З¿¿н Ази –АвстралАзийн шувуудын н¿¿длийн замын дагуу н¿¿длийн ба усны
шувуудыг хамгаалах, тэдгээрийн амьдрах орчныг тогтвортой ашиглах
талаарх Хамтын ажиллагаа/Т¿ншлэл
Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable
Use of their Habitats in the East Asian – Australasian Flyway
(З¿¿н Ази – АвстралАзийн шувуудын н¿¿длийн замын дагуух хамтын
ажиллагаа)
Н¿¿длийн усны шувууд жил б¿р тодорхой замналаар дамжин нисэж ºнгºрдºг газар
з¿йн маршрутыг “Шувуудын н¿¿длийн зам” гэнэ. Дэлхий дээр н¿¿длийн есºн
¿ндсэн зам байдаг. З¿¿н Ази – Австрали Азийн н¿¿длийн зам нь Оросын алс
Дорнод болон Аласкагаас ºмнº з¿г р¿¿ чиглэн З¿¿н Ази ба З¿¿н ºмнºд Азиар
дамжин Австрали болон Шинэ Зеландыг чиглэх бºгººд энэ замд 22 улс орон
багтдаг байна.

З¿¿н Ази – Австрали Азийн н¿¿длийн зам бол дэлхий дахины

хэмжээнд ховордсон 28 з¿йл шувуудыг багтаасан 250 гаруй популяцаас б¿рдсэн
50 ил¿¿ сая н¿¿длийн усны шувуудын гэр орон юм. Усны шувууд н¿¿дэллэх ¿еэрээ
амарч хооллохын тулд ºндºр ¿ржил шимтэй уст намгархаг газруудад буудаллаж
урт удаан аялалынхаа дараагийн ¿е шат х¿ртэлх эрч х¿чээ нººцºлж авдаг байна.
Ийм учраас н¿¿длийн усны шувууд, тэдний амьдралд зайлшг¿й шаардлагатай
амьдрах орчныг хамгаалах явдалд н¿¿длийн нийт замын дагуух олон улсын
хамтын ажиллагаа нэн чухал шаардлагатай юм.
2002 онд Йоханнесбург-т болсон Тогтвортой хºгжлийн асуудлаарх Дэлхийн дээд
хэмжээний уулзалт (ТХАДДХУ)-ын ¿еэр Япон ба Австралийн Засгийн газрууд
хамтдаа Wetlands International байгууллагатай хамтран З¿¿н Ази, З¿¿н ªмнºд Ази
ба АвстралиАзи-д олон улсын ач холбогдол б¿хий н¿¿длийн усны шувуудын
байрладаг газар нутгийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах зорилго б¿хий II
хэлбэрийн Т¿ншлэл (Хамтын ажиллагаа) –г бий болгох санал тавьсан байна.
Хамтын ажиллагааны энэх¿¿ хэлбэрийг ТХАДДХУ-ын II хэлбэрийн санал
санаачилгын жагсаалтад б¿ртгэж авсан байна.
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Улмаар 2004 оны 11 д¿гээр сард БНСУ-д 21 орны ЗГ, ЗГ хоорондын байгууллагууд
мºн тºрийн бус байгууллагуудын тºлººлºгчид цугларан н¿¿длийн усны шувуудын
хамгааллын талаарх б¿с нутгийн ирээд¿йн хамтын ажиллагаанд Т¿ншлэл II
хэлбэрийн загварыг хэрхэн ашиглах талаар санал солилцсон юм. Тэд ЗГ-ууд, ЗГ
хоорондын байгууллагууд мºн тºрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг
г¿нзгийр¿¿лэх хэрэгтэй байна гэдэг дээр санал нэгдсэн ба Мянганы Хºгжлийн
Зорилтын бодлогыг цаашид дэмжих хэрэгтэй байна гэж ¿зсэн.
Anatidae ба тогорууны тºрлийн шувууд мºн бусад усны шувуудыг хамгаалахад Ази
Номхон далайн н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах Хороо, Ази Номхон далайн
н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах Стратеги чухал ¿¿рэгтэй ба тэдний ¿йл
ажиллагаанд т¿ншлэл ихээхэн амжилт авчрах юм. Стратеги болон ¯йл
ажиллагааны тºлºвлºгººн¿¿д нь 1996 оноос хойш н¿¿длийн усны шувуудын олон
улсын ач холбогдол б¿хий амьдрах орчныг хамгаалах, тэдгээрийг онгон зэрлэг
байдлаар нь хадгалах, мºн олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжин тэдгээрийн ¿йл
ажиллагааг уялдуулсаар байна.
Стратеги болон ¯йл ажиллагааны тºлºвлºгººний амжилтаас дурдвал Н¿¿длийн
зам дагуух н¿¿длийн усны шувуудад зориулсан 700 гаруй газруудыг тодорхойлсон
ба Anatidae ба тогорууны тºрлийн шувууд мºн Усны шувуудын тухайд ач
холбогдол б¿хий газар нутгийн с¿лжээний хºгжлийн ¿йл ажиллагааг нэмэгд¿¿лэх,
ингэснээр н¿¿длийн усны шувуудын талаарх мэдлэгээ нэмэгд¿¿лсэн бºгººд эдгээр
шувуудын ач холбогдлыг ил¿¿ тодорхой болгож ºгсºн юм. Нислэгийн зам дахь
н¿¿длийн усны шувуудын буудаллах гол газруудын менежер¿¿дийн ¿¿рэг
хариуцлагыг мºн дээшл¿¿лсэн байна.
Эдгээрээс гадна х¿н амын хурдацтай ºсºлт, эдийн засгийн хºгжил зэргээс
шалтгаалан усны шувуудын амьдардаг эргийн болон эргийн бус газруудад ирж буй
сºрºг нºлººлºл ихэссээр байна. Ялангуяа ºмнºд болон з¿¿н ºмнºд Азид эдгээр нь
элбэг тохиолдож байна. Усны шувууд ¿ржлийн бус улирлаа ºмнºд болон з¿¿н
ºмнºд Азийн улс орнуудад ºнгºр¿¿лдэг бºгººд энэ ¿ед нь тэдгээр сºрºг нºлººлл¿¿д
¿йлчилдэг байна. Мºн тэдгээр усны шувууд нь н¿¿длийнхээ ¿еэр н¿¿длийн замын
тºв хэсг¿¿дийг ашигладаг юм. Энэх¿¿ т¿ншлэл нь н¿¿длийн усны шувуудыг
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хангалттай тооны популяцтай байхад нь шаардлагатай усны шувуудын гол
амьдрах орчныг хамтран ашиглаж байгаа нутгийн иргэдийн тухайд эдийн засгийн
хºгжлийн хувьд онц чухал ач холбогдолтойг тодотгож ºгсºн байна.
Энэх¿¿ т¿ншлэл нь н¿¿длийн усны шувуудын газар нутгийн с¿лжээг дэмжих болон
экосистемийн ¿йлчилгээний тогтвортой байдлыг энгийн т¿вшинд хангах ба
чанарыг сайжруулах зорилготой. Мºн т¿¿нчлэн энэх¿¿ бичиг баримтын хавсралт 3т дурьдсанаар хамтын ажиллагаа/т¿ншлэлийн х¿рээнд н¿¿длийн усны шувуудын
тºрлийн хамгаалалтын т¿вшинг нэмэгд¿¿лэх юм. Энэ хамтын ажиллагаа/т¿ншлэл
н¿¿длийн усны шувуудын н¿¿длийн замын дагуух хамгаалалтыг х¿лээн зºвшººрсºн
нь хамгийн ¿р д¿нтэй явдал ба тэдний хамгаалалтын статусыг мºн нэмэгд¿¿лж
байгаа юм.
Ус чийг намгархаг газар нутгийн тухай Рамсарын конвенц, Н¿¿дэллэдэг
з¿йл¿¿дийн тухай конвенц, Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц (тогтоол
7.4 ба 7.28) ба Н¯Б-ын Хºгжлийн хºтºлбºр болон Н¯Б-н Байгаль орчны
хºтºлбºрийн Тºслийн ерºнхий чиглэл ба Дэлхийн Усны 3-р Чуулганаас гарсан
Устай холбоотой ¿йл ажиллагааны багц мºн Н¯Б-ын Усны бодлогыг багтаасан
Засгийн газар хоорондын гэрээ хэлэлцээр¿¿д болон олон улсын хамтын
ажиллагааны хэрэгжилтэд энэх¿¿ Хамтын ажиллагаа/т¿ншлэл нь дэмжлэг ¿з¿¿лэх
юм. Энэх¿¿ Т¿ншлэлийг 9.7 тогтоолд зааснаар Рамсарын Конвенцын хамтын
ажиллагааны б¿сийн санаачилга гэж баталсан явдал нь н¿¿длийн зам дахь энэх¿¿
т¿ншлэлийг х¿лээн зºвшººосºн хамгийн чухал баримт юм.
Энэх¿¿ т¿ншлэл мºн Н¿¿длийн зам дахь н¿¿длийн усны шувуудын тухай хоёр талт
гэрээ байгуулсан улс орнуудыг (БНХАУ, Япон, АНУ, Австрали, ОХУ, БНСУ мºн
БНАСАУ) ººрсдийн хариуцлага х¿лээсэн гэрээний ¿¿рэг, амлалтын талаарх
уулзалтыг зохион байгуулахад т¿лхэц ºгнº.
Н¿¿длийн

замын

тухайд

Т¿ншлэлийн

тохиролцов:
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талууд

доорхи

з¿йлсийг

харилцан

Б¿лэг 1 – Хуулийн статус
Энэх¿¿ т¿ншлэл албан бус бºгººд талуудын сайн дурын санаачлага юм.
Б¿лэг 2 – Ерºнхий зорилго, Зорилго ба зорилтууд
Ерºнхий зорилго
Энэх¿¿ т¿ншлэлийн ерºнхий зорилго нь н¿¿длийн замын ºргºн х¿рээний хамтын
ажиллагааг хангах, яриа хэлэлцээрийг дэмжих, б¿х шатны засгийн газрын
ажилтнууд, менежер¿¿д, олон талт байгаль орчны гэрээ хэлэлцээр¿¿д, техникийн
институцууд,

Н¯Б-ын

тºрºлжсºн

байгууллагууд,

хºгжлийн

агентлагууд,

¿йлдвэрлэлийн болон хувийн салбарууд, академи, тºрийн бус байгууллагууд,
хорооны б¿лг¿¿д мºн энгийн х¿м¿¿с хоорондын хамтын ажиллагаа болон нягт
хамтран ажиллах ¿йл явцыг дэмжихэд оршино.
Зорилго
ªмнºд Азиас АвстралАзи х¿ртэлх Н¿¿длийн зам дахь н¿¿длийн шувууд болон
тэдгээрийн амьдрах орчныг х¿н ардын сайн сайхан байдал болон биологийн олон
янз байдлын тогтвортой байдлыг харгалзан хангаж, хамгаалахад оршино.
Зорилтууд
1. Н¿¿длийн усны шувуудын хамгаалалтанд зориулсан олон улсын ач
холбогдол б¿хий н¿¿длийн замын с¿лжээг ºргºж¿¿лэх, Ази Номхон далайн
н¿¿длийн усны шувуудын хамгаалалтын Стратегийн с¿лжээний амжилт
ололтыг бататгах.
2. Н¿¿длийн усны шувуудын амьдрах орчин ба тэдгээрийн ¿нэт з¿йлсийн
талаарх олон нийтийн мэдээлэл, мэдлэг, харилцаа холбоог нэмэгд¿¿лэх.
3. Усны шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчны талаарх мэдлэг, мэдээллийн
солилцоог дэмжих, мºн ºргºж¿¿лэх, нислэгийн замын талаарх судалгаа
шинжилгээний ¿йл ажиллагааг нэмэгд¿¿лэх.
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4. Байгалийн нººцийн менежер¿¿д, бодлого боловсруулагчид мºн ¿ндсэн
харилцагчдын

усны

шувууны

талаарх

менежментийн

чадавхийг

сайжруулах, усны шувуудын амьдрах орчныг барьж байгуулах.
5. Н¿¿длийн усны шувуудын хамгаалалтын статусыг нэмэгд¿¿лэхийн тулд
нислэгийн замын ºргºн бололцоо болон амьдрах орчин ба давуу эрхийг
нэмэгд¿¿лэх.
Б¿лэг 3 - Ази Номхон далайн н¿¿длийн усны шувуудын хамгаалалтын
Стратегийн

с¿лжээний

хуримтлуулсан

ололт

амжилт

ба

З¿¿н

Ази-

АвстралиАзийн Шувуудын н¿¿длийн замын дагуух н¿¿длийн усны шувуудыг
хамгаалах олон улсын ач холбогдол б¿хий с¿лжээг байгуулах, бий болгох.
1. З¿¿н Ази – АвстралиАзийн н¿¿длийн замын дагуух усны шувуудад ач
холбогдол б¿хий газар нутгийн С¿лжээ бол Т¿ншлэлийн нэн чухал хэсэг
бºгººд н¿¿длийн замд усны шувуудын амьдрах асуудлыг дэмжих ба олон
улсын чухал ач холбогдол б¿хий амьдрах орчныг тогтвортойгоор хангах ач
холбогдолтой юм.
2. Нугас (Anatidae) ба тогорууны тºрлийн шувууд мºн усны шувуудад ач
холбогдол б¿хий газар нутаг Ази Номхон далайн н¿¿длийн усны шувуудыг
хамгаалах Стратегийн х¿рээнд шилжилтийн ерºнхий удирдамж х¿чин
тºгºлдºр болоог¿й ч гэсэн З¿¿н Ази – АвстралиАзийн Н¿¿длийн замын
дагуух газар нутгийн с¿лжээний нэг хэсэг болно.
3. Газар нутгийн с¿лжээ бол усны шувуудын тодорхой популяц эсвэл тºрºл
з¿йлд ямарваа нэг байрлал олон улсын хэмжээний ач холбогдолтой гэдгийг
илэрхийлдэг.
4. Засгийн газар олон улсын ач холбогдол б¿хий н¿¿длийн усны шувуудын
газар нутгийг тодорхойлох бºгººд Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээний
жагсаалтыг хянах болно.
5. Засгийн газар Н¿¿длийн замын с¿лжээнд шинээр тодорхой газар нутгийг
оруулах болон гаргахдаа нарийн бичгийн дарга нарын газарт мэдэгдэнэ.
6. Засгийн газар тухайн улс орны с¿лжээний тодорхой газар нутгийг хариуцсан
менежер¿¿дийн чадавхийг бэхж¿¿лэх, хºгж¿¿лэх мºн олон улсад х¿лээн
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зºвшººрºгдсºн

ерºнхий

удирдамжийн

дагуу

тухайн

газар

нутгийн

менежментийн тºлºвлºгººг боловсруулж хэрэгж¿¿лнэ.
Б¿лэг 4 – Харилцаа холбоо, мэдлэг мэдээлэл ба н¿¿длийн усны шувууд
болон тэдгээрийн амьдралын орчны ач холбогдлын тухай олон нийтэд
х¿рэх мэдээллийг нэмэгд¿¿лэх
1. Н¿¿длийн усны шувуудад ач холбогдол б¿хий газар нутгийг тогтвортой
ашиглах, хамгаалах, н¿¿длийн усны шувуудын н¿¿длийн замын талаар олон
нийтэд х¿ргэх мэдээллийн ¿йл ажиллагааг болон олон нийтийн харилцаа,
мэдлэгийг т¿нш¿¿д дэмжинэ.
2. Т¿нш¿¿д н¿¿длийн усны шувуудын талаарх мэдээлэл болон тэдгээрийг
хамгаалахын ач холбогдлыг нэмэгд¿¿лэхэд туслалцаа ¿з¿¿лэх бºгººд
н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах, тэдний амьдарч буй газар нутгийг
онгон дагшнаар нь хадгалах зорилгоор хороодын ¿йл ажиллагаа хурал
зºвлºгººнийг тогтмол явуулна.
3. Мэдлэг болоод мэдээллийн материалууд нь н¿¿длийн усны шувуудын
хамгаалалт болон тэдний амьдрах орчны н¿¿длийн замын с¿лжээнд
н¿¿длийн зам дагуух хандлагын гол ¿зэл баримтлал болох бºгººд н¿¿длийн
зам дагуух усны шувуудын нэг жилийн амьдралын мºчлºгийг б¿ртгэнэ.
Б¿лэг 5 - Усны шувууд болон тэдний амьдрах орчны талаарх мэдлэг,
мэдээллийн солилцоог дэмжих мºн ºргºж¿¿лэх, н¿¿длийн замын талаарх
судалгаа шинжилгээний ¿йл ажиллагааг нэмэгд¿¿лэх
1. Т¿нш¿¿д цаашид н¿¿длийн зам дагуу хамтарсан судалгаа шинжилгээний
хºтºлбºрийг н¿¿длийн усны шувууд тэдний амьдардаг газар нутагтай
уялдуулан хºгж¿¿лэхийг дэмжинэ.
2. Хºтºлбºрийн

цаашдын

хºгжил

болон

шувууны

ханиадны

эрсдлийн

¿нэлгээнд нºлººлºх н¿¿длийн усны шувуудын шилжилтийн стратегийн
талаар ил¿¿ ойлголцолд х¿рэхийг т¿нш¿¿д дэмжинэ.
3. Т¿нш¿¿д н¿¿длийн замын талаарх судалгаа, шинжилгээний мэдээлл¿¿дийг
солилцох ¿йл ажиллагааг дэмжинэ.
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Б¿лэг 6 - Байгалийн нººцийн менежер¿¿д, бодлого боловсруулагчид мºн
¿ндсэн харилцагчдын усны шувууны талаарх

менежментийн чадавхийг

нэмэгд¿¿лэх болон усны шувуудын амьдрах орчныг хамгаалах
1. Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээ тэр дундаа тогтвортой хºгжлийн
менежментийн аргачлал, хºгжлийн болоод бусад тºлºвлºгººний хэрэгжилт
мºн усны шувуудын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшл¿¿лэх, судалгаа,
шинжилгээний ажлыг эрчимж¿¿лэхэд т¿нш¿¿д хамтран бие биенээ дэмжиж
ажиллана.
2. Н¿¿длийн

замд

оршиж

буй

хязгаарлагдмал

чадавхитай

болон

хязгаарлагдмал нººцтэй улс орнуудад онцгой анхаарал хандуулан олон
улсын ач холбогдол б¿хий газар нутгийн менежментэд тогтвортой хºгжлийн
г¿йцэтгэлийн хэрэгжилт мºн т¿¿н доторх хороонуудыг идэвхитэй ажиллахыг
т¿нш¿¿д хºхи¿лэн дэмжинэ.
Б¿лэг 7 - Н¿¿длийн усны шувуудын хамгаалалтын статусыг нэмэгд¿¿лэхийн
тулд нислэгийн замын ºргºн бололцоо болон амьдрах орчин ба давуу эрхийг
нэмэгд¿¿лэх
1. Т¿нш¿¿д тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хºгжил ба тодорхой з¿йл
шувууны менежментийн хºтºлбºр¿¿дийг дэмжиж, эн тэрг¿¿нд анхаарлаа
хандуулах шаардлага б¿хий з¿йл (дэлхийн хэмжээнд аюулд ºртсºн
н¿¿длийн усны шувууд, б¿сийн хэмжээнд аюулд ºртсºн ард т¿мэн, тусгай
хамгаалалтанд буй газар нутаг, онцлог газрууд) ба н¿¿длийн зам дагуу
оршиж буй газрууд тэдгээрийн ¿йл ажиллагаанд анхаарна.
Б¿лэг 8 – Гиш¿¿нчлэл
1. Засгийн газар энэх¿¿ т¿ншлэлийн зорилтуудыг дэмжих болон сурталчлах
маягаар энэх¿¿ т¿ншлэлд нэгдэж болно.
2. Олон улсын ТББ, Засгийн газар хоорондын байгууллагууд мºн олон улсын
бизнесийн салбарынхан энэх¿¿ т¿ншлэлийн зорилтуудыг дэмжих болон
сурталчлах маягаар энэх¿¿ т¿ншлэлд нэгдэж болно.
3. Энэх¿¿ т¿ншлэл шинэ гиш¿¿дэд нээлттэй.
7

4. Т¿нш¿¿д т¿ншлэлийн шинэ гиш¿¿дийг байнга дэмжих болно.
5. Т¿нш¿¿д гиш¿¿нчлэлд нэгдэхэд зориулсан ºргºдлийн материалын талаар
зºвлºлдºх болно. Нэг сарын хугацаанд ямар нэгэн асуудал гарааг¿й бол
шинэ гиш¿¿нийг гиш¿¿нчлэлийн эгнээнд шууд элс¿¿лнэ.
6. Т¿нш¿¿д т¿ншлэлийн хэрэгжилт дэх засгийн газрын янз б¿рийн т¿вшний ¿йл
ажиллагааг дэмжих ба ¿ндэсний болоод аливаа ¿йл ажиллагааг хºхи¿лэн
дэмжих болно.
7. Т¿нш¿¿д ямарч ¿ед гиш¿¿нчлэлээс гарах боломжтой бºгººд энэ тухайгаа
урьдчилан мэдэгдэнэ.
8. Хавсралт 1 – ээс гиш¿¿дийн жагсаалтыг т¿ншлэлд нэгдсэн ºдºртэй нь хамт
харж болно.
Б¿лэг 9 – Удирдлага
1. Хамтын ажиллагаа/Т¿ншлэлийн хэрэгжилт, биелэлтийг анхнаасаа хянах
бºгººд т¿нш¿¿дийн уулзалтыг жил тутам зохион байгуулах эсвэл яаралтай
¿ед тааламжтай газар нутагт зохион байгуулна.
2. Гиш¿¿д 2 жилийн хугацаагаар хурлын дарга болон дэд даргыг сонгоно.
3. Гиш¿¿д нарийн бичгийн дарга нарын газрыг байгуулах ба энэх¿¿ газар нь ач
холбогдол б¿хий уулзалт болон т¿ншлэлийн зохицуулалтыг хийх ба
н¿¿длийн зам дагуух аливаа ¿йл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
4. Гиш¿¿д нарийн бичгийн дарга нарын газрын ¿йл ажиллагааг авч хэлэлцэх
ба цаашид ¿ргэлжл¿¿лэн ажиллуулах уу эсвэл ººрчлºх ¿¿ гэдгийг шийднэ.
5. Гиш¿¿д

нарийн

бичгийн

дарга

нарын

газарт

нэг

гиш¿¿ний

эсвэл

байгууллагын ¿йлчилгээг дэмжих ¿йл ажиллагаа явуулахыг х¿сч болно.
6. Гиш¿¿д уулзалт хуралдаанаас гарсан шийдвэрээр бий болсон т¿ншлэлийн
бичиг баримтанд харилцан зохицсоноор нэмэлт ººрчлºлт оруулж болно.
7. Гиш¿¿д

энэх¿¿

т¿ншлэлийн

н¿¿длийн

усны

шувуудын

таксономын

жагсаалтанд н¿¿длийн усны шувуудыг шинээр нэмж оруулах эсвэл
жагсаалтаас хасахыг хурлын шийдвэрээр зохицуулна.
8. Гиш¿¿д т¿ншлэлийн ¿йл ажиллагааг ¿р д¿нтэй явуулахын тулд Удирдлагын
Хороог байгуулж болно.
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9. Гиш¿¿д хэрэгтэй ¿ед ажлын хэсэгт зºвлºгºº ºгºх т¿р хугацааны болон урт
хугацааны

зºвлºх

б¿рэлдэх¿¿нийг

байгуулж

болно.

Хавсралт

6-д

Т¿ншлэлийн байгууллагын б¿тцийг оруулсан болно.
Б¿лэг 10 – Хºрºнгº, санх¿¿
1. Гиш¿¿д т¿ншлэлийн ¿йл ажиллагааг дэмжих ¿¿днээс шаардагдах хºрºнгийг
нººцººсºº гаргана.
2. Гиш¿¿дийн уулзалтаар хэрэгцээний т¿вшинг болон санх¿¿гийн нººцийг
тодорхойлно:
a. энэх¿¿ т¿ншлэлийн ¿йл ажиллагааны х¿рээнд т¿нш¿¿дийн оролцох
¿йл ажиллагаа
b. энэх¿¿ т¿ншлэлийн х¿рээнд байгуулагдах ¿йл ажиллагааны алба,
ажлын хэсг¿¿д, нарийн бичгийн дарга нарын газар, зºвлºх б¿рэлдэх¿¿ний
¿йл ажиллагааг явуулахад шаардагдах зардал
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ХАВСРАЛТ 1
Т¯НШ¯¯ДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Баталсан (Засгийн газар/Засгийн

(газрын нэр)-д эсвэл

(Хугацаа)

газар хоорондын/ТББ - Т¿нш)

(хэрэгсэл)-ээр

Австрали

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Индонез

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Япон

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Филиппин

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

БН Солонгос У

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Орос

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Сингапур

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

АНУ

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Н¿¿дэллэдэг з¿йл¿¿дийн тухай

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Wetlands International

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан -

Богор, Индонез

2006 оны 11 сарын 6

Конвенцийн нарийн бичгийн дарга
нарын газар
Рамсарын Конвенцийн Нарийн
бичгийн дарга нарын газар

Австралазийн эргийн шувуудын
судалгааны б¿лэг Australasian Wader
Studies Group

Олон улсын Тогорууны Сан
International Crane Foundation

WWF

Байгаль байгалийн нººцийг

Т¿ð НБДНГ-т захидал 2006 оны 11 сарын 6

хамгаалах олон улсын Холбоо –
IUCN
BirdLife International

Богор, Индонез

Японы Зэрлэг шувуудыг хамгаалах

Т¿р НБДНГ-т захидал 2007 оны 7 сарын 18
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2006 оны 11 сарын 9

Нийгэмлэг – Wild Bird Society of
Japan
Камбожийн Вант Улсын Засгийн

Бээжин, БНХАУ

2007 оны 11 сарын 13

газар
БНХАУ

Т¿р НБДНГ-т захидал 2008 оны 3 сарын 17

Н¯Б-ын Х¿нс хºдºº аж ахуйн

Т¿р НБДНГ-т захидал 2008 оны 11 сарын 6

байгууллага – FAO
Wildfowl and Wetlands Trust

Хамтын

2010 оны 1 сарын 21

ажиллагаа/Т¿ншлэлийн даргад захидал
Miranda Naturalists’ Trust

Хамтын

2010 оны 5 сарын 18

ажиллагаа/Т¿ншлэлийн даргад захидал
БН Бангладеш Ард Улс

Хамтын

2010 оны 6 сарын 3

ажиллагаа/Т¿ншлэлийн даргад захидал
Тайланд

Хамтын

2010 оны 9 сарын 8

ажиллагаа/Т¿ншлэлийн даргад захидал
Монгол

Хамтын
ажиллагаа/Т¿ншлэлийн даргад захидал
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2010 оны 12 сарын 3

ХАВСРАЛТ 2 - ТОДОРХОЙЛОЛТ
Энэх¿¿ хамтын ажиллагаа/т¿ншлэлийн зорилгын х¿рээнд:
1. " Н¿¿длийн усны шувуу " гэдэг нь З¿¿н Ази болон Австрали тив орчмын
н¿¿длийн замын янз б¿рийн з¿йл шувууд эсвэл Хавсралт 3-д тодотгосон ангилал
з¿йн доод таксоны усны шувууд юм. Эдгээр нь хэсэг б¿лэг нь давтамжтайгаар
болон таамаглаж болохоор хугацаанд нэг болон хэд хэдэн óëñûí албан ёсны хил
давдаг тодорхой б¿лэг шувууд юм.
2. "З¿¿н Ази - АвстралиАзийн н¿¿длийн зам" гэдэг нь ººр улсууд болон тив¿¿д дэх
газар болон экологийн системийг шууд холбосон дэлхийн усны шувуудын
н¿¿длийн системийг хэлнэ. З¿¿н Ази болон Австрали тив орчмын н¿¿длийн замд
АНУ-ын Аласк, ОХУ-ын з¿¿н хэсэг болон З¿¿н Азийн б¿с нутгууд, З¿¿н ºмнºд Ази,
Австрали орчмын нутаг багтана.

3.Н¿¿длийн зам гэж З¿¿н Ази болон Австрали тив орчмын Н¿¿длийн замыг хэлж
байна.
4. "Засгийн газрын т¿нш" гэдэг нь Т¿ншлэлийн гэрээнд гарын ¿сэг зурсан тодорхой
улсын Засгийн газрыг хэлнэ. Н¿¿длийн замд багтаж буй улсуудад: Австрали,
Бангладеш, Бруней Даруссалам, Камбож, БНХАУ, БНАСАУ, Индонез, Япон, Лаос,
Малайз, Монгол, Мянмар, Шинэ Зеланд, Папуа Шинэ Гвиней, Филиппин, БНСУ,
ОХУ, Сингапур, З¿¿н Тимор, Тайландын Вант улс, АНУ ба БНСВУ орно.
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5. "Засгийн газар хоорондын Т¿ншлэл" гэдэг нь Т¿ншлэлд гарын ¿сэг зурсан олон
улсын болон б¿сийн байгууллага, цогцолбор, агентлагыг хэлнэ.
6. "Олон улсын засгын газрын бус т¿нш" гэж Т¿ншлэлийн гэрээнд гарын ¿сэг
зурсан Н¿¿длийн замын нэгээс олон улсад мºн олон улсын бизнесийн сектор дахь
усны шувуудыг хамгаалах ¿йл ажиллагааг зохицуулдаг олон улсын тºрийн бус
байгууллагууд, ¿ндэсний тºрийн бус байгууллагуудыг хэлнэ.
7. "Н¿¿длийн замын Т¿нш¿¿д" гэдэг нь н¿¿длийн замын б¿с нутаг дахь ерºнхийдºº
Засгийн газрын т¿нш¿¿дэд, Засгийн газар хоорондын т¿нш¿¿дэд, мºн Олон улсын
засгийн газрын бус т¿нш¿¿дэд хамаарна.
8. " Н¿¿длийн Замын Газар нутгийн С¿лжээ" гэж н¿¿длийн шувуудын Н¿¿длийн зам
хоорондох хуваагдсан тºрºл з¿йл болон аймгаар холбогдсон газар нутгийг хэлнэ.
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ХАВСРАЛТ 3
З¯¯Н АЗИ – АВСТРАЛАЗИЙН ШУВУУДЫН Н¯¯ДЛИЙН ЗАМЫН ДАГУУ
Н¯¯ДЭЛЛЭДЭГ УСНЫ ШУВУУДЫН АНГИЛАЛ З¯Й

Ангилал з¿йн б¿лэг

Англи нэршил

Монгол нэршил

Gaviidae

Divers/Loons

Ахууна

Podicipedidae

Grebes

Шунгуур

Phalacrocoracidae

Cormorants

Гогой

Procellarridae

Shearwaters

Oceanitidae

Storm Petrels

Pelecanidae

Pelicans

Хотон

Ardeidae

Herons, Egrets and Bitterns

Дэглий, Бух

Ciconiidae

Storks

ªрºвтас

Threskiornithidae

Ibises and Spoonbills

Халбаган хошуут

Anatidae

Swans, Geese and Ducks

Хун, галуу, нугас

Gruidae

Cranes

Тогоруу

Rallidae

Rails, Gallinules and Coots

Т¿нж¿¿р

Heliornithidae

Finfoots

Jacanidae

Jacanas

Haematopodidae

Oystercatcher

Recurvirostridae

Stilts and Avocet

Жиг¿¿рт, Ээтэн

Glareolidae

Pratincoles

Хºгт
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Charadriidae

Plovers

Цагаан

Scolopacidae

Sandpipers

Элсэг

Laridae

Gulls, Terns and Skimmers

Цахлай, хараалай,

Stercorariidae

Auks

Alcidae

Skuas

Цахлай
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ХАВСРАЛТ 4
Н¯¯ДЛИЙН ЗАМЫН ГАЗАР НУТГИЙН С¯ЛЖЭЭНИЙ ШАЛГУУР
Н¿¿длийн замын газар нутгийн с¿лжээнд тодорхой газар нутгийг хамруулахын тулд
энэх¿¿ т¿ншлэл дараах шалгуурыг тавьдаг:
а. Олон улсын хувьд чухал н¿¿длийн усны шувуудын газар нутагт зориулсан Ус
чийг намгархаг газрын тухай Конвенцийн зарим шалгуур ( Рамсар, Иран, 1971).
¯¿нд:
Шалгуур 2: Хэрэв тухайн газар нутаг нь эрсдэлтэй, мºхºж буй з¿йл эсвэл
аюулд ºртсºн экологийн б¿лгийг дэмждэг бол олон улсын хэмжээнд ач
холбогдол б¿хий гэж ¿знэ.
Шалгуур 5: Хэрэв тухайн газар нутаг нь 20000 эсвэл т¿¿нээс олон тооны
усны шувуудыг тогтмол дэмждэг бол олон улсын хэмжээнд ач холбогдол
б¿хий гэж ¿знэ.
Шалгуур 6: Хэрэв тухайн газар нутаг нь Усны шувуудын тºрºл з¿йл эсвэл
дэд з¿йл¿¿дийн тодорхой популяцийн 1%-ийг тогтмол дэмждэг бол олон
улсын хэмжээнд ач холбогдол б¿хий гэж ¿знэ.
б. Ази-Номхон далайн н¿¿длийн усны шувуудыг хамгаалах стратегийн х¿рээн дахь
шалгуур буюу:
1. Хэрэв тухайн газар нутаг тогтмол н¿¿дэллэж байгаа усны шувууны нэг
з¿йл эсвэл нэг дэд з¿йлийн тодорхой популяцийн 0.25% дэмждэг бол олон
улсын хэмжээнийн ач холбогдол б¿хий гэж ¿знэ.
2. Хэрэв тухайн газар нутгийг н¿¿длийнхээ ¿еэр усны шувуудын 5000 эсвэл
т¿¿нээс ил¿¿ тооны бодьгал тогтмол дайрч ºнгºрдºг бол т¿¿нийг олон улсын
хэмжээнд ач холбогдол б¿хий гэж авч ¿знэ.
в. Тодорхой газар нутгийг онцгой тохиолдолд хэрэв н¿¿длийн усны шувууд
амьдралынхаа мºчлºгийн аль нэгэн ¿ед дамжиж ºнгºрдºг тэр нь н¿¿длийн замын
16

б¿рэн б¿тэн байдалд чухал ач холбогдолтой бол нэрийг нь ач холбогдол б¿хий гэж
¿зэхээр дэвш¿¿лж болно. Хамтын ажиллагаа/т¿ншлэл нь ингэж нэр дэвш¿¿лэх
асуудлыг тохиолдол б¿рт ººрт нь тохирсон шалгуураар буюу тухайн нºхцºл
байдлыг анхааран авч хэлэлцэнэ.

17

ХАВСРАЛТ 5
З¯¯Н АЗИ – АВСТРАЛАЗИЙН ШУВУУДЫН Н¯¯ДЛИЙН ЗАМЫН ГАЗАР
НУТГИЙН С¯ЛЖЭЭНД ХАМРАГДСАН ГАЗАР НУТАГ

Улс

Н¿¿длийн замын газар нутгийн Олон

улсын

хувьд

тухайн

с¿лжээнд хамрагдсан Н¿¿длийн газар нутаг нь ач холбогдол
усны шувуудын газар нутаг

б¿хий

Н¿¿длийн

усны

шувууны

з¿йл

б¿лэг

з¿йл
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буюу

ХАВСРАЛТ 6
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА/Т¯НШЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ Б¯ТЭЦ

Ò¯ÍØ¯¯ÄÈÉÍ ÓÓËÇÀËÒ

ÍÀÐÈÉÍ
ÁÈ×ÃÈÉÍ
ÄÀÐÃÀ
ÍÀÐÛÍ
ÃÀÇÀÐ

ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÇªÂËªÕ
Á¯ËÝÃ

Àæëûí õýñýã/
àæëûí øààðäëàãààð áàéãóóëàãäàõ
á¿ëýã (ò¿ð áà
òîãòìîë áàéæ
áîëíî)

Àæëûí õýñýã/
àæëûí
àæëûí øààðäëàãøààðäëàã
ààð áàéãóóëàãäàõ
á¿ëýã (ò¿ð áà
òîãòìîë áàéæ
áîëíî)

Àæëûí õýñýã/
àæëûí
àæëûí øààðäëàãøààðäëàã
ààð áàéãóóëàãäàõ
á¿ëýã (ò¿ð áà
òîãòìîë áàéæ
áîëíî)

Н¯¯ДЛИЙН ЗАМЫН ГАЗАР НУТГИЙН С¯ЛЖЭЭ
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