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Н¿¿äëèéí çàìûí òîäîðõîé Газар нутгийг хариуцан ажиллаж 

байгаа менежер¿¿дэд ºгºх Танилцуулга  

З¿¿н Ази – АвстралАзийн н¿¿длийн замын газар нутгийн 

с¿лжээний ач холбогдол, х¿лээх ¿р д¿н 

  

З¿¿н Ази – АвстралАзийн н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ бол эгнээндээ 13 улсын 

нутаг дэвсгэрт орших 90 газар нутгийг багтаасан хуулийн эрхг¿é, хамтын тºсºл юм.  

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ 1996 оноос эхлэн ажиллаж ирсэн бºгººд ºнººдºр 

З¿¿н Ази – АвстралАзийн н¿¿длийн замын Хамтын ажиллагаа/т¿ншлэлийн дэмжлэгийг 

х¿лээн ажиллаж байна.  

З¿¿н Ази – АвстралАзийн н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ бол тухайн н¿¿длийн зам 

дагуух газар нутгийн менежер¿¿дийн хувьд н¿¿длийн усны шувуудыг ¿р д¿нтэй хамгаалах 

ажилдаа шаардлагатай хамтарсан ¿йл ажиллагааг хэрэгж¿¿лэх ихээхэн бодит боломж 

юм. Энэх¿¿ с¿лжээ н¿¿длийн зам дагуу хэрэгж¿¿лж байгаа ºргºн х¿рээтэй байгаль 

хамгаалах ¿йл ажиллагаанд олон улсын хэмжээний ач холбогдол б¿хий газар нутгийг 

хамруулах боломжийг олгох юм.   

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээгээр дамжуулж Засгийн газрууд, газар нутгийг 

хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д, болон бусад харилцагч/сонирхогч нар н¿¿длийн 

усны шувуудыг хамгаалах ¿р д¿нтэй хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгж¿¿лэхэд 

шаардлагатай хамтарсан ¿йл ажиллагааг авч хэрэгж¿¿лж болно.  

Ер нь бол н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах ажил нь олон улсын хэмжээнд чухал ач 

холбогдол б¿хий газар нутгийн иж б¿рэн с¿лжээний холбогдох менежментээс ихээхэн 

шалтгаалдаг билээ. Ийм учраас с¿лжээнд хамрагдах газар нутгийн тоог нэмэгд¿¿лэх ажил 

бол ерºнхий ¿р ашиг, ¿р д¿нг нэмэгд¿¿лэх юм.  

С¿лжээнд газар нутгийг хамруулснаар тэдгээр газар нутгийн менежер¿¿дийн хувьд 

с¿лжээнд нэгдсэнээр бий болох ач тусыг, мºн х¿лээх ¿р д¿нг ч тодорхой болгож ºгºх юм.  

 

Газар нутгийн менежер¿¿дэд хамаарал б¿хий ач тус, х¿лээх ¿р д¿нг дараагийн б¿лэгт 

харуулав. 
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Газар нутгийн с¿лжээний нэг хэсэг байснаар х¿ртэх ¿р ашиг 

  

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд хамрагдан ¿йл ажиллагаанд оролцсоноор газар 

нутгийн менежер¿¿д ººрсдийн хариуцан ажиллаж байгаа ¿йл ажиллагаандаа шууд ¿р д¿н 

áîëîõóéö олон янзын ¿р ашгийг х¿ртэх бºгººд энэ нь тухайн газар нутгийн хувьд урт 

хугацааны экологийн ¿р ашиг болох юм. Эдгээр ¿р ашигт дараах з¿йл¿¿д хамрагдана. 

¯¿нд: 

  

1. Олон улсын хэмжээнд х¿лээн зºвшººрºгдсºн 10 ил¿¿ жил ажилласан туршлагатай 

санаачилгаар дамжуулж бусдад ººрийгºº х¿лээн зºвшººр¿¿лэх болно.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ нь 1996 оноос хойш ¿йл ажиллагаа явуулж байгаа 

З¿¿н Ази – АвстралАзийн н¿¿длийн замын дагуу н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах олон 

улсын хамтын ¿йл ажиллагааг хэрэгж¿¿лэх хамгийн нºлºº б¿хий санал санаачилга юм.  

 

2. Н¿¿длийн усны шувуудын тухайд ач холбогдол б¿хий газар нутгийг олон улсын 

хэмжээнд х¿лээн зºвшººр¿¿лнэ.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний нэг хэсэг байснаар тухайн газар нутгийнхаа 

талаарх мэдээллийг олон улсын хэмжээнд дэлгэр¿¿лэх ба тухайн газар нутгийн 

менежер¿¿д нь ч гэсэн ач холбогдол б¿хий н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалж байгаа 

тусгай газар нутгийн менежер гэдгээрээ статусын хувьд ч дээг¿¿р тавигдах болно.  

 

3. Н¿¿длийн замын х¿рээнд тодорхой нэгэн газар нутгаас оруулж байгаа хувь нэмэр 

х¿лээн зºвшººрºгдºх болно. 

 

Энэх¿¿ санаачлагын нэг хэсэг гэдгээрээ Газар нутгийн менежер х¿н н¿¿длийн усны 

шувуудыг хамгаалах хамтын ажиллагааны ºмнº х¿лээсэн ¿¿ргээрээ ººрийн улс орон 

болоод олон улсын хэмжээнд х¿лээн зºвшººрºгдºнº. Газар нутгийн с¿лжээг авч явах, 

ºргºжин дэвж¿¿лэх б¿хий л ажилд тодорхой газар нутаг б¿гд ººрсдийн гэсэн хувь нэмрээ 

оруулах бºгººд мºн ººрийн газар нутгийн тухайд онцлог зарим нэгэн асуудлыг сурталчлах 

сайхан боломжтой болох болно.  

 

4. Н¿¿длийн замын тухайд байгаль хамгаалах ¿р д¿нд х¿рэх тодорхой механизмтай 
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болох болно. 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд хамрагдсанаар тухайн газар нутгийг хариуцан 

ажиллаж байгаа менежер¿¿д бусад менежер¿¿дтэй ажлын арга туршлага, мэдлэг 

мэдээллээ солилцох н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах арга техникээс харилцан 

суралцах боломжтой болно. Ингэснээр н¿¿длийн зам дагуух байгаль хамгаалах ажлын ¿р 

д¿нг орон нутгийн чанартай мºн ил¿¿ ºргºн х¿рээнд т¿гээн сурталчлах ажилд ихээхэн тус 

нэмэр болох юм. 

 

5. С¿лжээнд хамрагдсанаар бусад газар нутагт ажиглагддаг з¿йл шувуудын тухайд 

хамтарсан судалгаа хийх боломжтой болно.  

 

С¿лжээний ¿йл ажиллагаанд хамрагдах нь тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа 

менежер¿¿дэд бусад газар нутагтай хамтарсан судалгаа хийх боломж олгох юм. Н¿¿длийн 

замд байх ялангуяа хоё ба т¿¿нээс дээш тооны улс орнуудын нутгаар дамжин ºнгºрºх 

з¿йлийн тухайд ил¿¿ сайн мэдлэг мэдээлэл байх асуудал ихээхэн чухал шаардлагатай 

байдаг. Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд хамрагдсанаар тэрх¿¿ мэдээлэл 

харилцан солилцох ¿йл явц, менежер хоорондын хамтын ажиллагаа улам б¿р идэвхжих 

улам б¿р тодорхой зорилготой болох юм.  

 

6. Тухайн газар нутгийн ач холбогдлын талаарх мэдээлэл орон нутгийн т¿вшинд улам 

б¿р нэмэгдэнэ.  

Тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д газар нутаг нь тухайн газар 

нутгийн талаар олон улсын т¿вшинд х¿лээн зºвшººрºгдсºн байгаа тэрх¿¿ асуудлыг ил¿¿ 

¿р д¿нтэй ашиглах боломжтой болно. Орорн нутгийн т¿вшинд мэдэгдэж байгаа мэдээ 

мэдээлэл болон н¿¿длийн усны шувуудын ач холбогдол нь тухайн газар нутгийн ¿нэ 

цэнийг тогтоож барьж байх орон нутгийнхны х¿лээх ¿¿рэг хариуцлага, ºмчлºл буюу тэрх¿¿ 

ач холбогдол нь миний юм бидний юм гэсэн оюун санааг тºлºвш¿¿лэхэд ихээхэн чухал 

¿¿рэгтэй байх юм.  

 

7. Н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах ¿йл ажиллагаанд нутгийн иргэдийг ил¿¿ ихээр 

татан оролцуулах ажлыг дэмжих талаар загвар болно.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд аль нэгэн газар нутаг хамрагдсанаар тухайн 

газар нутагтаа байгаль хамгаалах ¿йл ажиллагаанд орон нутгийн иргэдийг аль болох 
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ºргºн хэмжээнд оролцуулах асуудлыг дэмжих боломжтой болно.  Тухайн газар нутгийг 

хамгаалах ¿йл ажиллагаанд нутгийн иргэд ил¿¿ их х¿чин чармайлт гаргах боломжтой. 

Хэрвээ байгаль орчны асуудал, нутгийн иргэдийн х¿сэл эрмэлзлэл харилцан бие биенээ 

х¿лээн зºвшººрсºн байдлаар тухайн газар нутаг дээрх менежмент явагдаж байх ёстой 

бол тухайн нутгийн иргэдийг байгаль хамгаалах ажил ба тогтвортой хºгжлийн асуудалд 

оролцуулж байх нь з¿йн хэрэг.  

 

8. Олон улс ба тодорхой нэгэн улсаас гаргаж байгаа санх¿¿жилтэд хамрагдаж боломж 

бололцоо нэмэгдэнэ.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний нэг хэсэг байснаар тухайн газар нутгийг 

хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿дийн хувьд тухайн газар нутагт хэрэгж¿¿лэх байгаль 

хамгаалах ¿йл ажиллагааг дэмжих зорилгоор олон улс эсвэл аль нэгэн улсаас бий 

болгосон санх¿¿жил нээлттэй болно. Олон улсын хэмжээнд х¿лээн зºвшººрºгдсºн энэх¿¿ 

санаачлагын нэг хэсэг байснаар санх¿¿гийн байгууллагууд тухайн газар нутгийг сонирхох 

бºгººд тэдний сонирхол нь ººрсдийн хийсэн хºрºнгº оруулалтыг байгаль хамгаалах 

тогтвортой менежментийн ¿р д¿нгээр хэмждэг байна.  

 

9. Н¿¿длийн усны шувуудыг хэрхэн хамгаалж буй талаарх ил¿¿ ºргºн х¿рээний мэдлэг 

мэдээлэлд х¿рэх болно.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ нь тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа 

менежер¿¿дэд туслах зорилгоор ил¿¿ ¿р ашигтай, ил¿¿ ºргºн х¿рээний мэдлэг 

мэдээллийн бааз суурийг бий болгох механизм боловсруулж байна. Энэх¿¿ механизмаар 

дамжуулж ººр хаа нэгэн газраас олох боломжг¿й мэдлэг мэдээлэл туршлагыг олж авах 

боломж тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿дэд олдох болно.  

 

10. Чадавхиа нэмэгд¿¿лэх дээшл¿¿лэх боломжтой болно.  

 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ тодорхой улсын Засгийн газар, тºрийн бус 

байгууллагууд чадавхий бэхж¿¿лэх тºсºл боловсруулах хэрэгж¿¿лэх механизмтай болно. 

Тэдгээр тºсл¿¿дийн гол анхаарал нь тодорхой газар нутгийн менежмент, байгаль 

хамгаалах техник, болосрол, харилцаа холбоо, усны шувуудын судалгаа мониторингийн 

ур чадварт голлон анхаарсан байх юм.  
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Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний менежментээс х¿лээх х¿лээлт 

  

Ер нь бол Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд оролцсоноор Тухайн газар нутгийг 

хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д тодорхой ашиг х¿ртэх боломжтойн адилаар тухайн 

газар нутгийн мещнежменттэй холбоотойгоор бас х¿лээх х¿лээлт¿¿д байгаа. Тэдгээр 

х¿лээлтэд дараах з¿йл¿¿д багтах юм: 

  

1. Тухайн газар нутгийг с¿лжээнд хамруулахтай холбоотойгоор бэлтгэх мэдээлэл 

 

Тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д н¿¿длийн замын газар 

нутгийн с¿лжээнд харуулахаар нэрийг нь дэвш¿¿лж байгаа газар нутгийн холбогдолтой 

шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэх шаардлагатай. Нэрийг нь дэвш¿¿лэх маягт бий бºгººд 

Хамтын ажиллагааны нарийн бичгийн дарга нарын газраас тухайн баримт бичгийг 

бэотгэхтэй холбогдуулан дэмжлэг ¿з¿¿лэх боломжтой.  

 

2. Усны шувуудын ¿нэ цэнийг хадгалж байхын тулд тухайн газар нутагт менежмент 

хийх нь  

 

Тухайн газар нутгийн менежментийн зорилтын нэг нь усны шувуудын ач холбогдлыг 

х¿ëýýí çºâøººð¿¿ëýõ ÿâäàë áàéäàã áºãººä ìåíåæåð¿¿ä òóõàéí ãàçàð íóòàãò ãàçðûã 

òîãòâîðòîé àøèãëàõ àðãà òóðøëàãûã îðîí íóòãèéí èðãýä, ¿éëäâýðèéí ãàçàð, îðîí íóòãèéí 

çàñàã çàõèðãàà çýðýã á¿õèé ë îðîëöîã÷ òàëóóäûí õà ìòààð  õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã äýìæèõ 

õýðýãòýé áàéíà. Áóñàä ãàçàð íóòãèéã õàðèóöàí àæèëëàæ áàéãàà ìåíåæåð¿¿äòýé õàìòðàí 

íýã èæèë ç¿éë øóâóóíû õàìãààëàëòûí àñóóäëûã õàðèóöàí àæèëëàõ áîëîìæ ãýäýã áîë 

ìåíåæìåíòèéí áàñ ë íýã ÷óõàë ýëåìåíò þì.  
 

3. Н¿¿длийн усны шувуудад зориулагдсан газар нутгийн ач холбогдлыг орон нутгийн 

ард иргэд х¿лээн зºвшººрºх ¿йл ажиллагааг хºх¿¿лэн дэмжих.  

 

Н¿¿длийн усны шувуудын онцын ач холбогдол б¿хий нийт газар нутаг тэрх¿¿ газар нутгийн 

дотор амьдарч байгаа эсвэл гадуур нь амьдарч байгаагаас ¿л шалтгаалан иргэдийн хийж 

байгаа ¿йл ажиллагааны нºлººллººс ихээхэн хамааралтай. Тухайн газар нутгийн 
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менежментийг сайжруулах явдал бол тухайн газар нутгийн ¿¿рэг ач холбогдлыг нутгийн 

ард иргэд хэрхэн х¿лээн зºвшººрч байгаагаас ихээхэн хамааралтай. Энэ учраас тухайн 

газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д газар нутгаа орон нутгийн т¿вшинд 

х¿лээн зºвшººр¿¿лэх ажилдаа Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээг ихээхэн ашиглах 

шаардлагатай. 

 

4. Тухайн газар нутгийн менежментэд орон нутгийн иргэдээс оруулах дэмжлэгийг 

нэмэгд¿¿лэх.  

 

Тухайн газар нутгийн тухайн байгаль хамгааллын тодорхой ¿р д¿нд х¿рэхэд орон нутгийн 

дэмлэг ихээхэн ¿¿рэгтэй байдаг. Тухайн газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа 

менежер¿¿д орон нутгийн дэмжлэгийг олж авахын тулд ихээхэн х¿чин чармайлт гаргах 

шаардлагатай. Ямарваа нэгэн газар нутгийг н¿¿длийн шувуудын тухайд зориулж зарлах, 

эсвэл зºвхºн тодорхой газ¿ар нутгийн зориулалт б¿хий ямарваа нэгэн арга хэмжээ зохион 

байгуулж хэрэгж¿¿лэх нь тухайн газар нутгийг хамгаалахад орон нутгийн олролцоог 

нэмэгд¿¿лэх орон нутгийн иргэлдийн татан оролцуулахад ихээхэн ¿¿рэгтэй ач тустай арга 

хэмжээ болох юм.  

 

5. Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний бусад газар нутгийн менежер¿¿дтэй 

менежментийн талаархи мэдээлэл болоод арга туршлагаа солилцох.  

 

Менежментийн талаархи мэдээлэл болоод арга туршлагаа солилцох нь газар нутгийг 

хариуцан ажиллаж байгаа б¿хий л менежер¿¿дийн хувьд хамгааллын ажлын ¿р д¿нг 

нэмэгд¿¿лэх нэгэн арга зам болно. Tухайн газар нутгийн менежментэд шаардлагатай 

мэдээд мэдээлэл, арга туршлагын ¿нэлж баршг¿й сан хºмрºгийг С¿лжээ бий болгоно.  

 

6. Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээг ºргºтгºх зорилгоор олон улсын хувьд ач 

холбогдол б¿хий бусад газрын нэрийг дэвш¿¿лэх.  

 

Тодорхой газар нутгийг хариуцан ажиллаж байгаа менежер¿¿д зарим нэгэн ач холбогдол 

б¿хий газар нутгийн нэрийг дэвш¿¿лэх ажлыг сурталчлах тал ихээхэн чухал байр суурин 

дээр байгаа х¿мм¿¿с юм. Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний ¿р ашгийг 

нэмэгд¿¿лэхэд нэмэлт газар нутгууд ихээхэн ач тустай. ¯¿нээс гадна с¿лжээ хичнээн 

ºргºжнº тºчнººнººр т¿¿ний ашиг тус х¿лээн зºвшººрºгдºж нэмэлт дэмжлэг олж авах 
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боломж нэмэгдэх болно.  

 

Тºгсгºл  

Н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах ажилд олон улсын хэмжээний ач холбогдол б¿хий иж 

б¿рэн с¿лжээ бий болгох явдал онцгой ач холбогдолтой. Тухайн газар нутгийг хариуцан 

ажиллаж байгаа менежер¿¿д ººрсдийн газар нутгийнхаа тухайд менежмент хамгааллын 

¿р д¿нтэй арга хэмжээ авч хэрэгж¿¿лэхэд жинхэнэ хºдºгºгч х¿ч болохуйц онцгой ¿¿рэгтэй. 

Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ нь нийт менежер¿¿дэд ихээхэн ач тустай боломж 

олгох бºгººд эсрэгээрээ хийх ажлыг аль болох бага байлгах болно. Энэ нь Н¿¿длийн нийт 

замын дагуу усны шувуудыг аль ч т¿вшинд хамгаалах ажлыг х¿лээн зºвшººрºх дэмжлэг 

болох ¿р д¿нтэй механизм юм.  

 


