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ЗАААШНЗ-ийн ТУ10/өдөр2: ЗҮҮН АЗИ-АВСТРАЛИ АЗИЙН ШУДУУДЫН НҮҮДЛИЙН ЗАМЫН ТҮНШЛЭЛИЙН ХАРИЛЦАА,
БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ЧАДАВХЖУУЛАЛТ, БОЛОВСРОЛ, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО БОЛОН МЭДЛЭГ (ХБХЧБОНОМ)
САНААЧЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019-2024

ХБХЧБОНОМ
Хүн ам, биологийн олон төрөл зүйлийн тусын тулд Зүүн Ази-Австрали Азийн шувуудын нүүдлийн зам дахь (ЗАААШНЗ)
нүүдлийн усны шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчныг хүлээн зөвшөөрч, хамгаалах.
ХБХЧБОНОМ ЗОРИЛГО: ЗАААШНЗ дахь ард иргэдийн дунд амьдарч нүүдлийн усны шувуудыг хамгаалах болон тэдгээрийн амьдрах
орчны талаарх ойлголтыг аажмаар дэлгэрүүлэх.
СТАТУС: ЗАААШНЗ дахь ард иргэд, нүүдлийн усны шувууд мөн тэдгээрийн амьдрах орчин нь усны шувуудыг хамгаалах өөрсдийнх нь
оролцоонд тулгуурлаж буйг ойлгох.
АЛСЫН ХАРАА:

ХБХЧБОНОМ Ажлын төлөвлөгөө нь Зүүн Ази-Австрали Азийн Шувуудын Нүүдлийн замын Түншлэл (ЗАААШНЗТ), Засгийн газрын
түншүүд, Олон улсын төрийн байгууллагууд (ОУТБ), Олон улсын төрийн бус (ОУТББ), Газар нутгийн зохион байгуулагчид болон орон
нутгийн ард иргэд зэрэг олон төрлийн хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад зориулагдсан. Үүгээр Нүүдлийн зам болон түүний ач холбогдлын
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд харилцаа, боловсролын хэрэгслүүдийг ашигласнаар орон нутаг, үндэстэн, олон улсын түвшинд хүмүүс
оролцож, нүүдлийн усны шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулан, үйл ажиллагаа нь дэмжигдэнэ.
Энэхүү ажлын төлөвлөгөө нь өмнөх ХБХЧБОНОМ Стратеги 2012-ийн хэрэгжилт дээр хийгдсэн бөгөөд ЗАААШНЗТ-ын үйл ажиллагаа,
Рамсар конвенцын ХБХЧБОНОМ үйл ажиллагаа, Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц (БОЯБК), Нүүдлийн зүйлийн тухай
конвенц (НЗТК)-ын олон төрлийн материал болон ХБХЧБОНОМ чадварууд дээр суурилсан.
Энэхүү баримт бичиг нь ЗАААШНЗТ-ын бүх хэрэгжүүлэгчдэд өөрсдийн нөлөө, ур чадвараа ашиглан түүнийх хэрэгжилтйг хангах чухал
боломжийг олгож байна. ХБХЧБОНОМ Ажлын хэсэг нь ЗАААШНЗТ-ын бүх хэрэгжүүлэгчдэд ХБХЧБОНОМ Ажлын баганаас өөрсдийгөө
олж хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Хэрэгжилтэд хэрхэн туслаж чадах талаараа олж мэдэхийн тулд уг баримт бичиг дэх хэрэгжүүлэгчдийн өнгөний кодыг
ашиглана уу:
Ажлын алба Засгийн газрын гол харилцагч (ЗГ-ын ГХ)Олон улсын төрийн байгууллага(ОУТБ)Олон улсын төрийн бус байгууллага
(ОУТББ)Газар нутгийн зохион байгуулагч (ГНЗБ) & Зочны төвийн менежер (ЗТМ)
БХОМБ ажлын хэсэг Ажлын бүлэг(АБ) & Ажлын хэсэг(АХ) Бусад: Түнш Компани; Хэвлэл мэдээлэл; Намгархаг газрын олон улсын холбоо
(НГОУХ)
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АМЖИЛТАД ХҮРЭХ ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ШАЛГУУР

ЗОРИЛГЫН

ХҮРСЭН БАЙХ ХАМГИЙН

ХБХЧБОНОМ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН ХАМГИЙН

ТҮВШИН БОЛОН

ТОХИРОМЖИТ БАЙДАЛ

ТОХИРОМЖИТ БАЙДАЛД ХҮРГЭХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

НАРИЙН

АМЖИЛТЫН ГОЛ ШАЛГУУРУУД

ГОЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИД

МЭДЭЭЛЭЛ

1.
ГОЛ
ХАРИЛЦАГЧ
(ГХ)
(бүх ГХ, Засгийн
газар, ОУТБ,
ОУТББ болон Аж
ахуйн нэгжийн
салбарууд)

ГХ-чид ЗАААШНЗТ болон
Нүүдлийн замын Газруудын
Сүлжээ (НЗГС)-нд элсэх үр
ашигийг ойлгох, ЗАААШНЗТ
болон түүний зорилтуудын
хэрэгжүүлэх, дэмжлэг
үзүүлэхэд идэвхтэйгээр
оролцох (нүүдлийн усны
шувууд тэдгээрийн амьдрах
орчныг хамгаалах)

2. ЗАСГИЙН ГАЗАР
(a) Түнш Засгийн
газар (ЗГ)-ын ГХ

ЗГ-ын ГХ нь үндэсний
ХБХЧБОНОМ-ын үйл
ажиллагаанд
зохицуулагчийн үүргийг
гүйцэтгэнэ:
• Мэдлэгийг дээшлүүлэх
зорилгоор үндэсний
түншлэлийг сурталчлахад

• Ажлын

алба нь шинэ ГХ-дад тэдний үүргийн
талаар танилцуулсан мэндчилгээний захидал
явуулах мөн өөрсдийн орон дахь Түншлэлийн
хэрэгжилтийн талаар мэдлэг олгоно
• Ажлын алба ГХ-ын хэрэгжүүлэлтийг дэмжихийн
тулд мэдээлэл, материал, сургалтаар хангана.
• Ажлын алба Нүүдлийн замын Сүлжээ (НЗС)
дахь ЗАААШНЗТ холбоотой үйл ажиллагааны
хуанлиг хийж үйл ажиллагааны талаарх
мэдээллийг хуваалцахын зэрэгцээ улс орон
дахь ГХ-дэд мэдлэгтэй болгох үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлнэ
• ГХ-чид өөрсдийн улс/сүлжээнд тохирсон үр
нөлөөтэй мэдээлэл хуваалцах системийг бий
болгоно.
• ГХ-чид улс бүр дэх нүүдлийн замын талаар
холбогдох ХБХЧБОНОМ хүнийг тогтооно
• Ажлын алба ЗГ-ын ГХ-дад Үндэсний Түншлэл
бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.
• ЗГ-ын ГХ Үндэсний Түншлэлийг байгуулах
бөгөөд нүүдлийн усны шувуудын
мэргэжилтнүүд нүүдлийн усны шувууд болон
тэдгээрийн менежментийн талаар мэдлэгээ
хуваалцахад дэмжлэг үзүүлнэ.
• ЗГ-ын ГХ шинэ Охин газрын гэрээ хийхэд

ГХ-ын үйл ажиллагааны
идэвхийн хувь

Үндэсний мэдээллийн, илгээсэн
цахим шуудангийн болон
хуудасны тоо

Үндэсний Түншлэлийн идэвхтэй
болон үр дүнгийн тоо
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хобогдох агентлагууд
болон нүүдлийн
шувуудын
мэргэжилтнүүдийн
оролцоог хангах
• Охин газар нутаг –ийн
гэрээг хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх
• ЗАААШНЗТ цахим
хуудсанд тухайн улсын
цахим хуудсыг (англи хэл
дээрх) тэдгээрийн
үндэсний хэл дээр
хөгжүүлэх болон арчлах
• ЗАААШНЗТ/ЗАААШНЗТ
дэх түншийн хамтын
ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлэх
• Дэлхийн нүүдлийн
шувууны өдөр (ДНШӨ)
and Дэлхийн намгархаг
газрын өдөр (ДНГӨ)
зэргийг багтаасан
Нүүдлийн замын өргөн
хэмжээнд ХБХЧБОНОМ
жил бүрийн үйл
ажиллагааг дэмжих,
зохион байгуулах.

дэмжлэг болгон үрийн санд нэвтрэх боломжийг
хангана
• Ажлын алба нь ЗГ-ын ГХ-чид ЗАААШНЗТ цахим
хуудсанд өөрийн хэлдээрх хуудас хөгжүүлэх
эсвэл үүнийг хийх хэн нэгнийг нэр дэвшүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
• ЗГ-ын ГХ тухайн улсын хэл дээрх хуудсыг
хөгжүүлэх болон арчлах хүний талаарх
мэдээллийг Ажлын албанд хүргүүлнэ.
• Ажлын алба ДНШӨ болон ДНГӨ дээрх сэдэв,
материалын талаар мэдээллийг түншүүдэд цаг
тухайд нь түгээнэ
• Ажлын алба ДНШӨ ба ДНГӨ-ийн түншийн үйл
ажиллагааны тайланг брендингийн боломж
болгон ашиглах боломжийг зохицуулна

Ах дүү Газар нутгийн гэрээ
хэлэлцээрийн тоо

ЗАААШНЗТ вэбсайт дээр
өөрийн үндэсний албан ёсны
хэлээр мэдээлэл тавьдаг улс
орнуудын тоо

ДНШӨ ба ДНГӨ тайлангийн тоо
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(b) Түнш орны
төв Засгийн
газрын
ажилтнууд
(ГХ-аас бусад)

(c) Түнш орны
нутгийн
удирдлагын
ажилтнууд
(Газар нутгийн
зохион
байгуулагчид
доорх 6 дугаар
зорилгыг харна
уу)

(d) Түншлэгч
бус-Засгийн
газрын үндэсний
хэмжээний
ажилтнууд
3. ОУТБ
ОУТБ-ын
Түншүүдийн
Ажлын албаны

Бусад яам, агентлагт
• ЗГ-ын ГХ Нүүдлийн зам болон НЗС-ийн талаар
ажилладаг зэрэг Засгийн
ЗГ-ын агентлагуудад ХБХЧБОНОМ үйл
газрын ажилтнууд нь
ажиллагааг зохион байгуулна.
өөрийн улс орныг
• ЗГ-ын ГХ өөрийн орны хэл дээр ЗАААШНЗТ
ЗАААШНЗТ-ын түнш бөгөөд
болон түүний зорилгуудыг харуулж, дэмжсэн
НЗС-тэй гэдгийг мэдэж
ЗАААНЗТ-ын танилцуулга, НЗС/НЗС
байх; тэд ЗАААШНЗТ –ын
нугалбарыг хийнэ
хэрэгжүүлэлтийг
• ЗГ-ын ГХ хэвлүүлсэн материалуудыг олон хүнд
идэвхтэйгээр дэмждэг
хүргэхэд туслаж шаардлагатай газруудад
байна.
хүргэнэ.

НЗС-г хариуцсан Орон
нутгийн албан хаагчид
ЗАААНЗТ, дэлхийн НЗС,
өөрсдийн хяналт дахь
тусгай ЗАААНЗТ-ын талаар
мэддэг байх мөн тэдгээрийн
хамгаалалтыг идэвхтэйгээр
дэмждэг байх.
НЗС байхгүй орон нутгийн
байгууллагын ажилтнууд
ЗАААШНЗТ болон НЗС-ын
талаар мэдлэгтэй байна.
Засгийн газрын холбогдох
газар хэлтсийн ажилтнууд
ЗАААШНЗТ-ын талаар
мэдэх бөгөөд ЗАААШНЗТ
нэгдсэнээр гарах үр дүнгийн
талаар мэдээлэлтэй байна.
ОУТБ-ын ажлын алба болон
Засгийн газрын хэмжээний
ХБХЧБОНОМ-ын
ажилтнууд/ГХ нь

• ЗГ-ын ГХ холбогдох орон нутгийн төрийн
байгууллагуудын албан хаагчдын дунд
ЗАААНЗТ-д дэмжлэг үзүүлэх мөн тэдгээрийн
НЗС-ийн менежментэд тусална.
• ЗГ-ын ГХ Газрын зохион байгуулагчийн(ГЗБ)
семинарыг зохион байгуулна.
• ЗГ-ын ГХ орон нутгийн төрийн байгууллагуудын
албан хаагчдын дунд ЗАААШНЗТ-д дэмжлэг
үзүүлэх мөн шалгуурт нийцэж буй нэмэлт
газарыг мэдүүлэх үйл ажиллагааг хариуцна.
• Ажлын алба болон Түншүүд ЗАААШНЗТ-ын
талаар мэдээллийг түгээнэ.

•

Ажлын алба ХБХЧБОНОМ хөтөлбөрийн хамтын
ажиллагааг баталгаажуулах үүднээс CBD, CMS
болон Рамсарын Конвенцын ХБХЧБОНОМ-ын
ажилтнуудтай байнгын харилцааг тогтооно.

Засгийн газрын
байгууллагуудтай хамтран
ХБХЧБОНОМ –ын зохион
байгуулсан арга хэмжээний тоо.
Олон тооны ЗААШНЗТ-ын
танилцуулга болон нугалбар нь
тухайн үндэсний хэл дээр
ЗАААШНЗТ-ын цахим хуудас
болоон ГХ-ын цахим хуудас
дээр байна.
ГХ хоорондын хамтын
ажиллагааны болон НЗС орон
нутгийн засгийн газрын
мэргэжилтэн тоо
ЗГ-ын ГХ-тай хамтран зохион
байгуулсан семинарын тоо

Шинэ улс орнуудын Түншүүдэд
хандсан Ажлын албаны
мэдээлэл, харилцааны тоо
Шинэ улс орнуудын Түншүүдийн
тоо
ХБХЧБОНОМ мэргэжилтэн,
ОУЗГБ Түнш болон Ажлын
албаны хоорондын хамтын үйл
ажиллагааны тоо
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болон Үндэсний
хэмжээний
ХБХЧБОНОМ
Гол Харилцагчид

ЗАААШНЗТ, түүний гишүүн
улсууд, Үндэсний ГХ-ын
талаар мэддэг байх бөгөөд
энэ нь гол зорилго, зорилт
байна. Мөн тэд ЗАААШНЗТын ХБХЧБОНОМ
хөтөлбөрийг тэдний
өөрсдийн ХБХЧБОНОМ
төлөвлөгөөнд нэгтгэсэн мөн
эсрэгээрээ байхад хамтран
ажиллана.

•

•

•

4. ОУТББ
Түнш ОУТББ-ын
Гол харилцагчид

Түнш ОУТББ-ийн ажилтнууд •
өөрсдийн байгууллагыг
ЗАААШНЗТ-ын түнш гэдгийг
мэдэх бөгөөд ЗАААШНЗТын хэрэгжилтийг өөрийн
•
байгууллага болон бусад
ЗАААНЗТ-бус ОУТББ, ТББ-д •
дэмжинэ.
•

5. Хувийн
үйлдвэрлэлийн
салбар
(a) Түнш
компанийн ГХ
болон бусад
компанийн
ажилтнууд

Компанийн ГХ нь
ЗАААШНЗТ-ын мэдлэгийг
дээшлүүлэхэд зохицуулагч
хийх бөгөөд холбогдох
ажилтнуудын оролцоог
хангана

•
•

ЗГ-ын ГХ болон тэдний ХБХЧБОНОМ-ын
ажилтнууд нүүдлийн усны шувууд болон
тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах CBD,
CMS болон Рамсарын Үндэсний ХБХЧБОНОМийн төлөөлөгчид тэй байнгын харилцаа
тогтооно.
CBD Алжын алба Биологийн олон янз байдлын
үндэсний стратеги ба үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөн (БОЯБҮС) дэх нүүдлийн усны
шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчны
асуудлыг оруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
АСЕАН-ны Биологийн олон янз байдлын төв
АСЕАН-ны улсуудын ГХ-г бүсийн ЗАААШНЗТ
ХБХЧБОНОМ үйл ажиллагаанд оролцоход
дэмжлэг үзүүлнэ.
ОУТББ ГХ нь ЗАААШНЗТ болон түүний
зорилгыг дэмжих ХБХЧБОНОМ-ын үйл
ажиллагааг байгууллага/үндэсний хэмжээний
газруудад зохион байгуулна.
Ажлын алба мэдээлэл, дэмжих материалаар
хангана.
ОУТББ ГХ Цахим-сонингоор дамжуулан
холбогдох хөтөлбөр, мэдээллийг хуваалцана.
ОУТББ ГХ Нүүдлийн замын хэрэгжилтийг
дэмжих ЗАААШНЗТ бус ОУТББ болон ТББуудыг мэдээллээр хангана.
Ажлын алба ЗАААШНЗТ-ыг сурталчилхад ГХ-д
дэмжлэг үзүүлнэ.
Ажлын алба хэрэгжилтийг дэмжихэд ГХ-г
мэдээлэл, материал, сургалтаар хангана.

Нүүдлийн усны шувууд ,
тэдгээрийн амьдрах орчны
нөхцөл байдлыг тайлагнах
АСЕАН-ын гишүүн орнуудын
ЗАААШНЗТ-ын тоо

ЗАААШНЗТ дахь өөрийн үйл
ажиллагааны тоо

ЗАААНЗТ –ын тухай хэвлэлийн
тоймын тоо
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(b) Түнш
компанийн
ажилтнууд

(c) ЗАААШНЗТ
дахь Түнш-бус
компаниуд

6. НҮҮДЛИЙН
ЗАМ СҮЛЖЭЭ
ГАЗРЫН
МЕНЕЖЕР(ГМ)
(газрын асуудлыг
хариуцсан орон
нутгийн төрийн
байгууллагын
ажилтын); мөн
Зочны төвийн
менежер (ЗТМ)

Түнш компаниуд
сурталчилгааны
материалдаа нүүдлийн усны
шувууд болон Нүүдлийн
замын талаарх мэдээллийг
оруулна.
Түнш компаний өөрийн орон
нутгийн НЗС-ын үйл
ажиллагаанд ажилчдаа
оролцуулах боломжоор
хангана.
Түнш-бус компаниуд
ЗАААШНЗТ –ын талаар
мэддэг байна.

•

Түнш ГХ нь цахим-сонингг олон хүнд хүргэхэд
туслаж шаардлагатай газруудад хүргэнэ.

•

ГНЗБ болон Түнш компани хамтран ажиллаж
ажилчдад оролцох боломжийг бий болгоно.

Ажлын алба / ОУТББ/ ГНЗБ Нүүдлийн замын
гол мэдээллийг сонгогдсон салбар эсвэл эдийн
засгийн гол цогц байгууллагуудад хүргэнэ
(жишээ нь: Keidanren (Японы бизнесийн
холбоо) тэдний Нүүдлийн замд оролцох
оролцоог дэмжинэ)
• Ажлын алба болон бусад Түншүүд нь ГНЗБ/
ЗТМ зориулан сургалт болон материалаар
хангана
• ГНЗБ / ЗТМ нь ЗАААШНЗТ ХБХЧБОНОМ-ын
материалыг өөрийн цахим хуудаст байршуулах
бөгөөд орон нутгийн иргэдэд зориулсан үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
•

ГМ/ЗТМ-д Нүүдлийн замын
Газруудын Сүлжээний хүн,
усны шувууд болон бусад
зэрлэг амьтадад өгөх ашиг
тусыг нутгийн иргэд болон
зочдот ойлгуулах
ХБХЧБОНОМ –ын хөтөлбөр
болон материал байдаг.
НЗС-аас гаргасан
• ГНЗБ / ЗТМ англи хэл дээрх мэдээллийг
бичлэгүүд, шинэчлэлтүүд
орчуулан ЗАААШНЗТ-ын ажлын албаар
болон харилцааны
дамжуулан түгээхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
материалууд нь ЗАААНЗТ• Ажлын алба нь ГНЗБ/ЗТМ-д зориулсан
ын цахим хуудсанд байх
шуудангийн жагсаалтыг гаргаж
бөгөөд сүлжээгээр тараах
тэднийгсүлжээндэх үйл ажиллагааны мэдээлэл,
зорилготойгоор цахим-сонин
ЗАААШНЗТ-тай холбоотой материалаар
хэлбэрээр мөн байна.
хангана

НЗС-ын практик үйл
ажиллагаанд туслахкомпанийн
ажилчдад олгогдсон боломжийн
тоо

Түншлэлгүй аж ахуйн нэгжийн
тоо
Түнш бишийн дэмжсэн тоо
/санхүү, бэлэн бус ба бусад/
Тухайн газар нутагт
тохируулсан материалын тоо
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ДНШӨ болон ДНГӨ зэргийг
багтаасан Өргөн-Нүүдлийн
зам үйл ажиллагаан нь НЗС
дээр үр дүнтэйгээр
хэрэгжсэн байна.

•

•

•
•

НЗС-ийн менежерүүдийн
дундах олон улсын сүлжээ
идэвхтэй байна.

•

НЗС-ийн менежерүүдийн
дундах үндэсний сүлжээ
идэвхтэй байна
Газрын байгууллага
иргэдэдд хамгаалалтын үйл
ажиллагааг санал болгосон
байна.

•

Охин газрын хөтөлбөр
идэвхтэйгээр хэрэгжсэн
байна.

•

•

Ажлын алба нь ДНШӨ болон ДНГӨ-ийн
талаарха мэдээлийг Түншлэлд цаг тухайд нь
түгээж байна.
Ажлын алба нь ДНШӨ болон ДНГӨ -ийн
түншлэлийн үйл ажиллагааны талаарх
мэдээллийг брэнджүүлэх боломжийг мэдээлэх
ажлыг зохицуулна.
ГНЗБ / ЗТМ нь ДНШӨ болон ДНГӨ-ийг
дэмжинэ.
Ажлын алба /ХБХЧБОНОМ АБ нь ӨргөнНүүдлийн зам хөтөлбөрийг хөгжүүлнэ.
Ажлын алба нь ГНЗБ / ЗТМ-тай хамтран
намгархаг газрын төвийн ажилтан солилцоог
дэмжин , Нүүдлийн замын гол агуулга,
материалыг хөгжүүлнэ.
ЗГ-ын ГХ нь НЗС-ийн менежерүүдийн дунд
үндэсний сүлжээг дайчлах боломж, бололцоог
бий болгоно.
ГНЗБ / ЗТМ нь ОУТББ-ын тусламжтайгаар орон
нутгийн ард иргэдийг шийдвэр гаргах болон
хянах үйл ажиллагаанд оролцуулна. Түүх, үнэт
зүйл, менежментийн уламжлалт аргын талаарх
орон нутгийнхны мэдлэг менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна.
Ажлын алба нь сүлжээтэй хамтран НЗС болон
Намгархаг газрын төвүүдийг газар нутгийг
өргөсгөх ажлыг сурталчлахад дэмжлэг үзүүлнэ.

ДНШӨ болон ДНГӨ-ын зохион
байгуулсан арга хэмжээний
тоог нэмэгдүүлсэн

Ах дүү газар нутгийг хөгжүүлсэн
тоо
Ах дүү газар нутгийн
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны
тоо

Одоогоор НЗСын удирдлагад
байхгүй газар
нутгийн Газрын

НЗС байж болох газрыг
хариуцаж буй ГНЗБ/ЗТМ нь
ЗАААШНЗТ талаар мэддэг
болно.

Ажлын алба цахим-сонинг илүү олон хүнд
хүргэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
• ЗГ-ын ГХ, ОУТББ, НГОУХ, болон ГНЗБ / ЗТМ нь
цахим-сонинг илүү олон хүнд хүргэхэд туслах
•
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байгууллагууд
ГНЗБ/ЗТМ гэх
мэт
байгууллагууд
7.Боловсролын
байгууллага
(a) сургууль
(бага ба дунд),
ялангуяа НЗСийн ойролцоо
байрлалтай

(b) Академик
байгууллагууд
(их сургуулиуд
багтсан) болон
мэргэжилтнүүд

бөгөөд Ажлын албанд хүргэх шаардлагатай
жагсаалтыг өгнө.

Сургуулийн багш нар
ЗАААШНЗТ болон нүүдлийн
усны шувуудын талаар
мэддэг байна
НЗС бүрээс хийсэн
сургуулийн материалуудыг
орон нутгийн түвшинд үзсэн
байна.

Сургуулиуд нүүдлийн усны
шувууд болон тэдгээрийн
амьдрах орчны талаарх
сургалтын хөтөлбөр бэлтгэн
жилд хамгийн багадаа нэг
удаа заасан байна.
Жил бүр сургуулиуд
ойролцоох НЗС-д зочилж
байх.
Академик байгууллагууд,
ялангуяа НЗС-ийн ойролцоо
байдаг бол НЗС-ийн хяналт,
судалгааны ажилд оролцон
холбогдох мэдээ, чухал
мэдээллийг НЗС болон
ЗАААНЗТ-тай хуваалцах.

ГНЗБ / ЗТМ орон нутгийн сургуулийн багш нарт
зориулан нүүдлийн усны шувуудын талаар
сургалт зохион байгуулна. Ойр хавьд нь НЗС
байхгүй багш нарт сургалтын материалыг
тарааж өгнө. Санхүүжилтийг Боловсролын
газар/Яам хариуцна.
• ГНЗБ / ЗТМ нь орон нутгийн сургуультай
хамтран НЗС-ийн хэрэгслийн иж бүрдэлд нэмэр
болохуйц НЗС-ийн материалыг бэлдэнэ.
•

•

НЗС-ын сургуулиудад зочилсон
тоо
НЗС-ын боловсруулсан
материалын тоо

ГНЗБ / ЗТМ, ОУТББ, ЗГ-ын ГХ нь нүүдлийн
усны шувууд болон тэдгээрийн амьдрах орчны
талаарх сургалтын хөтөлбөр бэлтгэхэд
Боловсролын газар/Яамд дэмжлэг үзүүлнэ.

ГНЗБ / ЗТМ нь орон нутгийн Боловсролын
газартай хамтран сургуулиудыг орон нутгийн
НЗС-д зочилход дэмжлэг үзүүлнэ.
• Ажлын алба, ЗГ-ын ГХ, ГНЗБ / ЗТМ нь
материалуудыг (танилцуулга, цахим-сонин гэх
мэт)орон нутгийн Академик байгууллагууд
илгээж, ЗАААШНЗТ дахь нүүдлийн усны шувууд
болон тэдгээрийн амьдрах орчны талаарх
хяналт, судалгаа явуулахад оюутнуудад
дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн энэ мэдээллийг Ажлын
алба, Засгийн газар болон ГНЗБ/ЗТМ-тай
хуваалцана.
•

Боловсролтой холбоотой
зохион байгуулсан арга
хэмжээний тоо

НЗС-ын зочилсон сургуулийн
тоо
Орон нутгийн эрдэм
шинжилгээний байгууллагуудын
хуваалцсан нийтлэл /
мэдээллийн материалын тоо
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Музей
(байгалийн,
түүхийн,
шинжлэх ухааны
гэх мэт)
8. ЗАААШНЗТ
АЖЛЫН БҮЛЭГ
(АБ)/ АЖЛЫН
ХЭСЭГ (АХ)

Нүүдлийн усны шувуудыг
хамгаалах мэргэжилтнүүд
үндэсний түншлэлд
оролцоно.
ЗАААШНЗТ-ын үзэл
баримтлал нь нүүдлийн
усны шувуудыг үзэх зочдын
үзүүлэнгийн материал,
боловсролын хөтөлбөрт
багтсан байна.
АБ/АХ-ийн тогтмол
мэдээлэл, шинэчлэлүүд нь
цахим-сонинд нийтлэгдсэн
байна.

ЗАААШНЗТ-ыг хэрэгжүүлэх
мэргэжилтнүүд хоорондын
сүлжээ идэвхтэй байна.

АБ/АХ нь ЗАААШНЗТ –ын
үнэт зүйлийг хамгаалах
зорилтод хүмүүсийг татах
тусгай стратегийг
боловсруулахад
ХБХЧБОНОМ АБ-тай
хамтран ажиллана.

• ЗГ-ын ГХ нь Нүүдлийн усны шувуудыг
хамгаалах мэргэжилтнүүдийг тодорхойлж
тэднийг мэдлэг боловсролоо хуваалцахад
дэмжлэг үзүүлнэ.
• ГНЗБ / ЗТМ нь ЗАААШНЗТ болон НЗС
үзүүлбэрийг хөгжүүлэх музейн ажилд идэвхтэй
оролцдог бөгөөд шаардлагатай мэдээллээр
хангадаг байна.

Ажлын алба , БХОМБ ажлын хэсэг нь
загвараар хангаж, тэргүүлэгчдээс тогтмол
шинэчлэлтийг шаардана. АБ/АХ бүр өөрийн гол
төрөл зүйлийн илэрхийлэмж болох профайлыг
нээсэн байна.
• БХОМБ ажлын хэсэг нь хэрэглэхэд хялбар вебсуурьтай ХБХЧБОНОМ материалыг сонгож
түгээнэ.
• АБ болон АХ нь түншүүдтэй хамтран
ЗАААШНЗТ-ын нөлөөллийг нэмэгдүүлэх
хамтын ажиллагааны төлөө өөр АБ (Байгаль
хамгаалах олон улсын сан дахь
Мэргэжилтнүүдийн бүлэг гэх мэт) олж мэднэ.
• БХОМБ ажлын хэсэг энгийн үйл ажиллагааг
төлөвлөж түүнийгээ бүлгүүдийн тодорхой
асуудлуудыг шийдвэрлэх оролцоо,
боловсролын стратеги зөвлөмж бүхий нийт АБ,
АХ-тай холбоно.
•

ЗАААШНЗТ холбоотой музейд
гаргасан үзүүлэнгийн тоо ба ....

АХ болон АБ вэб хуудсуудад
оруулсан эсвэл шинэчлэгдсэн
материалын тоо.

АБ,АХ-ийн зөвлөмжийн үр дүнд
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
тоо.
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9. Хэвлэл
ЗАААШНЗТ-ын
хэвлэл

10. Иргэд
(ялангуяа НЗСтай ойр амьдарч
байгаа иргэд)

Англи хэлтэй
иргэд

Уран бүтээлчид,
жүжигчид

Хэвлэл мэдээллийн
байгууллагууд нүүдлийн
усны шувууд болон
ЗАААШНЗТ-ын талаар
мэдэж янз бүрийн сувгаар
дамжуулан тэдний
профайлыг сурталчилна.

•

ЗАААШНЗТ нь иргэдэд
“Нүүдлийн зам”, нүүдлийн
усны шувууд болон
тэдгээрийн амьдрах орчин
мөн хүмүүсийн амьжиргаа
тэднээс хэрхэн хамаарч буй
талаар ойлголт өгнө.
НЗС-ын ойролцоо
амьдардаг иргэд НЗС-аар
дамжуулан НЗС болон
ЗАААШНЗТ-ын үйл
ажиллаганд хамгаалагчаар
оролцох боломжийг НЗСийн менежер бүрдүүлсэн
байна.
Иргэд сайн дураараа бичиг
баримт, материал, мэдээг
орчуулж ЗАААШНЗТ –д
мэдээллийг түгээхэд
тусална.
Уран бүтээлчидэд
ЗАААШНЗТ болон НЗС-ийн
кино, баримтат кино,
хүүхэлдэйн кино, урлагийн
үзмэр зэрэг хүмүүсийг

•

•

•
•

Ажлын алба / ЗГ-ын ГХ / БХОМБ ажлын хэсэг
нь шаардлагатай хэвлэлийн групыг (цахим
орчин багтсан) тодорхойлж, дэмжих
шаардлагатай үед холбогдох материалаар
хангана.
Ажлын алба / БХОМБ ажлын хэсэг нь Түншүүд
болон бусад байгууллагаас хэвлэлийн бүлэгийн
талаар болон ЗАААШНЗТ тэдэнтэй хэрхэн
ажиллах талаар зөвлөгөө авсан байна.
ЗГ-ын ГХ нь тухайн орын хэл дээр цахим хуудас
нээж ажиллуулна.
Хэвлэл нь нүүдлийн усны шувууд болон
ЗАААШНЗТ –н талаар хөтөлбөрийг нэвтрүүлнэ
ГНЗБ / ЗТМ нь орон нутгийн иргэдэд зориулсан
ХБХЧБОНОМ-ын үйл ажиллагааг явуулна

ГНЗБ / ЗТМ нь иргэдийг ЗАААШНЗТ болон
ЗАААНЗТ зохион байгуулагч болгох шинэлэг
аргыг олсон байна.
• ГНЗБ / ЗТМ нь иргэдийг НЗС-ийн хамгаалагч
болгохоор сургалт зохион байгуулна.
•

•

НЗС болон ажлын албатай
хамтран ажилладаг хэвлэл
мэдээллийн бүлгүүдийн
гаргасан хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслийн тоо, түүний дотор
сошиал медиа

ЗАААШНЗТ –ын вэбсайт дээрх
үндэсний хэл дээр байгаа
хуудасны тоо
Мэдээллийн хөтөлбөрийн тоо
Идэвхтэй үйл ажиллагааны тоо
НЗС-ыг хамгаалах орон нутгийн
иргэдийн тоо , эсвэл хамгаалах
зорилгоор өмгөөлөгч болсон
иргэдийн тоо

Ажлын алба болон ГНЗБ / ЗТМ сайн дурын
орчуулгын схемийг боловсруулахад хамтран
ажиллана.

• ГНЗБ / ЗТМ нь ЗАААШНЗТ –ийн сэдэвт жүжиг,
кино бүтээхэд орон нутгийн уран бүтээлчдийг
татан оролцуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

ЗАААШНЗ ба ЗАААШНЗТ
сэдвийн талаар боловсруулсан
дам материалын тоо
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ЗАААШНЗТ-ийн үйл
ажиллагаа болон газар
нутгийн үйл ажиллагаанд
оролцох боломжийн
талаарх материалыг
боловсруулах боломжийг
олгосон.
Төрөлх / нутгийн/
уугуул иргэд

НЗС-д амьдарч буй болон
байгалийн нөөцийг
хэрэглэдэг Төрөлх / нутгийн/
уугуул иргэд НЗС-ын
хөгжил, менежментэд гар
бие оролцох.

11. ЗАААШНЗТ
ХБХЧБОНОМ-ын
Ажлын
төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэгчид

ХБХЧБОНОМ-ын Ажлын
төлөвлөгөө нь Нүүдлийн
замын бүх түвшинд
хэрэгжилтийг хангуулахад
хангалттай хэмжээгээр
санхүүждэг

• ГНЗБ / ЗТМ нь Төрөлх / нутгийн/ уугуул иргэдийг
дэмжих, газар нутгийн менежментэд идэвхтэй
оролцох боломжоор хангана
• ГНЗБ, ОУТББ нь НЗС-ийн материалд Төрөлх /
нутгийн/ уугуул иргэдийн түүхийг багтаах
шаардлагатай тохиолдолд тэдний хэл дээр эх
бэлтгэх
ХБОМ-ын хэрэгжүүлэгчид өөрсдийн хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй зүйлсийг тодорхойлж, эрэмблэх бөгөөд
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг
гаргана.

НЗС-ын материалд ашигладаг
уунуул иргэдийн түүх болон
хэлний тоо
Уугуул иргэдтэй ажил хэргийн
холбоотой НССГ-ын тоо

ХБХЧБОНОМ –ын түлхүүр
элементүүдийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө
хэрэгжиж эхэлсэн.

ТОВЧИЛСОН ҮГ:
ХБХЧБОНОМ: Харилцаа, Боловсон хүчний чадавхжуулалт, Боловсрол, Олон нийтийн оролцоо болон мэдлэг
ЗАААШНЗ: Зүүн Ази-Австрали Азийн Нүүдлийн Зам
ЗАААШНЗТ: Зүүн Ази-Австрали Азийн Шувуудын Нүүдлийн Зам Түншлэл
ГХ: Гол харилцагч
НЗГС: Нүүдлийн замын газруудын сүлжээ
НЗС: Нүүдлийн замын сүлжээ
ОУТБ: Олон улсын төрийн байгууллага
ОУТББ: Олон улсын төрийн бус байгууллага
БОЯБҮС: Биологийн олон янз байдлын үндэсний стратеги ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
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ТББ: Төрийн бус байгууллага
ГНЗБ: Газар нутгийн Зохион байгуулагч
АХ: Ажлын хэсэг
СБС: Сургагч багийн сургалт
ЗТМ: Зочдын төвийн менежер
АБ: Ажлын бүлэг
НГОУХ: Намгархаг газрын олон улсын холбоо
ДНШӨ: Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдөр
ДНГӨ: Дэлхийн намгархаг газрын өдөр Биологийн олон янз байдлын үндэсний стратеги ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
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