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АМГТГ Ашигт малтмал, Газрын тосны газар

АСЕАН Association of Southeast Asian Nations (Зүүн өмнөд Азийн 
бүс нутгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг)

БMС Бүртгэл мэдээллийн сан
БНГ Байгалийн нөөц газар
БОАЖЯ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
БОЯБ Биологийн олон янз байдал
БЦГ Байгалийн цогцолборт газар
ГЗБГЗЗ Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
ГМС Газарзүйн мэдээллийн сан
ДБХС Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
ДБХХ Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо
ДГ Дурсгалт газар
ДЦГ Дархан цаазат газар
ОНХГ Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутаг
ТББ Төрийн бус байгууллага
ТХГН Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
УНБМС Улсын нэгдсэн бүртгэл - мэдээллийн сан
УТХГ Улсын тусгай хамгаалалттай газар
ШУА Шинжлэх Ухааны Академи

ТОВЧИЛСОН YГ
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Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, экосистемийн нэн эмзэг 
бөгөөд онцлог нөхцөл, эдийн засгийн хөгжлийн хурдац, нийгмийн 
хэрэгцээ шаардлага, байгалийн нөөц баялгийн хамгаалал, ашиглалтын 
байдал, байгаль орчны хувьсан өөрчлөгдөж буй чиг хандлагыг харгалзан 
нийт нутаг дэвсгэрийн 30-аас доошгүй хувийг тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг (ТХГН)-ийн сүлжээнд хамруулахаар төрийн бодлогын баримт 
бичгүүдэд тусгасан байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд ТХГН-ийн сүлжээг 
жилээс жилд үе шаттайгаар өргөтгөн нэмэгдүүлж 2020 оны байдлаар 
32.8 сая га бүхий 120 газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авсан нь нийт 
нутаг дэвсгэрийн 21 хувийг эзэлж байна. 

Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах асуудал 1995 
онд батлагдсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулиар 
зохицуулагдаж байгаа бөгөөд өнөөг хүртэл суурь судалгааны дүн, 
орон нутгийн иргэдийн санал санаачилга дээр үндэслэн судалгааны 
ажлыг хийж газар нутгийг тусгай хамгаалалтад хамруулах үндэслэл 
боловсруулж ирсэн. Нарийвчилсан үндэслэл боловсруулж буй 
өнөөгийн практик нь хэт ерөнхий мэдээлэл дээр тулгуурласан хийгээд 
орчин үеийн тодорхой шаардлагатай мэдээлэл хомс байгаагийн улмаас 
мэдээлэл дээр хийгдэх боловсруулалт, дүн шинжилгээ нь хангалтгүй 
байна. Энэ хүндрэл нь эцсийн шийдвэр гаргахад эргэлзээтэй байдлыг 
бий болгох нэг шалтгаан болж байна. Түүнчлэн газар нутгийг улсын 
тусгай хамгаалалтад хамруулахдаа ямар ангиллаар авах үндэслэл нь 
тодорхой ялгарч үүсэхгүй зэрэг хүндрэлүүд байсаар байгаа ба шинэчлэн 
батлагдсан бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, хууль эрх зүйн орчинд 
уялдуулах хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан газар нутгийг улсын тусгай 
хамгаалалтад авах үндэслэл боловсруулах аргачилсан зааврыг гаргаж 
байна.

Аргачилсан зааврын дагуу бүрдүүлсэн материал нь цаашид 
шийдвэр гаргах үйл явцад тухайн газар нутгийн хамгаалалтад авах 
гол үндэслэлийг илүү тодруулах, шийдвэрийг баталгаажуулахад 
чухал материал, үндэслэл болох төдийгүй, газар нутгийг улсын тусгай 
хамгаалалтад авах шийдвэр гарсаны дараа менежментийг эхлэн 
хэрэгжүүлэхэд хангалттай хэмжээний суурь болох ач холбогдолтой юм. 

YНДЭСЛЭЛ
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АРГАЧИЛСАН ЗААВРЫН ЗОРИЛГО 

Аргачилсан зааврын зорилго нь газар нутгийг улсын тусгай 
хамгаалалтад авах үндэслэл боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл, 
тоо баримт, дүн шинжилгээ, түүнд тавигдах ерөнхий шаардлагыг 
тодорхойлоход оршино. 

АШИГЛАХ ХYРЭЭ

Аргачилсан зааврыг хууль, журмын хүрээнд газар нутгийг улсын 
тусгай хамгаалалтад авахаар санал болгож буй газруудын үндэслэл 
боловсруулахад ашиглана. 

Элсэн тасархай, Хөгнө Тарнын БЦГ
© Б.Гантулга (Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар)
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ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ YНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД БYРДYYЛЭХ 
МАТЕРИАЛ, БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэл боловсруулж буй бичиг баримтууд 
нь дараах үндсэн шаардлага, нөхцөлийг хангасан байна. Үүнд:
1. Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэл нь 

1) Тухайн газар нутгийн талаарх товч, тодорхой мэдээлэл, дүгнэлт бүхий асуулгын маягт, 
үнэлгээ, нэмэлт мэдээлэл, нэгдсэн дүгнэлт агуулсан товч тайлан; 

2) Түүнд хамаарах дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан хавсралтуудаас бүрдсэн байна.
2. Үндэслэл нь хууль эрх зүйн баримт бичиг, төрийн байгууллагаас гаргасан журам, тогтоол, 

шийдвэр болон шинжлэх ухааны мэдээ, судалгааны дүн, материал дээр үндэслэсэн байна. 
3. Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэл агуулгын хувьд дараахь ерөнхий 

чиглэлийг хамарна. Үүнд: 
1. Ерөнхий мэдээлэл: Энд газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авахад нэн 

тэргүүнд шаардлагатай төрийн байгууллага, орон нутгийн иргэд, бусад хуулийн 
эрх бүхий эдгээдээс гаргасан саналыг авч хэлэлцсэн аймаг, сумын иргэдийн 
хурлын тогтоол шийдвэр, гол үндэслэл болон бусад хууль тогтоомж, бодлогын 
баримт бичгийн уялдаа, холбоо, статусыг илэрхийлэх товч мэдээллийг оруулсан 
байна (Маягт 1, Маягт 1а, 1б). 

2. Үндэслэл:
2.1 Бүрдэл хэсэг 1. Экосистемийн төлөөлөл, амьдрах орчны үзүүлэлт: 

Энэ хэсэгт тухайн газрын экосистемийн төлөв байдал, түүний төлөөлөх 
чанар, эмзэг байдал, мөн ховор, нэн ховор амьтан болоод ургамлын амьдрах 
орчныг хамгаалах зайлшгүй үндэслэлийг нотолсон баримт, мэдээллийг 
оруулна (Маягт 2.1-2.6). 

2.2 Бүрдэл хэсэг 2. Биологийн төрөл, зүйлийн үзүүлэлт: Энэ хэсэгт улсын 
тусгай хамгаалалтад авахаар санал болгож буй тухайн газар нутгийн амьтан, 
ургамлын аймагт хамаарах биологийн төрөл зүйл, нэн ховор, ховор зүйл, 
тэдгээрийг хамгаалах үндэслэлийг нотолсон баримт мэдээллийг оруулна 
(Маягт 2.7-2.8).

2.3 Бүрдэл хэсэг 3. Геологи, газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт: Энэ хэсэгт 
тухайн газар нутгийн уур амьсгал, газарзүйн онцлог бөгөөд өвөрмөц байдал, 
тогтцыг хамгаалах үндэслэлийг нотолсон баримт мэдээллийг оруулна (Маягт 
2.9-2.10).

2.4 Бүрдэл хэсэг 4. Түүх, соёлын өвийн үзүүлэлт: Энэ хэсэгт хамгаалах 
шаардлагатай түүх, соёлын өв, дурсгалын талаарх баримт мэдээллийг 
оруулна (Маягт 2.11). 

2.5 Бүрдэл хэсэг 5. Биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй гол 
асуудал: Энэ хэсэгт биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй асуудал, 
гол хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн нөлөөллийг тодруулсан баримт, мэдээллийг 
оруулна (Маягт 2.12-2.14). 
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Хэнтий аймгийн Дадал сум. Гурван нуур (Дунд нуур)
© Б.Гантулга (Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар)

2.6 Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг 
эрэмбэлэх хамтын оролцооны олон-шалгуурт арга: Энд дээрх 
маягтууд дахь нарийвчилсан үзүүлэлт болон бүрдэл хэсэг тус бүрт хамтын 
оролцоотойгоор үнэлгээ өгөх ба үнэлгээний гол зорилго нь чухам аль 
үндэслэл нь тухайн газрын хувьд хамгааллын хэрэгцээ, шаардлагыг илүү 
түлхүү илэрхийлж байгааг тодруулж, эрэмбэлэхэд оршино (Хүснэгт 1-4). 

3. Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл: Энэ хэсэг нь тухайн санал болгож 
буй газар орчмын нийгэм-эдийн засгийн чухал үзүүлэлт, мэдээлэл, хамгааллын 
менежмент, ангиллыг оновчтой сонгоход чиглэсэн зөвлөмжөөс бүрдсэн байна 
(Маягт 3.1-3.2).
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4. Нэгдсэн дүгнэлт: Гол дүгнэлтүүдийг товч оруулсан байна. 
Асуулгын маягтыг бөглөх, шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

бүрдүүлэхдээ дараахь зарчмыг баримтална. Үүнд:
4.1 Асуулгын маягтыг бөглөхдөө үзүүлэлт бүрийн ард “Мэдээлэл” хэсэгт тухайн 

үзүүлэлтийг батлах, нотлох хамгийн зөв, зайлшгүй хэрэгтэй баримт, тоон 
мэдээг 2-3 өгүүлбэрт багтаасан тайлбарын хамтаар оруулах ба дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг хавсралтаар заавал оруулсан байна. Хэрэв тухайн асуудал нь 
хамааралгүй бол Мэдээлэл хэсэгт “хамааралгүй” гэж оруулна. 

4.2 Эх сурвалж нь нэн тодорхой байх шаардлагатай бөгөөд судалгааны тайлан, 
өмнө хэвлэгдсэн хэвлэлийн эх үүсвэр зэрэг байх ахул уг мэдээлэл орших 
хавсралт, хуудасны талын дугаар болон гол эх сурвалжийг заавал дурдана. 

4.3 Маягт доторх  ТИЙМ гэсэн сонголт хийсэн тохиолдолд түүнийг бататгасан 
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тоон мэдээ, баримтыг үзүүлэлт бүрийн ард “Мэдээлэл” хэсэгт нэн тодорхой, 
оновчтой, зөвхөн уг мэдээллийг чухал гэдгийг баталсан мэдээллийг оруулж, 
дэлгэрэнгүйг заавал хавсаргасан байна.

4.4 Үндэслэл нь гол асуудалдаа төвлөрсөн, бодит мэдээлэлд тулгуурласан, үнэн 
зөв мэдээлэл агуулсан байна. 

4.5 Тоон үзүүлэлтийн хэмжих нэгж, утга нь тодорхой байна. 
4.6 Мэдээллийг боловсруулан дүн шинжилгээ хийсэн арга, аргачлалыг заавал 

дурдан хавсралтаар оруулсан байна.
4.7 Газрын зураг нь газрын зургийн үндсэн шаардлагыг хангасан байх ба 

ялангуяа, мэдээллийн эх сурвалж, масштаб, проекц, нэр томьёоны тайлбарыг 
бүрэн агуулсан байна.

4.8 Үнэлгээнд талуудын оролцоог хангасан байна.

АШИГЛАХ БОЛОМЖИТ МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ЭХ СУРВАЛЖИД ТАВИГДАХ ЕРѲНХИЙ ШААРДЛАГА 

Тухайн газар нутгийг улсын хамгаалалтад авах үндэслэл боловсруулахдаа дараахь 
мэдээллийн сангуудаас ашиглах ба эх сурвалжийг заавал дурдсан байна. 

• БОАЖЯ-ны “Байгаль орчны мэдээллийн сан” (www.eic.mn, www.icc.mn): Энэ 
мэдээллийн сан нь Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС) болон хиймэл дагуулын 
өгөгдөлд суурилсан газрын зураг болон бусад нарийвчилсан мэдээлэл агуулдаг ба 
хэрэглэхэд хялбар, 30 дэд сангаас бүрдэнэ.

• ШУА-ийн Газарзүй, Гео-экологийн хүрээлэнгийн (http://portal.igg.ac.mn) 10 салбарын, 
мэдээллийн 6 төрөл (газрын зураг, видео, илтгэл, ном, судалгааны өгүүллэг болон 
тайлан бүхий 441 эх сурвалжаас бүрддэг. 

• ДБХХ-ны (https://www.iucnredlist.org/) сан. Улаан данс нь ховордож буй зүйлүүдийг 
онцгойлон анхаардаг бөгөөд бараг 70 жилийн түүхтэй бичиг баримт юм. Энэ данс нь 
ангилалзүйн хувьд өөр хоорондоо ялгаатай зүйлүүдийн устах эрсдэлийг үнэлэх чухал 
арга хэрэгсэл болсон төдийгүй ховордож буй зүйлд тавих анхаарлыг нэмэгдүүлэх, 
тэдгээрийг хамгаалахад нэн түрүүнд хийх шаардлагатай ажлыг тодорхойлох анхны 
арга хэмжээ болдог.

• Үндэсний статистикийн хорооны (www.1212.mn). Үндэсний статистикийн хорооны 
мэдээллийн сан нь нийгэм, эдийн засаг, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, хүрээлэн 
байгаа орчны мэдээллүүдийг агуулсан албан ёсны статистик тоо баримтыг агуулсан 
нэгдсэн сан юм.

• Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем (https://www.legalinfo.mn). Энэ сан нь Монгол 
улсын хуулиуд болон Их хурал, Засгийн газрын тогтоол, Монгол улсын олон 
улсын гэрээ, Ерөнхийлөгчийн шийдвэр, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр, Аймаг, 
Нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэрийг агуулсан нэгдсэн сан юм.

• Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан: 1994 онд шинэчилэгдэн батлагдсан “Түүх, 
соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-д түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн 
бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх тухай бүлэгт заалт анх орсон. 1996 оноос Соёлын 
өвийн төвийн бүтцэд Түүх, соёлын улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн сан гэсэн 
нэгж бий болсноор улсын хэмжээнд хөдлөх болон үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа эхэлсэн юм. 2001 онд дээрх хуульд соёлын 
биет бус өвийн тухай нэмэлт заалт орж “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль” болон 
өөрчлөгдсөн ба соёлын биет бус өвийн бүртгэл, мэдээллийн санг нэмж бүрдүүлэх 
болсон. 

http://www.eic.mn
http://www.icc.mn
http://portal.igg.ac.mn
https://www.iucnredlist.org/
http://www.1212.mn
https://www.legalinfo.mn


13

Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тогтолцоо:
Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн 

сангийн тогтолцоо Санг хаана, хэн бүрдүүлж байна

Байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн сан

- Улс, аймаг орон нутгийн музей
- Үндэсний номын сан
- Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн,
- Монгол банкны Эрдэнэсийн сан,
- Сүм хийд,
- Дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа

Сум, дүүргийн бүртгэл, мэдээллийн сан - Соёлын төв

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН бүртгэл, мэдээллийн сан
- Орон нутгийн музей
- Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх соёлын 

асуудал хариуцсан нэгжид
Улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн сан - БСШУЯ-ы харьяа Соёлын өвийн төвд

• Түүнчлэн газар нутгийн болон мэдээллийн онцлогоос хамааран дараахь төрлийн 
мэдээллийн сангуудыг ашигласан байж болно.
- Төрийн байгууллагуудын эрхлэн гаргадаг мэдээллийн сан;
- Эрдэм шинжилгээний байгууллагаас эрхлэн гаргадаг мэдээллийн сан;
- Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдээллийн сан;
- ТББ, олон нийтийн эрхлэн гаргадаг мэдээллийн сан бол уг мэдээллийн сан нь эрхлэн 

гаргагчийн зохиогчийн эрхийг хангасан мэдэгдлийг агуулсан байх ёстой.

ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ YНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД 
ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ, МЭДЭЭЛЭЛ БYРДYYЛСЭН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ 

Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлд дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлсэн болно.

! Анхаарах зүйл: Шаардлагатай материал, холбогдох мэдээллийг бүрдүүлсэн бол өмнөх  
нүдийг бөглөнө.

Шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт:
 Ерөнхий мэдээлэл (Mаягт 1, 1а, 1б)
 Экосистемийн төлөөлөл, амьдах орчны үзүүлэлт (Mаягт 2.1-2.6, хавсралт)
 Биологийн төрөл, зүйлийн үзүүлэлт (Маягт 2.7-2.8, хавсралт)
 Уур амьсгал, геологи, газарзүйн үзүүлэлт (Маягт 2.9-2.10, хавсралт)
 Түүхийн соёлын өвийн үзүүлэлт (Маягт 2.11, хавсралт)
 Биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй гол асуудал (Маягт 2.12-2.14, хавсралт)
 Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг эрэмбэлэх хамтын 

оролцооны олон-шалгуурт арга (Хүснэгт 1-4, хавсралт)
 Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл (Маягт 3.1-3.2 ба бусад)
 Нэгдсэн дүгнэлт

Бүрдүүлэлт хийсэн:

овог (.........................................) нэр (.........................................) гарын үсэг (.........................................)

Бүрдүүлэлт хийсэн огноо:   он   сар   өдөр
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Маягт 1. Ерөнхий мэдээлэл

№ Үзүүлэлт Мэдээлэл
Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1 Санал болгож буй газрын оноосон 
нэр

2 Байршил, газарзүйн солбицол 
(төв цэг) 

3
Санал болгож буй газрын талбайн 
хэмжээ (га) /газрын зураг, хилийн 
заагийн солбицол хавсаргана/

4
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
харьяалал (га/хувь) /газрын зураг 
хавсаргана/

5

Орон нутгийн эрх бүхий 
байгууллагуудын дэмжсэн тогтоол 
шийдвэр, дугаар, огноо (Аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг)

6 Санал болгож буй ангилал  ДЦГ     БЦГ     БНГ     ДГ

7
Экосистемийн төлөөллийг хамрах 
байдал (га/хувь) /газрын зураг 
хавсаргах/

8

Олон улсын ач холбогдолтой 
газар нутгийн сүлжээнд 
хамрагдсан, статус бий эсэх 
(дэлгэрэнгүйг Маягт 1б-д оруулах)

ГАЗАР НУТГИЙН ТАЛААРХ ЕРѲНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.
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№ Үзүүлэлт Мэдээлэл
Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

9

Бусад хуулийн хүрээнд 
хамгаалагдсан газар нутгийн 
давхцалын талаарх мэдээлэл (Ойн 
тухай хууль, Усны тухай хууль, 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай 
хууль ба бусад)

10
Хамгаалалтад авах гол үндэслэл 
(хамаарах хэсгийн өмнөх  нүдийг 
сонгон чагтална)

Уг газрын хамгааллын үнэ цэнэ нь: 
  Нэн ховор, ховор, ховордож буй амьтны 
тархац, үндсэн байршил нутаг
  Нүүдлийн амьтан, шувууны замнал, 
дамжин өнгөрөх, үржлийн түшиц газар 
нутаг
  Нэн ховор, ховор, ховордож буй 
ургамлын тархац бүхий нутаг
  Эртний амьтан, ургамлын ховор олдвор 
бүхий нутаг
  Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, гол 
мөрөн, усны эх бүхий газар
 Ойн сан бүхий газар
  Экосистемийн үйлчилгээ, экосистемийн 
нэгдмэл байдлыг хангах 
 Түүх, соёлын дурсгал бүхий газар
  Өвөрмөц экосистем1 бүхий газар (усан 
сан, татам, шал, тойром гэх мэт)
  Геологийн үйл явцын илрэл, байгалийн 
өвөрмөц тогтоц
 Бусад.........

11 Тухайн газар нутаг дахь газар 
ашиглалтын хэлбэр, төрөл, тоо/га

12
Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 
байгаа эсэх, тогтоол, шийдвэрийн 
дугаар

13
Нарийвчилсан үндэслэл 
боловсруулах ажлыг захиалсан 
байгууллага, хуулийн этгээд

14 Судалгаа хийсэн байгууллага, 
бүрэлдэхүүн

15 Судалгаа хийсэн хугацаа/огноо
1

1 Тайлбарыг хавсралт 1-ээс харна уу.
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Маягт 1а. Улс, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд 
оруулах хувь нэмэр, уялдаа

Бусад шаардлагатай, холбогдолтой бодлогын бичиг баримтыг нэмж оруулна.
 

Бодлогын баримт бичгийн нэр
Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг хангахад оруулах 
хувь нэмэр, уялдаа 

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030 
Биологийн олон янз байдлын үндэсний 
хөтөлбөр, 2015-2025
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
үндэсний хөтөлбөр
Ус үндэсний хөтөлбөр, 2010
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 
хөтөлбөр 
Ногоон хөгжлийн бодлого
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Нэн ховор, ховор амьтныг хамгаалах 
үндэсний хөтөлбөр

Орон нутгийн буюу бүс нутгийн бодлогын баримт бичиг, холбогдох төлөвлөгөөнд туссан 
байдал

Маягт 1б. Олон улсын ач холбогдол бүхий газар нутгийн сүлжээнд хамрагдсан 
байдал

Хоёр ба түүнээс дээш бол тус бүрт нь маягт бөглөж, холбогдох мэдээллийг оруулна.
 

Олон улсын санаачилга, 
хөтөлбөрийн нэр 
Газрын нэр
Бүртгэгдсэн огноо
Бүртгэлийн дугаар

Талбайн хэмжээ (га)
Үндсэн буюу цөм 
бүсийн хэмжээ Орчны бүс Шилжилтийн бүс Нийт талбай

Газарзүйн солбицол 
(газрын зураг хавсаргана)
Хамгаалалтад авсан буюу 
бүртгэлд хамрагдсан 
үндэслэл, шалгуур
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Онон-Балжийн БЦГ, Хэнтий аймгийн Дадал сум

© Б.Гантулга (Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар)



18

2.1. БYРДЭЛ ХЭСЭГ 1. ЭКОСИСТЕМ, АМЬДРАХ ОРЧНЫ YЗYYЛЭЛТ

Бүрдэл хэсгийн үндсэн зорилго нь экосистемийн олон хэв шинж, ялгаатай амьдрах орчин, 
элдэв бүлгэмдэл, олон зүйл организм болон генетик олон янз байдлыг хадгалан хамгаалахад 
шаардагдах амьдрах орчин болон экосистемийн төлөөлөх байдлыг тодорхойлоход оршино. 
Бүрдэл хэсэг нь дараахь 6 дэд чиглэлд хамаарах маягт, түүний дагуух дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Санал болгож буй газар нутгийн экосистемийн бүтэц, бүрэлдэхүүний үзүүлэлт –  
Маягт 2.1

2. Санал болгож буй газар нутаг дахь ойн сангийн үзүүлэлт – Маягт 2.2
3. Цэнгэг ус, голын эх, ай сав газрын үзүүлэлт – Маягт 2.3
4. Өвөрмөц экосистемийн төлөв байдал – Маягт 2.4
5. Экосистемийн эмзэг байдал – Маягт 2.5
6. Биологийн зүйлийн амьдрах чухал орчин, нүүдлийн түшиц газар нутаг болох нь – 

Маягт 2.6

Маягт 2.1 ________________газрын экосистемийн бүтэц, бүрэлдэхүүний үзүүлэлт

№ Үзүүлэлт Талбайн 
хэмжээ, га Эзлэх хувь Эх сурвалж, 

хавсралтын дугаар
1 Цөлийн экосистем      
2 Цөлөрхөг хээрийн экосистем      
3 Хээрийн экосистем      
4 Ойт хээрийн экосистем      
5 Тайгын ойн экосистем      
6 Өндөр уулын экосистем      
7 Өвөрмөц экосистем      
8 Ус, намгархаг газрын экосистем      

Нэмэлт үзүүлэлт
1 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх      

ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД 
АВАХ YНДЭСЛЭЛ

2.
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Маягт 2.2 ________________газрын ойн сангийн үзүүлэлт

Тухайн газар нутаг дахь ой нь нэн ховор, ховор амьтдын амьдрах орчин болж байгаа 
эсэх, үлдвэр ой эсвэл хуваагдалд орсон тусгаарлагдсан ой эсэх, ойн оршин байгаа нөхцөлийг 
тодорхойлох, мөн тухайн газар нутаг дахь ойн бүтэц бүрэлдэхүүн, модны нягтшил, дундаж 
насжилт болоод нүүрстөрөгчийн шингээлтийн тоо, хувь хэмжээг тодорхойлно. 

№ Үзүүлэлтүүд Талбайн хэмжээ
Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1 Үлдвэр ой  Байхгүй  Байгаа 
(     га.)

2 Хээрийн экосистемд орших тусгаарлагдсан ой  Тийм  Үгүй
(     га.)

3 Цөлийн экосистемд орших тусгаарлагдсан ой  Тийм  Үгүй
(     га.)

4 Өндөр уулын экосистемд орших тусгаарлагдсан 
ой

 Тийм  Үгүй
(     га.)

5 Нэн ховор, ховор зүйлийн амьдрах орчин болж 
байгаа үлдвэр ой

 Тийм  Үгүй
(     га.)

6 Нэн ховор, ховор зүйлийн амьдрах орчин болж 
байгаа тусгаарлагдсан ой

 Тийм  Үгүй
(     га.)

7 Гол мөрний ай сав, эх бүрэлдэх газрын ой  Тийм  Үгүй
(     га.)

Бүтэц 
бүрэлдэхүүний 

хувьд

Талбайн 
хэмжээ, 

га

Эзлэх 
хувь Нягтшил Дундаж 

наслалт
Нүүрстөрөгчийн 

шингээлт
Эх 

сурвалж

1 Ойт хээрийн 
шилмүүст ой

2 Тайгын ой
3 Заган ой
4 Татмын ой

Маягт 2.3 ________________газрын цэнгэг ус, голын эх, ай сав газрын үзүүлэлт

Санал болгож буй газар нутаг дахь гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, татмын нугын төлөв 
байдал, голын урсац, түүний өөрчлөлт болоод тухайн сав газар, голд амьдрах нэн ховор, 
ховор амьтдын амьдрах орчин болж буй эсэхийг тогтооно.

№ Үзүүлэлт Мэдээлэл Эх сурвалж, хавсралтын 
дугаар

1 Хамаарах голын ай сав газар
2 Томоохон голуудын нэр    
3 Ус, намгархаг газрын эзлэх талбай, га  
4 Хүлэрт намаг бүхий талбай

5 Тухайн газарт голын эх оршдог эсэх (булаг 
шанд гэх мэт)
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№ Үзүүлэлт Мэдээлэл Эх сурвалж, хавсралтын 
дугаар

6 Голын урсац (урсацтай, ширгэсэн, улирлын 
чанартай)

   

7 Нуурын нэр, талбайн хэмжээ
8 Нуурын түвшин
9 Цэвдгийн гаралтай эсэх

10 Гадагш урсгалтай эсэх
11 Нуурт цутгах гол, горхины тоо, хэмжээ

12 Ус, намгархаг газрыг шүтэн амьдарч буй 
нэн ховор, ховор зүйлийн тоо, нэр

13 Шаардлагатай үзүүлэлт, 
мэдээллийг нэмж оруулж болно.

Маягт 2.4 _______________газрын өвөрмөц экосистемийн төлөв байдал

Өвөрмөц экосистем гэдэг нь нэгэн жигд үргэлжилсэн экосистем дунд орших орон зайн 
хувьд арал хэлбэрийн, эсвэл эргэн тойрны орчны нөхцөлийн хувьд өөр нөхцөл үүсэх эх 
сурвалж бүхий экосистем юм. Өвөрмөц экосистемийн биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
нөлөө нь их бөгөөд ихэнх нэн ховор, ховор болоод эндемик зүйлийн амьдрах орчин нь 
болдог тул хамгааллын чухал холбогдолтой. Түүнчлэн өвөрмөц экосистемээс үзүүлж байгаа 
экосистемийн үйлчилгээ нь эргэн тойрныхоо газар нутагт тун их нөлөө үзүүлдэг учраас 
өвөрмөц экосистемийг зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай.

№ Өөрчлөлтөд
орсон эсэх

Өөрчлөлтийн 
талаарх мэдээлэл

Эх сурвалж, 
хавсралтын дугаар

1 Хээрийн бүс дэх нуур, 
намгархаг газар

 Тийм 
 Үгүй

2 Булаг, шанд бүхий газар  Тийм 
 Үгүй

3 Үргэлжилсэн ойд орших 
тусгаарлагдмал нуур

 Тийм 
 Үгүй

4 Цэвдгийн гаралтай нуур  Тийм 
 Үгүй

5 Халуун рашаан, эрдэст ус 
бүхий

 Тийм 
 Үгүй

6 Мөсөн гол бүхий  Тийм 
 Үгүй

7
Шаардлагатай үзүүлэлт, 
мэдээллийг нэмж оруулж 
болно.
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© Б.Гантулга (Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар)
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Маягт 2.5 ________________газрын экосистемийн эмзэг байдал

Тухайн экосистемийн эмзэг байдлыг энэ хэсэгт тодорхойлно. Экосистемийн эмзэг байдал 
нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өнөөгийн төлөв байдлаа алдах, эсвэл тухайн 
экосистемийн нөхцөл байдал нь өөр ямар ч газарт дахин үл давтагдах шинжтэй эсэхийг 
тодорхойлдог. Хүний шууд болон дам үйл ажиллагаа, эсхүл байгалийн элдэв үзэгдэлд нэн эмзэг 
зүйл оршдог, нэг эсхүл нийлмэл тогтоцтой харьцангуй олон хэв шинжтэй, функциональ үйл 
ажиллагаа нь хялбар доголдож, өөрчлөгддөг, уугуул хэв шинж нь маш удаан сэргэдэг амьдрах 
орчин агуулсан эсэх нь эмзэг байдлыг илэрхийлнэ. 

№ Үзүүлэлтүүд Мэдээлэл Эх сурвалж, хавсралтын 
дугаар

1 Цэвдэгтэй эсэх  Тийм   Үгүй  

2 Цэвдгийн төрөл Тархалтын төрлийг 
сонгоно уу.

 

3 Цэвдэгтэй талбайн хэмжээ, эзлэх хувь    
4 Цэвдгийн тархалтын өөрчлөлт    

5 Температурын олон жилийн дундаж 
нэмэгдэж байгаа эсэх  Тийм   Үгүй

 

6 Ой, хээрийн түймэрт өртөмтгий эсэх  Тийм   Үгүй  
7 Цорын ганц, өвөрмөц амьдрах орчин  Тийм   Үгүй  

8 Шаардлагатай үзүүлэлт, 
мэдээллийг нэмж оруулж болно.

Маягт 2.6 ________________газар нь биологийн зүйлийн амьдрах чухал орчин, нүүдлийн 
түшиц газар нутаг болох нь

Үржлийн болон идээшил, өвөлжих, зусах зэрэг нүүдлийн амьтан, шувуудын хувьд чухал 
газар нутгийг тодорхойлно.

№ Ерөнхий үзүүлэлтүүд Мэдээлэл Эх сурвалж, 
хавсралтын дугаар

1 Нүүдлийн шувууны дамжин өнгөрөх газар  Тийм   Үгүй  
2 Нүүдлийн шувууны өндөглөн, зусдаг газар  Тийм   Үгүй  
3 Шувууны гуужиж, үрждэг газар  Тийм   Үгүй  
4 Идээшил газар  Тийм   Үгүй  
5 Амьтдын дамжин өнгөрдөг коридор газар  Тийм   Үгүй  
6 Амьтдын ороо, үржлийн газар  Тийм   Үгүй  
7 Амьтдын өвөлждөг газар  Тийм   Үгүй  

8 Цорын онцгой болон ховор амьдрах 
орчин, нөхцөл  Тийм   Үгүй  

9 Амьтад, шувууны идээшил болсон газар 
тариалангийн эдэлбэр  Тийм Үгүй  

10
Шаардлагатай 
үзүүлэлт, мэдээллийг 
нэмж оруулж болно.
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2.2. БYРДЭЛ ХЭСЭГ 2. БИОЛОГИЙН ТѲРѲЛ, ЗYЙЛИЙН YЗYYЛЭЛТ

Биологийн олон янз байдлын дотроос хамгийн ойлгомжтой бөгөөд байгаль хамгааллын 
практикт түгээмэл хэрэглэгддэг нь зүйлийн олон янз байдал юм. Аливаа газар нутгийн байгаль 
хамгааллын үнэ цэнийг тодорхойлоход юуны өмнө зүйлийн олон янз байдал, түүний бүрдлийг 
авч үздэг. 

Энэ бүрдэл хэсгийн үндсэн зорилго нь газарзүйн орших цар хүрээнд устаж болзошгүй, 
ховордож байгаа, эсхүл тоо толгой нь цөөрсөөр буй зүйл организмын мэнд үлдэлтийг тэтгэх, 
тэднийг хамгаалах, популяцийн тоо толгойг нөхөн сэргээх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох 
явдал юм. Бүрдэл хэсэг нь дараахь 2 дэд чиглэлд хамаарах маягт, түүний дагуух дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

1. Зүйлийн олон янз байдал, ховор, нэн ховор зүйлийн тоо, үзүүлэлт – Маягт 2.7
2. Устаж болзошгүй, ховордож буй, тоо толгойн хувьд цөөрсөөр байгаа зүйлийн 

популяцийн тоо хэмжээний үзүүлэлт – Маягт 2.8

Маягт 2.7 ________________газрын зүйлийн олон янз байдал, ховор, нэн ховор зүйлийн 
тоо, үзүүлэлт

Тухайн газар нутагт болон орчны бүс нутагт орших амьтан, ургамлын аймгийн зүйлийн 
бүрдлийг тодорхойлох, эдгээр зүйл дотор нэн ховор, ховор зүйлийн эзлэх хувь болоод 
нүүдлийн зүйл, унаган зүйл, үлдвэр зүйл, харь зүйлийн тоо, харьцуулсан хувь хэмжээг энд 
тодорхойлно.

№ Статус

Санал 
болгож 

буй газар 
нутаг дахь 
зүйлийн 

тоо

Нэн ховор 
ургамлын 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Нэн ховор 
амьтны 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Ховор 
ургамлын 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Ховор 
амьтны 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн тоо

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1 Тухайн газар 
дахь нийт зүйл

2 Нүүдлийн зүйл

3
Дамжин 
өнгөрдөг 
нүүдлийн зүйл

4 Үржиж, зусдаг 
нүүдлийн зүйл

5 Үржиж, зусдаг 
зүйл

6 Унаган зүйл

7 Үлдвэр зүйл

8 Харь зүйл

9
Түгээмэл 
тархалттай 
ховор зүйл
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№ Статус

Санал 
болгож 

буй газар 
нутаг дахь 
зүйлийн 

тоо

Нэн ховор 
ургамлын 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Нэн ховор 
амьтны 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Ховор 
ургамлын 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн 
тоо

Ховор 
амьтны 

жагсаалтад 
орсон 

зүйлийн тоо

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

10
Хязгаарлагдмал 
тархалттай 
ховор зүйл

11
Хязгаарлагдмал 
тархалттай 
түгээмэл зүйл

12 Шувуу

13 Хөхтөн амьтан

14 Хоёр нутагтан

15 Мөлхөгчийн 
зүйл

16 Загасны зүйл

17 Гуурст ургамал

18 Мөөг

19 Хөвд, хаг

20 Шавж

21

Шаардлагатай 
тохиолдолд 
үзүүлэлт нэмж 
оруулж болно.

Зөвлөмж: 
• Нэн ховор амьтан, ургамлын жагсаалтыг “Байгалийн ургамлын тухай”, “Амьтны тухай” 

хуулиар тодорхойлно.
• Ховор амьтан, ургамлын жагсаалтыг Засгийн газраас гаргасан тогтоолын дагуу гаргана.

- Ховор амьтны жагсаалт - https://www.legalinfo.mn/annex/details/2964?lawid=2734
- Ховор ургамлын жагсаалт - https://www.legalinfo.mn/annex/details/2703?lawid=2696

• Монгол орны хэмжээнд харь зүйлийн 2018 оны жагсаалтаар гаргасан бөгөөд 8 зүйлийн 
хөхтөн, 24 зүйлийн загас, 40 зүйлийн шавьж, 10 зүйлийн аалз, хачиг мөн 51 зүйлийн 
ургамал уг жагсаалтад бүртгэгджээ. Харь зүйлийн тухай мэдээллийг дараах холбоосоор 
авна уу (https://www.gbif.org/dataset/ca55b876-88ef-44a1-b752-c38977af7d2f). 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/2964?lawid=2734
https://www.legalinfo.mn/annex/details/2703?lawid=2696
https://www.gbif.org/dataset/ca55b876-88ef-44a1-b752-c38977af7d2f
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Маягт 2.8 ________________газрын устаж болзошгүй, ховордож буй, тоо толгойн хувьд 
цөөрсөөр байгаа зүйлийн популяцийн тоо хэмжээний үзүүлэлт

Тухайн газар нутагт орших нэн ховор, ховор зүйл болон тухайн бүс нутагт ховордож 
анхааралд өртөж буй голлох амьтан, ургамлын популяцийн тоон үндсэн үзүүлэлт, түүний 
төлөв байдлыг тодорхойлно.

№ Зүйлийн 
нэр

Ховордлын 
статус 
(IUCN)

Тоо толгой (сүүлийн 
20 жилд хийсэн 
судалгаагаар)

Зүйлийн эзлэх байр 
суурь

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1

 Шүхэр зүйл
 Анхаарал татах зүйл
 Тулгуур зүйл
 Ноёлох зүйл

2

 Шүхэр зүйл
 Анхаарал татах зүйл
 Тулгуур зүйл
 Ноёлох зүйл

3

 Шүхэр зүйл
 Анхаарал татах зүйл
 Тулгуур зүйл
 Ноёлох зүйл

4

 Шүхэр зүйл
 Анхаарал татах зүйл
 Тулгуур зүйл
 Ноёлох зүйл

5

 Шүхэр зүйл
 Анхаарал татах зүйл
 Тулгуур зүйл
 Ноёлох зүйл

Шаардлагатай 
тохиолдолд нэмж 
оруулж болно.
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2.3. БYРДЭЛ ХЭСЭГ 3. ГЕОЛОГИ, ГАЗАРЗYЙ, УУР АМЬСГАЛЫН YЗYYЛЭЛТ

Бүрдэл хэсгийн гол зорилго нь байгалийн өвөрмөц тогтоц болон геологийн үйл явцын 
илрэл болсон шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий газар нутгийг хамгаалалтад авах болон 
уур амьсгал, түүний онцлог болон өөрчлөлтөд эмзэг, хамгаалах шаардлагыг илрүүлэх явдал 
юм. 

Бүрдэл хэсэг нь дараахь 2 дэд чиглэлд хамаарах маягт, түүний дагуух дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
гэсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт – Маягт 2.9
2. Байгалийн өвөрмөц тогтоц, илрэлийг хадгалсан байдлын үзүүлэлт – Маягт 2.10

Маягт 2.9 ________________газрын газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт

№ Үзүүлэлтүүд Мэдээлэл Эх сурвалж, хавсралтын дугаар

1 Газарзүйн байршил    

2 Хотгор гүдгэр    

3 Уур амьсгал    

4 Хөрсний үндсэн хэв шинж, 
онцлог

Маягт 2.10 ________________газрын байгалийн өвөрмөц тогтоц, илрэлийг хадгалсан 
байдлын үзүүлэлт

№ Үзүүлэлтүүд Мэдээлэл
Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1 Байгалийн өвөрмөц, сонин тогтоцтой 
эсэх

 Тийм
 Үгүй

   

2
Геологи, геоморфологийн ховор бүтэц, 
өвөрмөц тогтоц, үйл явдлын төлөөлөл 
эсэх

 Тийм
 Үгүй

   

3 Палеонтологийн олдвор, өлгий газар  Тийм
 Үгүй

   

4
Шаардлагатай 
тохиолдолд үзүүлэлт 
нэмж оруулж болно.
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2.4. БYРДЭЛ ХЭСЭГ 4. ТYYХ, СОЁЛЫН ѲВИЙН YЗYYЛЭЛТ

Бүрдэл хэсгийн зорилго нь тухайн газар нутагт олон үе удмын турш оршин амьдарч ирсэн 
иргэдийн соёлын өвөрмөц биет болон оюун санаа, гоо зүйн дурсгалт өв газар, археологи, 
антропологийн эх сурвалж бий эсэхийг тодорхойлох явдал юм.

Маягт 2.11 ________________газрын соёл, уламжлал, зан үйл, өв дурсгалын зүйлс
 

№ Үзүүлэлт Мэдээлэл
Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1 Эртний ургамал, амьтны чулуужсан олдвор 
бүхий газар эсэх  Тийм   Үгүй  

2 Эртний хүний оршин сууж байсан ул мөрийг 
хадгалсан соёлт давхарга илэрсэн эсэх  Тийм   Үгүй  

3 Чулуун зэвсгийн олдворт газар  Тийм   Үгүй  

4 Хадны зураг, бичээс,  Тийм   Үгүй  

5 Булш, хиргисүүр, оршуулга, тахил, тайлгын 
байгууламж  Тийм   Үгүй  

6 Эртний хот суурин, сүм хийдийн үлдэгдэл, 
архитектурын дурсгал  Тийм   Үгүй  

7 Хөшөө дурсгал  Тийм   Үгүй  

8

Эрт цагт ашигт малтмал олборлож, 
боловсруулж үйлдвэрлэл, газар тариалан 
эрхэлж байсан газар, түүнд холбогдох 
чулуун дурсгал

 Тийм   Үгүй

 

9 Тахилгат газар  Тийм   Үгүй  

10 Түүхэн үйл явдал болсон дурсгалт газар  Тийм   Үгүй  

11 Бусад түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал  Тийм   Үгүй  

12 Оршин сууж буй иргэд, соёлын өвийн 
онцлог  Тийм   Үгүй

13

Шаардлагатай 
тохиолдолд 
үзүүлэлт 
нэмж оруулж болно.
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2.5. БYРДЭЛ ХЭСЭГ 5. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ГОЛ АСУУДАЛ

Тухайн газар нутагт биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй асуудал, эрсдэл, тэдгээрийг 
нөхцөлдүүлэгч хүчин хүчин зүйлүүдийг энэ хэсэгт тодорхойлно. 

Маягт 2.12 ________________зүйлийн амьдрах орчны ховордлын зэрэглэл, эмзэг байдлын 
үзүүлэлт

Амьтан, ургамлын амьдрах орчны төлөв байдал алдагдаж, доройтож, эвсэл хуваагдалд 
орж байгаа эсэх талаарх ерөнхий мэдээллийг энд оруулна. Хүснэгтийн дор үр дүнг нэгтгэн 
товч дүгнэлт бичнэ (Дэлгэрэнгүйг хавсралтаар). 

№ Үзүүлэлт

Хүний 
шууд үйл 

ажиллагааны 
улмаас

Байгалийн 
нөхцөл, уур 
амьсгалын 

өөрчлөлтийн 
улмаас

Бусад зүйл 
амьтан, 

ургамлын 
тоо толгойн 

өсөлтөөс

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1
Амьдрах 
орчин 
устсан

Бүрэн устсан  Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

Хэсэгчлэн 
устан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

2 Амьдрах орчин алдагдаж 
байгаа

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

3 Амьдрах орчин хуваагдалд 
орсон

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

4 Амьдрах орчин бохирдсон 
(химийн, биологийн)

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

5
Бодгальд нөлөөлөх хортой 
бодисын хэмжээ нэмэгдэж 
байгаа

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

6 Үржлийн газар нутаг 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

7 Идээшил газар нутаг 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

8 Дамжин өнгөрөх газар 
нутаг алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

9 Өвлийн ичээ нутаг 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

10 Өвөрмөц экосистем (patch) 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

11 Үргэлжилсэн экосистем 
(matrix) алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

12 Нүүдлийн замнал газар 
нутаг алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

13 Ус, намгархаг газар 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

14 Үлдвэр ой, модтой газар 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

15
Мөсөн гол, хээр, говийн 
урсац бүхий гол, нуур 
алдагдсан

 Тийм
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй

 Тийм 
 Үгүй
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Өөрчлөлтөд орсон ойн эзлэх хувь, 
хэмжээ

Талбайн 
хэмжээ

Эзлэх 
хувиар

Насны 
ангилал

Эх 
сурвалж

1 Өөрчлөлтөд орсон ой (га, хувь)        
2 Өөрчлөлтөд хүчтэй нэрвэгдсэн ой (га, хувь)    
3 Бага зэргийн өөрчлөлтөд орсон ой (га, хувь)

Маягт 2.13 ________________газрын экосистем, биологийн олон янз байдлын эмзэг 
байдалд нөлөөлж буй хүний хүчин зүйл

Тухайн газарт буй тулгамдаж байгаа гол асуудлуудад нөлөөлж буй хүний хүчин зүйлсийг 
нарийвчилан тодорхойлно. Хүснэгтийн дор үр дүнг нэгтгэн товч дүгнэлт бичнэ (Дэлгэрэнгүйг 
хавсралтаар).2

№ Үзүүлэлт

Тухайн сонгосон газар 
нутаг дахь нөлөөлөл

Ойр орчмын газар нутаг 
дахь нөлөөлөл

Эх сурвалжНөлөөллийн 
зэрэг

(Маш их, Их, 
Дунд, Бага2)

Мэдээлэл

Нөлөөллийн 
зэрэг

(Маш их, Их, 
Дунд, Бага)

Мэдээлэл

1 Хууль бус агнуур 

2 Хууль бус мод 
бэлтгэл

3 Түймэр
4 Зам
5 Хилийн тор

6 Цахилгааны 
шугам сүлжээ

7 Хот суурин, 
төвлөрөл

8 Аялал жуулчлал, 
амралт, зугаалга

9
Бэлчээрийн 
дарамт, 
талхигдал

10
Байгалийн 
дагалт баялгийн 
ашиглалт

11 Уул уурхай

12 Уур амьсгалын 
өөрчлөлт

13 Ус бохирдуулагч

14 Хог хаягдал

15 Газар тариалан

16

Шаардлагатай 
тохиолдолд 
бусад нэмэлт 
үзүүлэлт оруулж 
болно.

2  Маш их, Их, Дунд, Бага гэсэн үнэлгээ өгөхдөө тухайн газар нутаг болон үзүүлэлтийн онцлогоос хамааран шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр 
тодорхой шалгууруудыг сонгон үнэлэх ба аргачлалаа хавсралт дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэсэгт тодорхой тайлбарлсан байна.
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Маягт 2.14 ________________газрын экосистем, биологийн олон янз байдлын эмзэг 
байдалд нөлөөлж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарсан хүчин зүйл

Тухайн газарт буй тулгамдаж байгаа гол асуудлуудад нөлөөлж буй уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс хамаарсан хүчин зүйлсийг нарийвчилан тодорхойлно. Хүснэгтийн дор үр дүнг 
нэгтгэн товч дүгнэлт бичнэ (Дэлгэрэнгүйг хавсралтаар).

№

Үзүүлэлт (уур 
амьсгалын 

өөрчлөлтөөс 
хамааран 
илэрч буй 

нөлөө)

Тухайн сонгосон газар 
нутаг дахь нөлөөлөл

Ойр орчмын газар нутаг 
дахь нөлөөлөл

Эх сурвалжНөлөөллийн 
зэрэг

(Маш их, Их, 
Дунд, Бага2)

Мэдээлэл

Нөлөөллийн 
зэрэг

(Маш их, Их, 
Дунд, Бага)

Мэдээлэл

1

2

3

4

5

Шаардлагатай 
тохиолдолд 
бусад нэмэлт 
үзүүлэлт 
оруулж болно.

2.6. ГАЗАР НУТГИЙГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАД АВАХ YНДЭСЛЭЛИЙГ ЭРЭМБЭЛЭХ ХАМТЫН 
ОРОЛЦООНЫ ОЛОН-ШАЛГУУРТ АРГА

Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах гол үндэслэлийг тодруулахын тулд тухайн 
газар нутгийн хамгааллын үнэ цэн, үндэслэлүүдийг эрэмбэлэхэд энэхүү аргыг ашиглана. Энэ 
үнэлгээний гол зорилго нь чухам аль үндэслэл нь тухайн газрын хувьд хамгааллын хэрэгцээ, 
шаардлагыг илүү түлхүү илэрхийлж байгааг тодруулж, эрэмбэлэхэд оршино. Уг аргыг 
хэрэглэхдээ дараах алхмуудын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 
I алхам.  Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг боловсруулагч 

нь эхний шатанд бүрдэл хэсгүүдэд хамаарах маягтуудыг бөглөн, холбогдох 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсаргаж бэлдсэн байна. 

II алхам.  Үндэслэл бүхий материалыг олон талын хамтын оролцоог хангасан тодорхой 
тооны шинжээчдийн баг бүрдүүлж үнэлгээ өгөх ажлыг зохион байгуулна. 
Шинжээчид нь олон талын төлөөллийг хамарсан сондгой тоотой байх ба 
хамгийн багадаа 5 ба түүнээс дээш байна. Сонгогдсон шинжээч тус бүр 2 түвшинд 
хамаарах шинжээчийн үнэлгээний хуудас (Хүснэгт 1, 2)-ыг бөглөнө. Үүнд: 
1)  2.1 – 2.14 маягтууд дахь үзүүлэлтээр үндэслэлийг эрэмбэлэх үнэлгээний 

хуудас (Хүснэгт 1);
2)  Үндсэн 5 бүрдэл хэсэг тус бүрээр үндэслэлийг эрэмбэлэх ерөнхий үнэлгээний 

хуудас (Хүснэгт 2).
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 Дээрх 2 тохиолдолд үнэлгээ өгөх, мөн нэгтгэн дүгнэхдээ үнэлгээ, тооцооллын 
ижил арга ашиглана. Шинжээч нь маягт дахь үзүүлэлт болон бүрдэл хэсэг тус 
бүрт 1, 3, 5, 7, 9 гэсэн сондгой онооноос сонгон өгч чухам аль үндэслэл нь тухайн 
газар нутгийн хамгааллын хэрэгцээ, шаардлагыг илүү түлхүү илэрхийлж байгааг 
тодруулж, эрэмбэлнэ. 

III алхам.  Эрэмбийн нэгдсэн дүнг гаргахдаа жигнэсэн (давталттай) дундаж утгыг тооцно. 
Шинжээч бүрийн өгсөн онооны нийт нийлбэрийг маягт бүрээр (Хүснэгт 3) болон 
бүрдэл хэсэгт тус бүр (Хүснэгт 4)-ээр тооцож гаргана. Эрэмбийн нэгдсэн дүн-г 
хувиар, эрэмбийн нэгдсэн үнэлгээг оноо болон түвшингээр гаргана. Ингэхдээ 
дараахь томьёогоор тооцно. 

1. Эрэмбийн нэгдсэн дүнг хувиар тооцох:
Маягт болон бүрдэл хэсгүүдийн эрэмбийн үнэлгээг дараах томьёогоор тооцно:

 100
∑ zi

A
Үүнд: 
(zi ) = yi  n – жигнэгдсэн оноо
A – хамгийн их авч болох оноо буюу нийт оролцсон шинжээчийн тоо * 10

 xiyi =
10

∑ xi
 – хувийн жин 

n – тухайн үнэлгээнд санал өгсөн шинжээчдийн тоо
xi – эрэмбийн оноо
∑ xi – саналд өртсөн эрэмбийн оноонуудын нийлбэр

2. Эрэмбийн үнэлгээг тооцох:
Маягт болон бүрдэл хэсгүүдийн эрэмбийн үнэлгээг дараах томьёогоор тооцно:

∑(xi  n)
N

Үүнд:
N – үнэлгээнд оролцсон буюу нийт санал өгсөн шинжээчдийн тоо

3. Эрэмбийн үнэлгээг тооцох:
Эрэмбийн үнэлгээний түвшинг 5 түвшинд хамаарахаар тооцсон бөгөөд эрэмбэ бүрт оногдох 
үнэлгээний тархалтыг 2 алхамтайгаар тооцож гаргана. Үүнд:

• 0-2 гэсэн үнэлгээ гарвал “V”; 
• 2-4 гэсэн үнэлгээ гарвал “IV”;
• 4-6 гэсэн үнэлгээ гарвал “III”;
• 6-8 гэсэн үнэлгээ гарвал “II”;
• 8-10 гэсэн үнэлгээ гарвал “I” гэсэн түвшинд хамаарах дүнг тус тус өгнө (Үнэлгээ, 

тооцооллын жишээг 2-р хавсралтад хавсаргав).
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Хүснэгт 1. Шинжээчийн маягт дахь үзүүлэлтээр үндэслэлийг эрэмбэлэх 
нарийвчилсан үнэлгээний хуудас

Шинжээчийн №  Огноо: он . . . . сар . . . өдөр . . . .

Овог:_____________________ Нэр:_________________________

! Анхаарах зүйл: Үнэлгээг зөвхөн 1, 3, 5, 7, 9 гэсэн сондгой тооноос сонгож өгнө.

№ Маягтын дугаар, нэр
Эрэмбийн 

оноо (xi)

Экосистем, амьдрах орчин

1 Маягт 2.1 ________________газрын экосистемийн бүтэц, бүрэлдэхүүний үзүүлэлт

2 Маягт 2.2 ________________газрын ойн сангийн үзүүлэлт

3 Маягт 2.3 ________________газрын цэнгэг ус, голын эх, ай сав газрын үзүүлэлт

4 Маягт 2.4 _______________газрын өвөрмөц экосистемийн төлөв байдал

5 Маягт 2.5 ________________газрын экосистемийн эмзэг байдал

6 Маягт 2.6 ________________газар нь биологийн зүйлийн амьдрах чухал орчин, 
нүүдлийн түшиц газар нутаг болох нь

Биологийн төрөл, зүйлийн үзүүлэлт

7 Маягт 2.7 ________________газрын зүйлийн олон янз байдал, ховор, нэн ховор 
зүйлийн тоо, үзүүлэлт

8 Маягт 2.8 ________________газрын устаж болзошгүй, ховордож буй, тоо толгойн хувьд 
цөөрсөөр байгаа зүйлийн популяцийн тоо хэмжээний үзүүлэлт

Геологи, газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт

9 Маягт 2.9 ________________газрын газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт

10 Маягт 2.10 ________________газрын байгалийн өвөрмөц тогтоц, илрэлийг хадгалсан 
байдлын үзүүлэлт

Түүх, соёлын өвийн үзүүлэлт

11 Маягт 2.11 ________________газрын соёл, уламжлал, зан үйл, өв дурсгалын зүйлс

Биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй асуудал

12 Маягт 2.12 ________________зүйлийн амьдрах орчны ховордлын зэрэглэл, эмзэг 
байдлын үзүүлэлт

13 Маягт 2.13 ________________газрын экосистем, биологийн олон янз байдлын эмзэг 
байдалд нөлөөлж буй хүний хүчин зүйл

14 Маягт 2.14 ________________газрын экосистем, биологийн олон янз байдлын эмзэг 
байдалд нөлөөлж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарсан хүчин зүйл
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Хүснэгт 2. Шинжээчийн бүрдэл хэсэг тус бүрээр үндэслэлийг эрэмбэлэх ерөнхий 
үнэлгээний хуудас

Шинжээчийн №  Огноо: он . . . . сар . . . өдөр . . . .

Овог:_____________________ Нэр:_________________________

! Анхаарах зүйл: Үнэлгээг зөвхөн 1, 3, 5, 7, 9 гэсэн сондгой тооноос сонгож өгнө.

Бүрдэл хэсэг Эрэмбийн оноо (xi)
Бүрдэл хэсэг 1. Экосистем, амьдрах орчин
Бүрдэл хэсэг 2. Биологийн төрөл, зүйлийн үзүүлэлт
Бүрдэл хэсэг 3. Геологи, газарзүй, уур амьсгалын үзүүлэлт
Бүрдэл хэсэг 4. Түүх, соёлын өвийн үзүүлэлт
Бүрдэл хэсэг 5. Биологийн олон янз байдалд тулгамдаж буй асуудал

Хүснэгт 3. Шинжээчдийн маягт дахь үзүүлэлтээр үндэслэлийг эрэмбэлсэн 
нарийвчилсан үнэлгээний нэгтгэл

Маягтын 
дугаар

Санал өгсөн 
шинжээчийн 

тоо (n)

Эрэмбийн 
оноо (xi)

yi zi

yi  n

Эрэмбийн 
нэгдсэн дүн 

(%)
Эрэмбийн үнэлгээ
(оноо ба түвшин)

Маягт 2.1

1
3
5
7
9

Маягт 2.2

1
3
5
7
9

Маягт 2.3

1
3
5
7
9

Маягт 2.4

1
3
5
7
9

Маягт 2.5

1
3
5
7
9
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Маягтын 
дугаар

Санал өгсөн 
шинжээчийн 

тоо (n)

Эрэмбийн 
оноо (xi)

yi zi

yi  n

Эрэмбийн 
нэгдсэн дүн 

(%)
Эрэмбийн үнэлгээ
(оноо ба түвшин)

Маягт 2.6

1
3
5
7
9

Маягт 2.7

1
3
5
7
9

Маягт 2.8

1
3
5
7
9

Маягт 2.9

1
3
5
7
9

Маягт 2.10

1
3
5
7
9

Маягт 2.11

1
3
5
7
9

Маягт 2.12

1
3
5
7
9

Маягт 2.13

1
3
5
7
9

Маягт 2.14

1
3
5
7
9
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Хүснэгт 4. Шинжээчдийн бүрдэл хэсэг тус бүрээр үндэслэлийг эрэмбэлсэн ерөнхий 
үнэлгээний нэгтгэл

Бүрдэл хэсэг
Санал өгсөн 

шинжээчийн 
тоо (n)

Эрэмбийн 
оноо (xi)

yi zi

yi  n

Эрэмбийн 
нэгдсэн 
дүн (%)

Эрэмбийн 
үнэлгээ

(оноо ба түвшин)

Экосистем, 
амьдрах 
орчин

1

3

5

7

9

Биологийн 
төрөл, 
зүйлийн 
үзүүлэлт

1

3

5

7

9

Геологи, 
газарзүй, уур 
амьсгалын 
үзүүлэлт

1

3

5

7

9

Түүх, соёлын 
өвийн 
үзүүлэлт

1

3

5

7

9

Биологийн 
олон янз 
байдалд 
тулгамдаж 
буй асуудал

1

3

5

7

9
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Говь-Алтай аймгийн Бугат сум. Улиастайн гол 
© Б.Гантулга (Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар)
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3.1. НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН YЗYYЛЭЛТ

Тухайн газар нутгийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, тухайн газар нутагт амьдарч буй 
өрхийн тоо, тэдгээрийн өвөлжөө, хаваржааны байршил, малын тоо, иргэдийн ажил эрхлэлтийн 
байдлыг тодорхойлно. 

Маягт 3.1 ________________газрын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт 

№ Үзүүлэлт Тоо 
хэмжээ

Эх сурвалж, 
хавсралтын 

дугаар

1

Хүн амын тоо (сүүлийн 3 жилээр)
- Хамаарах засаг захиргааны нэгж дэх нийт хүн амын тоо/

нас, хүйс
- Санал болгож буй газарт оршин сууж буй хүн амын тоо, 

хүйс, угсаатан

2
Давхцалтай болон тухайн газрын ойролцоох ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл (Хайгуул, ашиглалт, газрын 
тосны талбай) байгаа эсэх, байршлыг харуулсан газрын зураг

АМГТГ-аас 
лавлагаа мэдээлэл, 
зураглалыг 
хавсаргах

3

Санал болгож буй газарт болон тухайн газрын ойролцоох 
үйлдвэрлэлийн, гэр бүлийн хэрэгцээнд олгогдсон газар, 
түүний ашиглалтын байдал, хэлбэр, төрөл, талбай (га), 
газрын зураг

4 Зам тээврийн сүлжээ, тэдгээрийн ашиглалтын байдал 
(газрын зураг хавсаргана)

5 Малчин өрхийн тоо (сүүлийн 5 жилээр, байнгын болон түр)

6 Малын тоо толгой, төрлөөр, сүүлийн 5 жилийн дүн

7
Санал болгож буй газар нутагт байгаа өвөлжөө, хаваржаа, 
намаржаа, зуншлага байршлын мэдээлэл (газрын зураг, 
солбицол хавсаргана)

ГЗБГЗЗ-аас 
лавлагаа мэдээлэл, 
зураглалыг 
хавсаргах

8 Хамаарах Засаг захиргааны нэгжийн эдийн засгийн голлох 
чиглэл, хөгжлийн өнөөгийн байдал, хандлага

9 Хамаарах Засаг захиргааны нэгжийн иргэдийн ажил 
эрхлэлтийн байдал

10

Шаардлагатай 
тохиолдолд 
үзүүлэлт нэмж 
оруулж болно.

ЗАЙЛШГYЙ ШААРДЛАГАТАЙ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

3.
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3.2. ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖYYЛЭХ ЗѲВЛѲМЖ

Тухайн газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авсан тохиолдолд хамгааллын 
менежментийг хариуцах байгууллага, төсөл, хөтөлбөр, ТББ зэрэг менежментийн үйл 
ажиллагааны оролцогч талуудыг тодорхойлж, ЗӨВЛӨМЖ байдлаар бичнэ.

Маягт 3.2 ________________газарт менежментийг хэрэгжүүлэх боломж

№ Үзүүлэлт Мэдээлэл Эх сурвалж, 
хавсралтын дугаар

1 Хамгааллын менежментийг хариуцах 
байгууллага

2 Шаардлагатай мэргэжилтэн, байгаль 
хамгаалагчдын тоо

3 Менежментийг хэрэгжүүлэхэд голлон 
оролцогч талууд

4 Хамтран ажиллах боломж, нөөц, чиглэл

5 Нутгийн иргэдийн байгууллага бий эсэх, 
чадавхи

6 Хувийн хэвшлийн байгууллагууд
7 ТББ, төсөл, хөтөлбөр

8 Менежментийн хувьд анхааран хөгжүүлж 
болох үндсэн чиглэл

Аялал жуулчлал, судалгаа, 
мэдээллийн төв гэх мэт

9
Шаардлагатай 
тохиолдолд нэмэлт 
үзүүлэлт оруулна.

3.3. АНГИЛАЛ СОНГОХ БА АНХААРАХ ЗYЙЛ

Санал болгож буй газрын хувьд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангиллыг 
сонгохдоо дээрх бүрдэл хэсэг бүрт хамаарах мэдээлэл, хамтын оролцоот олон шалгуурт аргын 
эрэмбийн дүнг үндэслэл болгон ТХГН-ийн тухай хуулинд заасан ангиллын тодорхойлолтын 
дагуу сонголт хийж, ангилал сонгосон үндэслэлийг энд товч тодорхой бичнэ.

Хавсралт 1. Байгаль хамгааллын салбарт түгээмэл хэрэглэгдэх зарим нэр томьёо, 
тайлбар

Нэр, томьёо Тодорхойлолт

Экосистемийн бүтэц, 
бүрэлдэхүүн

Тухайн газар нутаг дахь экосистемийн үндсэн төрх, экосистемийн олон 
янз байдал нь биологийн олон янз байдлыг илэрхийлэх бөгөөд амьдрах 
орчны ялгаатай олон хэв шинжийг бүрдүүлж байдаг. Экосистемийн 
бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлох нь хамгааллын менежментийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал нөлөөтэй.

Ой

Ой нь экосистемийн нэг бүрдэл төдийгүй, онцгой амьдрах орчныг 
тэтгэгч. Байгалийн янз бүрийн бүсэд тохиолдох ой, модтой газрын 
биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөө тун чухал. Ялангуяа говь, 
цөлөрхөг хээрийн болон, хээрийн экосистемд орших үлдвэр ой, модтой 
газар, заган ой үзүүлэх нөлөө чухал байдаг.
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Нэр, томьёо Тодорхойлолт

Цэнгэг ус, голын эх ай 
сав газар

Монгол орны гол мөрний нийлбэр урсац 1978 оноос хойш аажим 
нэмэгдсээр 1993 онд 78.4км3 хүрч, түүнээс хойш аажим буурсаар сүүлийн 
10 жилд хамгийн бага устай жилүүд болж байна. Тал хээрийн бүсэд 
орших нууруудын талбайн хэмжээ багасаж, говь цөлийн бүсэд орших 
жижиг нуур, тойром ширгэж байгаа нь биологийн олон янз байдлын 
хамгааллын тулгамдсан асуудал болж байна. Мөн цэнгэг ус, усны ай сав 
газар нь бусад амьтан, ургамлын амьдрах орчин, хоол тэжээлийн эх 
үүсвэр болдог нь түүний хамгааллын ач холбогдлыг үлэмж нэмэгдүүлнэ.

Биологийн олон янз 
байдал хамгийн баялаг 
газар нутаг

Экосистемийн олон хэв шинж, ялгаатай амьдрах орчин, элдэв бүлгэмдэл, 
олон зүйл организм болон генетик олон янз байдлыг харьцангуй элбэг 
агуулсан газар нутаг 

Экологийн хувьд чухал 
амьдрах орчин

Биологийн бүтээмж харьцангуй арвин баялаг, амьтдын ялгаатай бүлгүүд, 
тэдний амьдралын үйл явцыг тэтгэхэд чухал оролцоотой холбоос газар 
нутаг, амьдрах орчин хоорондын холбоос, идэш тэжээлийн харилцаа, 
залуу бодгалийн орон зайн түгэлт, ургамлын үр, спорын түгэлт, тархалт, 
зөөвөрлөлт зэрэг зүйлийн амьдралыг тэтгэх газар 

Тархац нь хумигдаж, 
доройтож буй амьдрах 
орчны орон зайн 
хэмжээний тоон үзүүлэлт

Газар зүйн орших хэлбэрийн орон зайн хэмжээ нь хумигдаж, эсхүл 
доройтолд орсноор сүйдэж, устахад хүрч буй амьдрах орчныг агуулж 
байгаа газар 

Тархац нь хумигдаж, 
доройтож буй амьдрах 
орчны чанарын үзүүлэлт

Амьдрах орчны чанарын хувьд, хумигдан доройтсон, устаж үгүй болж 
буй амьдрах орчныг хамарч байгаа газар 

Устаж болзошгүй, 
ховордож буй, тоо 
толгойн хувьд цөөрсөөр 
байгаа зүйлийн 
популяцийн тоо 
хэмжээний үзүүлэлт 

Газар зүйн орших цар хүрээнд устаж болзошгүй, ховордож байгаа, эсхүл 
тоо толгой нь цөөрсөөр буй зүйл организмын мэнд үлдэлтийг тэтгэх, 
тэдний тоо толгой нөхөн сэргэхэд чухал амьдрах орчныг агуулж буй 
газар 

Алив зүйл эсхүл амьдрах 
орчны ховордлын 
зэрэглэл

Эндемик зүйл эсхүл ховордсон зүйлийн популяци, бүлгэмдэл, мөн 
хязгаарлагдмал, өвөрмөц амьдрах орчныг агуулж буй газар 

Алив зүйл эсхүл амьдрах 
орчны эмзэг байдлын 
үзүүлэлт

Хүний шууд болон дам үйл ажиллагаа, эсхүл байгалийн элдэв үзэгдэлд 
нэн эмзэг зүйл оршдог, нэг эсхүл нийлмэл тогтоцтой харьцангуй 
олон хэв шинжтэй, функциональ үйл ажиллагаа нь хялбар доголдож, 
өөрчлөгддөг, уугуул хэв шинж нь маш удаан сэргэдэг амьдрах орчин 
агуулсан газар 

Тулгуур зүйл (keystone 
species)

Тухайн экосистемийн буцаж сэргэх чадвар (resilience)-ыг тэтгэхэд чухал 
функциональ оролцоотой зүйл 

Төлөөлөл экосистемийн 
үзүүлэлт

Тухайн ландшафтын цар хүрээнд хязгаарлагдмал, өвөрмөц илэрц, 
тархацтай экосистемийн хэв шинж агуулсан газар

Амьтны зүйл идээшин 
амьдардаг чухал түшиц 
газар 

Алив зүйл амьтан жилийн турш, эсхүл улирлаар идээшин оршдог газар 

Алив зүйл амьтны 
нүүдлийн зам, эсхүл түр 
буудлаж амардаг чухал 
түшиц газар 

Нүүдэллэдэг болон хэрмэл амьдралын хэв маягтай зүйл амьтад идэшлэж, 
түр саатан амардаг газар 
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Алив зүйл амьтны 
үржлийн чухал түшиц 
газар 

Жил бүр амьтны зүйлийн ороо нийллэг болдог, эсхүл олноор төрж, үр 
төлөө бойжуулдаг газар 

Бүс нутгийн болон олон 
улсын хамгаалалтай 
газрын сүлжээг тэтгэх, 
холбоос нутгийн 
холбогдол

Үндэсний болон улс төрийн хил дамнасан хамгаалалтай газартай 
холбогдох, тэтгэх боломжтой холбоос газар нутаг

Геологи, 
геоморфологийн үнэ цэн

Геологи болон геоморфологийн ховор, өвөрмөц тогтоц, үйл явцын 
төлөөлөл илэрц бүхий газар 

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд мэдрэг 
байдал

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг экосистем, амьдрах орчин бүхий 
газар

Дэлхийн байгаль 
хамгааллын холбогдол

Олон улсын байгаль хамгааллын гэрээ, конвенцын зорилго, агуулгад 
нийцэхүйц газар 

Нутгийн иргэд, соёл, 
уламжлал, зан үйлийн 
холбогдол

Тухайн газар нутагт олон үе удмын турш оршин амьдарч ирсэн 
иргэдийн соёлын өвөрмөц биет болон оюун санаа, гоо зүйн дурсгалт өв 
хамрагдсан газар

БОЯБ-ын дотроос 
байгаль хамгаалах арга 
хэмжээнд илүү анхаарал 
татах онцлог зүйл

Тодорхойлогч зүйл буюу а. Хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийг үнэлэх, 
б. Бусад зүйлийн популяцийн хандлагыг хянах, в. Биологийн олон янз 
байдлын баялаг нутгийн байршлыг бүс нутгийн хэмжээд илрүүлэхэд 
хэрэглэдэг. Экосистемийн амьдралд чухал үүрэгтэй зүйлийг байгаль 
хамгааллын практикт нөмөр буюу шүхэр зүйл (Umbrella species), 
анхаарал татах туг зүйл (Flagship species & Charismatic species), түлхүүр 
зүйл (Keystone species), орчны индикатор тодорхойлогч зүйл хэмээн 
ялгаж, тухайлан ялгана.

Шүхэр зүйл

Амьдрах чадвартай популяци нь байгалийн эвдрээгүй анхдагч 
тогтолцоонд их хэмжээний талбай эзлэн оршдог зүйл амьтан. Ийм 
зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны нөмөр нөөлөгт бусад олон зүйл, 
тогтолцоог хамгаалах боломжтой юм. Ийм зүйлийн жишээнд говийн 
нөхцөлд хавтгай тэмээ (Camelus ferus), тайгад хүрэн баавгай (Ursus arctos) 
зэргийг тооцож болно.

Анхаарал татах зүйл

Олон нийтэд танил бөгөөд анхааралд амар хялбар өртөх, дэмжлэг авах 
боломжтой зүйл амьтан. Ийм зүйлийг ашиглан байгаль хамгаалах үйл 
ажиллагааг явуулснаар бусад олон зүйлийг хамгаалах зорилтыг зэрэг 
хэрэгжүүлж болно. Ийм зүйлийн жишээнд манай орны хувьд цоохор 
ирвэсийг (Uncia uncia) авч үзэж болно.

Түлхүүр зүйл

Экосистемийн нийлмэл тогтолцооны чухал байр суурь эзэлдэг зүйл 
амьтан. Түүнээс олон зүйлийн тархалт, байршил, хам амьдралын хэвийн 
ажиллагаа хамаатай байдаг. Байгаль хамгаалал, ялангуяа тодорхой 
экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад анхаарч үзүүштэй зүйлийн нэг 
юм. Манай орны хээрийн бүсэд үлийн цагаан оготно түлхүүр зүйлийн 
үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ноёлох зүйл Хэдийгээр ховордлын тулгамдсан асуудал байхгүй ч тухайн бүлгэмдэл 
экосистемд өөрийн тоо толгойн элбэгшлээс хамааран идэж тэжээлийн 
болон бусад функциональ үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй зүйлийг хэлнэ.
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Идээшил газар Алив зүйл амьтан жилийн турш, эсхүл улирлаар идээшин оршдог газар 
Үржлийн амьтан жилийн турш, эсхүл улирлаар идээшин оршдог газар 
эсхүл олноор төрж, үр төлөө бойжуулдаг газар 

Ороо хөөцөөний газар Үржлийн үедээ “шүхэрлэдэг” тахиатны овгийн шувуудын зүйлүүдийн 
шүхэрлэдэг газрууд

Алив зүйл амьтны 
нүүдлийн зам, эсхүл түр 
буудаллаж амардаг чухал 
түшиц газар

Нүүдэллэдэг болон хэрмэл амьдралын хэв маягтай зүйл амьтад 
идээшилж, түр саатан амардаг газар

Нүүдлийн шувууны 
дамжин өнгөрөх, 
өндөглөн зусах газар

Олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд ховор, нэн ховор статустай шувууд 
нүүдлийн үедээ бууж амардаг, идээшилдэг гол нүүдлийн замын коридор 
нутаг болдог газруудыг анхаарах, ялангуяа сүрэглэн нүүдэллэдэг 
зүйлүүдийн амардаг газруудыг хамгаалах шаардлагатай

Амьтад, шувууны 
идээшил болсон газар 
тариалангийн эдэлбэр

Тогоруу болон тоодог зэрэг шувууд нүүдлийн үедээ тогтмол идээшилж, 
амардаг нутгууд байдаг бөгөөд үүн дотор “тариан талбай” чухал амьдрах 
орчин болдог тул эдгээр талбайг тодорхойлон, хамгаалалтад авах, 
нэмж өргөтгөхгүй, харин зүй зохистой хэрэглээг шувуу хамгаалалтай 
уялдуулан нэвтрүүлэх

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд мэдрэг 
байдал

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэг экосистем, амьдрах орчин бүхий 
газар

Геологи, 
геоморфологийн үнэ цэн

Геологи болон геоморфологийн ховор, өвөрмөц тогтоц, үйл явцын 
төлөөлөл илэрц бүхий газар

Өвөрмөц экосистем 
бүхий

Эндемик зүйл эсхүл ховордсон зүйлийн популяци, бүлгэмдэл, мөн 
хязгаарлагдмал, өвөрмөц амьдрах орчныг агуулж буй газар

Соёлын өв 
Түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг төлөөлж чадах 
байгаль, нийгэм, түүх, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, ач 
холбогдол бүхий өв

Соёлын биет өв Түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлөх биетээр оршин байгаа 
дурсгал

Өөрчлөлтөд орсон ой Цаг уурын хуурайшилттай нөхцөлд ойн түймрийн улмаас бүтэц нь 
алдагдсан янз бүрийн насны модод бүхий ойг хэлнэ. 

Өөрчлөлтөд хүчтэй 
нэрвэгдсэн ой Ерөнхийдөө гэнэтийн хүчтэй өөрчлөлтийн улмаас үүссэн ижил насан ой.

Бага зэргийн өөрчлөлтөд 
орсон ой

Чийглэг уур амьсгал дахь янз бүрийн настай, ганц нэгээрээ эсвэл хэсэг 
бүлгээрээ хүчтэй өөрчлөлтөд нэрвэгдсэн ой
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Хавсралт 2. Үндэслэлийг эрэмбэлэх хамтын оролцооны олон-шалгуурт аргаар 
нэгтгэл тооцоо хийсэн жишээ

Үнэлгээний нэгтгэлийг хэрхэн хийх талаар дараахь жишээ дээр авч үзье. Тодорхой газар 
нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг маягт дахь үзүүлэлт болон бүрдэл хэсэг 
бүрээр үнэлж, эрэмбэлэхээр нийт 7 шинжээчдээс санал асуулга хүлээн авсан гэж үзье.

Хүснэгт 5. Шинжээчдийн маягт дахь үзүүлэлтээр үндэслэлийг эрэмбэлсэн 
нарийвчилсан үнэлгээний нэгтгэл (зөвхөн эхний 1 маягтын дагуу жишээ болгон 
харуулав)

2.1 маягтын тухайд 7 шинжээчээс 4 (тухайн эрэмбийн оноог өгсөн шинжээчийн тоо) нь 5 
гэсэн эрэмбийн оноо, 3 нь 9 гэсэн эрэмбийн оноо өгсөн байв. Энэ тохиолдолд -г тооцохдоо 
дараахь байдлаар тооцно. 

 = 10/(5+9)*5 = 3.57   3.57 * 4 = 14.28

 = 10/(5+9)*9 = 6.42  6.42 * 3 = 19.28

 = (14.28+19.28)/703*100 = 47.94%

 = (4*5+3*9)/7 = 6.71 
 

Маягтын 
дугаар

Санал өгсөн 
шинжээчийн 

тоо (n)

Эрэмбийн 
оноо (xi)

yi zi

yi  n

Эрэмбийн 
нэгдсэн 
дүн (%)

Эрэмбийн 
үнэлгээ

(оноо ба түвшин)

Маягт 2.1

1

47.94% 6.71 II

3

4 5 3.57 14.28

7

3 9 6.42 19.28

3  A – хамгийн их авч болох оноо буюу нийт оролцсон шинжээчийн тоо = 7 * 10 = 70
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Хүснэгт 6. Шинжээчдийн бүрдэл хэсэг бүрээр үндэслэлийг эрэмбэлсэн ерөнхий 
үнэлгээний нэгтгэл (5 бүрдэл хэсэг тус бүрийн дагуу тооцоолон жишээ болгон 
харуулав)

Бүрдэл хэсэг
Санал өгсөн 

шинжээчийн 
тоо (n)

Эрэмбийн 
оноо (xi)

yi zi

yi  n

Эрэмбийн 
нэгдсэн 
дүн (%)

Эрэмбийн 
үнэлгээ

(оноо ба түвшин)

Экосистем, 
амьдрах орчин

0 1 0 0

51.43% 8.23 I

0 3 0 0

0 5 0 0

5 7 4.38 17.52

17 9 5.63 95.63

Биологийн 
төрөл, зүйлийн 
үзүүлэлт

0 1 0 0

50.62% 8.09 I

0 3 0 0

0 5 0 0

10 7 4.38 43.8

12 9 5.63 67.56

Геологи, 
газарзүй, уур 
амьсгалын 
үзүүлэлт

0 1 0 0

46.98% 5.64 III

0 3 0 0

15 5 4.17 62.55

7 7 5.83 40.81

0 9 0 0

Түүх, соёлын 
өвийн үзүүлэлт

0 1 0 0

23.48% 5.64 III

3 3 1.25 3.75

10 5 2.08 20.8

8 7 2.92 23.36

1 9 3.75 3.75

Биологийн 
олон янз 
байдалд 
тулгамдаж буй 
асуудал

0 1 0 0

35.50% 7.45 II

0 3 0 0

3 5 2.38 7.14

11 7 3.33 36.63

8 9 4.29 34.32
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