааруулах,
аль болох орон нутгийн удирдлага,
олон нийтийн байгууллага, нийгмийн
бүлгүүдийн оролцоог хангаж малчид,
төлөөллийн
байгууллагуудын
дуу
хоолойг сонсох, тэдэнд шийдвэр гаргах,
хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг өгөх нь чухал.
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Чадавхижуулах
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид нь алслагдмал,
олон талаараа эмзэг бүлгийн хүн ам байдаг. Олон
улс орнуудад бэлчээрийн мал аж ахуйн салбарын
ач холбогдлыг ойлгож, үнэлдэг болж байгаа
ч энэ салбарыг хоцрогдмол, үндэсний аюулгүй
байдалд нөлөөлдөг гэж үзэх хандлага түгээмэл
хэвээр, тэр бүү хэл зарим төрийн эрх баригч,
бодлого боловсруулагчид бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэлтийг зогсоох, малчдыг суурин иргэншилд
шилжихийг хүчилсэн бодлого явуулах нь байна.
Харин малчдын хувьд бэлчээрийн мал аж ахуй
эрхлэх эрх ашгаа хамгаалах, дуу хоолойгоо төр
засагт хүргэх өндөр сонирхолтой хэдий ч өөрсдөө
зохион байгуулалтанд орох, улс төрийн нөлөөнөөс
эрх ашгаа хамгаалах мэдлэг, ур чадвар, арга
хэрэгсэл байдаггүй.
Малчдын үзсэнээр тэдний амьдралд нөлөөлж
буй бодлого, зохицуулалтуудын талаар мэдээлэл,
зөвлөгөө хүртээмжгүй. Нэг талаар эдгээр асуудлууд
(тухайлбал хүнсний аюулгүй байдал) техникийн,
мэргэжлийн шинж чанартай байдаг тул бодлого
боловсруулагчид шийдвэр гаргалтанд малчдыг
төлөөлөх бүлгүүдийг оролцуулдаггүй, олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслүүдээр танилцуулдаггүй, мөн
малчид нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж шийдвэр
гаргах процесст оролцох зэрэгтэй холбоотой.
Зарим орны (Етиоп, Кени, Уганда гэх мэт) улс
төрчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн дуу
хоолой, эрх ашгийг төр засгийн түвшинд гаргаж ирж
байгаа нь ололттой хэдий ч тэдний хүч сул, цөөн ,
нөлөө багатай байна. Түүнчлэн зарим төрийн эрх
баригчид бодлого боловсруулахад шаардлагатай
бэлчээрийн мал аж ахуйн талаархи мэдлэг
боловсрол доогуур, ноу-хау дутмаг байна.
Мөн “бэлчээрийн мал аж ахуйн элитүүд” гэж болох
салбарын өргөн туршлагатай үе дамжсан малчид
байдаг ба бусдаасаа ангид, тусгаарлагдсан, давуу
талаа ашиглан малчдад чиглэсэн олон төрлийн
боломжуудыг дангаар хүртэж, мэдлэг мэдээлэл
муутай гишүүд, малчдыг орхигдуулах нь их байна.
Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид
дуу хоолойгоо төр засагт хүргэхийн тулд
ашиг сонирхол, сайн дурын үндсэн дээр
нэгдэн зохион байгуулалтанд орох нь
чухал. Иргэний нийгмийн байгууллага,
түүний сүлжээ байгууллагуудыг орон
нутгийн, бүсийн, үндэсний, олон улсын
түвшинд
чадавхижуулах,
бодлого
боловсруулалт, төсөл, хөтөлбөрүүдийг
боловсруулахад өргөнөөр оролцуулах нь
өндөр ач холбогдолтой.

Хилийн зааг, холбогдох асуудлууд
Аливаа улсын хилийн заагийг голчлон хүн амын
сууршил багатай, уламжлалт мал аж ахуй эрхэлдэг
цөөн тооны хүн амын сэлгэн нүүдэллэж амьдарч
ирсэн бэлчээрийн талбай бүхий хэсгүүдээр
тогтоосон байдаг. Энэ нь өнөө үед олон төрлийн
зөрчлийг дагуулж байгаа бөгөөд төрийн эрх
баригчид малчдын уламжлалт амьдрал, аж ахуйн
хэв маягийг ойлгодоггүй, нүүдэллэх хөдөлгөөнийг
хууль бусаар хил зөрчих асуудал гэж өрөөсгөл
ойлгодогтой холбоотой. Хиллэж буй хоёр улсын
удирдлага хилийн зааг дахь малчдыг гадны хүн, хил
зөрчигч гэж үзэх нь их тул малчдыг дэмжих, хоёр
улсын засгийн газрууд хамтран ажиллах асуудал
түвэгтэй болсоор байна. Хөгжлийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын хувьд ч энэ
асуудал ярвигтай асуудлын нэгд тооцогддог.

Хилийн бүсийн малчид, иргэд хоорондын зөрчил
нь улс хоорондын хилийн маргаан болж олон улсын
түвшний асуудал болдог.
Харин хилийн бүсийн хамтын
ажиллагааг амжилттай хөгжүүлбэл маш
олон талын ач холбогдолтой. Тухайлбал:
худалдааг дэмжих, бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэгчдийн үндсэн хэрэгцээ болсон
нүүдэллэх, бэлчээр ашиглах нөхцлийг
бүрдүүлэх, халдварт өвчний тархалтыг
хянах, зөрчлийг арилгах гэх мэт. Хилийн
маргааны асуудлыг хилийн бүсийн
хамтын ажиллагаа, малчдын төлөөлөл,
орон нутгийн удирдлагуудын харилцан
ойлголцол,
дэмжлэгээр
шийдвэрлэх
боломжтой юм.

Дүгнэлт
Бэлчээрийн мал аж ахуй нь дэлхийн олон сая хүн амын амжиргааны эх үүсвэр болсон
салбар бөгөөд аж ахуй, эдийн засгийн бусад боломж багатай газар нутгийн тогтвортой
хөгжлийн суурь юм. Бодлого боловсруулагчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлтийг асуудал
дагуулсан салбар гэж харахаасаа илүүтэй хүн ам багатай, алслагдмал бүс нутгийн
хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл гэдгийг ойлгох нь чухал. Бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх
санаачлагууд нь үндэсний хэмжээний бодлогоос илүү тухайн бүс, мужийн түвшинд
асуудлыг авч үзсэн, тэдний бодит хэрэгцээнд нийцсэн байх нь чухал. Мөн тус судалгаанд
дурьдсан бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч хүн амын нийгмийн үнэт зүйлсийг онцгойлон
авч үзэх, ялангуяа малчдын өөрсдийн уламжлалт мэдлэг туршлага, зохион байгуулалтын
онцлог, эрх ашиг, дуу хоолойг сонсох, бодлого боловсруулалтанд тусгах нь нэн чухал болж
байна. Малчдын төлөөллийн ажилтнуудыг гүүр болгон ашиглах замаар орон нутгийн ба
үндэсний түвшний ялгааг багасгаж, мал аж ахуй эрхлэгчид, хөгжлийн агентлагууд, хувийн
сектор, бодлого боловсруулагчдын хамтын ажиллагааг боловсронгуй болгох нь зүйтэй.
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Судалгааг VSF Интернэйшнл
AVSF, VSF Бельги, VSF Герман, SIVtro - VSF Итали болон VSF Жастикиа Алиментариа
Глобал байгууллагуудтай хамтран
Хөдөө Аж Ахуйг Хөгжүүлэх Олон Улсын Сангийн дэмжлэгтэйгээр
хэвлэн нийтэлж олон нийтийн хүртээл болгов.
Хэвлэлийн дотоод агуулгад зохиогчид дангаар хариуцлага хүлээнэ.

Техник аргазүйн хураангуйг бүрэн эхээр
www.vsf-international.org вэб сайтаас авах боломжтой.
Фото зургийг: VSF Бельги
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