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ХУРААНГУЙ 

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад 

хувь нэмэр оруулах нь” (SPACES) төслийн Байгаль орчны харилцааны бүрэлдэхүүн хэсгийн ТХГН 

ажилтнууд болон эдгээр газар нутгаар аялж буй дотоодын аялагчдын дунд “Мэдлэг, хандлага, 

дадлын” судалгааг (Pre-KAP Survey) Хараат бус судалгааны хүрээлэн зохион байгуулав. Тус төслийг 

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) болон Байгаль орчин аялал, 

жуулчлалын яам (БОАЖЯ) хамтран хэрэгжүүлж байгаа юм.  SPACES төсөл нь Монгол Улс дах ТХГН-

ыг урт хугацаанд хөгжүүлэх үндсэн нөхцөлийг сайжруулах зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд 

төсөл нь байгаль орчны харилцааны хэмжүүрээр дамжуулан ТХГН-ийн ажилтнууд болон дотоодын 

аялагчдын (ялангуяа ТХГН-ийн хүрээнд) мэдлэгийг сайжруулах, ТХГН-ийн онцлог шинж 

тэмдгүүдийн талаарх болон Ёс зүйн дүрмийн (CoC) талаарх зөв мэдээллийг сайжруулахад чиглэсэн.. 

Мэдлэг, хандлага, дадлын судалгаагаар төслийн ажилтнуудын экосистемийн талаарх мэдлэг 

(тухайлбал, эдийн засаг болон соёлын ач холбогдол), хүн ам болон мэргэжлийн боловсон хүчний 

эерэг хандлага нь ТХГН системийн тогтвортой, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлэх үндсэн нөхцөл 

болохыг тодорхойлсон юм. Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн кампанит ажил, нийгмийн маркетинг, 

боловсролын үйлчилгээ зэрэг зорилтот харилцааны арга хэмжээнүүдийн тусламжтайгаар 

шаардлагатай мэдлэгийг ТХГН-ийн аялагчид болон оршин суугчдад хүргэх нөлөөллийн 

таамаглалыг бий болгоно. Мэргэжлийн ажилтнуудад ч мөн адил энэ нь нөлөөлөн байгаль 

хамгаалах хандлага эергээр өөрчлөгдөн үр дүнд нь зан үйл сайжирна гэж харж байгаа юм. 

Ажилтнууд болон аялагчид экосистем болон ТХГН-ийн талаар ихээхэн мэдлэгтэй байх нь ёс зүйн 

дүрмийг сайжруулахад үндэс суурь болно гэж судалгааны багийнхан харж байна. 

Судалгаанд оролцогчдын дундаж нас 37 байсан ба оролцогчдын 63.3% нь дээд боловсролтой 

хүмүүс байна. Оролцогчид хүн ам зүйн шинж чанараас үл хамааран амрах, стрессээ тайлах (60.4%) 

болон цэвэр агаарт гарах (34.1) зорилгоор ихэвчлэн ТХГН-т зочилсон байна. Аялагчдын дийлэнх 

нь гэр бүл (66.0%), найз нөхөд (23.1%), хамт олон (8.2%)-тойгоо хамт аялж, 56.4% нь гэр буудал, 

жуулчны баазуудад байрласан байна. Нийт санал асуулгад оролцогчдын 36.7% нь өмнөх 12 сарын 

хугацаанд ТХГН-т нэгээс олон удаа, 9.8% нь тав буюу түүнээс дээш удаа зочилсон байна. Харин 

өдрөөр ТХГН-т зочилсон судалгаанд оролцогчид 12.5%-ийг эзэлж байна.  

“ТХГН-ийн хамгаалалт” дэд бүлэгт (Q1-Q4) оролцогчдын авч болох хамгийн дээд оноо 10 байсан. 

Энэ дэд бүлэгт  оролцогчид дунджаар 3.96 оноо авсан ба энэ нь авч болох дээд онооны 40%-д ч 

хүрэхгүй байна гэсэн үг юм. Энэхүү бүлэгт 4 асуулт асуугдсан ба хамгийн энгийн асуулт нь өөрийн 

аялж буй ТХГН-ийн нэрийг зөв мэдэх эсэх талаар асуусан. Сонирхолтой нь оролцогчдын дөрвөн 

хүн тутмын  нэг нь өөрийн зочилсон ТХГН-ийн зөв нэрийг хэлж мэдэхгүй байсан ба энэ нь 

хүлээгдэж байсан үр дүнгээс зөрүүтэй байв. Дундаж онооны хувьд эрэгтэй оролцогчид 

эмэгтэйчүүдээс,дундаж насны хүмүүс бусад насны оролцогчдоос илүү өндөр мэдлэгтэй гарсан 

байна. Харин энэхүү дэд бүлэгт ТХГН ажилтнуудын дундаж оноо 5.65 (10 онооноос) байсан ба мөн 

л эрэгтэй болон дундаж насны ажилтнууд бусад хүн ам зүйн бүлгээс арай өндөр мэдлэгтэй байв. 

Гэсэн хэдий ч ТХГН-ийн хамгаалалтын талаар ТХГН-ийн ажилтнууд болон аялагчдын авсан дундаж 

оноо харьцангуй бага буюу авч болох дээд онооны талаас бага оноог авсан байна.  
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“ТХГН шинж тэмдгүүд” дэд бүлэгт (Q5-Q8) авсан оролцогчдын оноо буюу мэдлэгийн түвшин ТХГН 

хамгаалалт дэд бүлгээс илүү өндөр байна. Аялагчдын тус дэд бүлэгт авсан дундаж оноо 10-аас 5.03 

оноо байна. ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн талаар зөв нэрсийг асуухад аялагчид түүх, соёлын 

дурсгалт газрын болон  нуур, голын нэрээс илүү амьтан болон ургамлуудын нэрсийг сайн мэдэж 

байна. Энэхүү бүлэгт оролцогчдын хүн ам зүйн шинж чанараас хамааран ТХГН шинж чанаруудын 

талаар мэдлэгийн түвшин өөр өөр үр дүнг харуулсан. Тухайлбал, ургамлуудын нэрсийн тухай 

асуултаас бусад асуулт дээр эрэгтэй оролцогчид эмэгтэйчүүдээс илүү өндөр мэдлэгтэй байна. 

Цаашилбал, оролцогчдын нас ахих тусам мэдлэгийн түвшин өндөр байна. Харин ТХГН 

ажилтнуудын хувьд тус дэд бүлэг дээр авсан дундаж оноо 8.43 байна. ТХГН ажилтнуудын дунд мөн 

адил мэдлэгийн түвшин хүн ам зүйн шинж чанараас шалтгаалан харилцан адилгүй байна.  

Ёс зүйн дүрмийн дэд бүлгийн (Q9-Q14) хувьд оролцогчид 10 онооноос дунджаар 2.78 оноо авсан 

нь мэдлэгийн түвшний боломжит дээд онооны 30%-аас бага үр дүн болж байна. Эрэгтэй болон 

эмэгтэй оролцогчдын мэдлэгийг харьцуулан үзэхэд энэ дэд бүлэгт мэдэгдэхүйц ялгаа гараагүй. 

Гэсэн хэдий ч оролцогчдын нас нэмэгдэх тусам ёс зүйн дүрмийн тухай мэдлэгийн түвшин багасаж 

байна. Өөрөөр хэлбэл ахимаг насны оролцогчид залуу оролцогчидтой харьцуулахад мэдлэг 

багатай байна. ТХГН ажилтнуудын хувьд тус дэд бүлэгт авсан дундаж оноо 10-аас 5.12 байна. Энэ 

нь аялагчдыг бодвол ТХГН ажилтнууд хоёр дахин илүү мэдлэгтэй байгааг харуулсан. Түүнчлэн 

эрэгтэй ажилтнууд эмэгтэйчүүдээс,залуучууд мөн ахимаг насны оролцогчдоос илүү мэдлэгтэй 

байна. Энэ нь аялагчид болон ажилтнуудын хүн ам зүйн шинж чанараас шалтгаалж мэдлэгийн 

түвшинд гарч буй өөрчлөлт ижил байгааг харуулсан.   

Дэд бүлэг тус бүр дэх үр дүнгээс аялагчдын ерөнхий мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгааг харж 

болно. Төслийн багийн тооцооллын дагуу дотоодын аялагчдын нийлбэр оноо 30-аас 11.72 гарсан 

нь  боломжит дээд онооны 30%-тай тэнцэхүйц үр дүн юм.. Мэдлэгийн дундаж түвшин нас болон 

хүйсээс шалтгаалан бага зэрэг өөр үр дүнг харуулсан. Ажилтнуудын хувьд бүлэг тус бүрийн 

нийлбэр оноо 30-аас 19.2 байна. Ахимаг насны ажилтнуудын хувьд мэдлэгийн түвшин харьцангуй 

өндөр байсан ба эрэгтэй болон эмэгтэй ажилтнуудын мэдлэгийн ялгаа ердөө 0.13 оноогоор 

зөрүүтэй байна.  

Эдгээрээс дүгнэн хэлбэл дотоодын аялагчид болон ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин 

хангалтгүй байна. Тиймээс ирээдүйд ТХГН хамгаалж холбогдох хүмүүсийн мэдлэгийн түвшнийг 

нэмэгдүүлэхэд зорилтот хөтөлбөр, кампанит ажил хэрэгцээтэй байгааг харуулсан. 

Мэдээллийн эх сурвалжтай холбоотой бүлэг асуултууд(Q15-Q17)-ын үр дүнгээс хэд хэдэн зүйлсийг 

онцлон дурдах шаардлагатай байна. Жишээлбэл, зорилтот бүлэгт мэдлэг өгөх зорилгоор гаргасан 

сэтгүүлүүдийг харж болон уншиж байгаагүй оролцогчид 80%-аас дээш байна. ТХГН ажилтнуудын 

хувьд ч мөн энэ асуудал харагдсан.. Дотоодын аялагчдын дийлэнх нь аялахаасаа өмнө ТХГН болон 

ёс зүйн дүрмийн талаар ямар ч мэдээлэл авч байгаагүйгээ илэрхийлсэн.. Аялагчдын ТХГН-ийн 

талаар мэдээлэл авч байсан эх сурвалжуудыг асуухад аман байдлаарх (албан бус) мэдээлэл (23.4%), 

интернэт (14.0%) болон олон нийтийн сүлжээ (11.0%)-ээр тус тус авсан байна. Ёс зүйн дүрмийн 

талаар мэдээлэл авсан хамгийн их давтамжтай эх сурвалж нь олон нийтийн сүлжээ (10.4%) байв. 

Үүний ардаас аман байдлаар (албан бус) мэдээлэл (8.5%), интернэт (7.4%) тус тус байна. ТХГН 

ажилтнуудын хувьд мэдээлэл аваагүй гэх оролцогчдын хувь эрс буурсан байгаа юм. ТХГН-ийн 

талаар болон ёс зүйн дүрмийн талаар мэдээлэл авдаг хамгийн гол эх сурвалжууд нь аман болон 
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мэдээллийн самбар болж байна. Ерөнхийдөө ТХГН болон ёс зүйн дүрмийн талаар мэдээлэл авдаг 

эх сурвалжууд нь нийт оролцогчдын (аялагчид болон ажилтнууд) хүн ам зүйн шинж чанараас 

хамаарч байна. Тиймээс, зорилтот бүлгээс шалтгаалан мэдээлэл түгээх сувгийг сонгох нь зөв юм. 
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СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО БА АРГА ЗҮЙ 

1.1. SPACES төсөл 

Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан байгаль орчны доройтол болон 

байгалийн хомстолд хүнээс үүдэлтэй нөлөөлөл нэмэгдэж байна. Тиймээс хамгаалах шаардлага 

бүхий газар нутгуудыг Тусгай хамгаалалттай газар нутаг гэх нэрээр тунхаглаж байгалийн унаган 

төрхийг (мөн экологийн тэнцвэрт байдлыг) хадгалж, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх нэн 

шаардлагатай юм.  

Одоогоор Монгол Улсад нийт 78 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг байдаг ба үүнд: 

• 12 дархан цаазат газар,  

• 42 байгалийн цогцолборт газар,  

• 10 байгалийн нөөц газар, 

• 7 дурсгалт газар байдаг байна.  

Эдгээр ТХГН-ууд нь аялагчдад байгальтай дахин холбогдох боломжийг олгож, хүний амьдрал 

хамаарах олон ашиг тусыг өгдөг. Гэсэн хэдий ч аялагчид аялж буй ТХГН-т тодорхой арга замаар 

нөлөөлөл үзүүлж байна. Эдгээр газрууд сүйтгэгдсэн тохиолдолд иргэдийн аж амьдралд ч нөлөөлөх 

болно. Тиймээс аялагчдын мэдлэг, хандлага, дадлагыг дээшлүүлэх нь нэн чухал. 

Үүнээс шалтгаалан Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Германы хамтын ажиллагааны 

нийгэмлэгтэй хамтран SPACES төслийг (2019 оноос 2022 он хүртэл) хэрэгжүүлж байгаа юм. Төслийн 

ерөнхий зорилго нь ‘ТХГН-ийн тогтвортой хөгжлийг хангах суурь нөхцөлийг сайжруулах’ ба 

улсын болон орон нутгийн түвшинд хэрэгжиж байна.  

SPACES төсөл нь 4 Гарцтай. Үүнд:  

Гарц 1: ТХГН-ийн захиргаанд өөрсдийн олсон орлогыг үйл ажиллагаандаа захиран зарцуулах, 

санхүүгийн хувьд илүү бие даасан, орлогоо өөрийн хамгаалалтын менежментэд хөрөнгө оруулалт 

хийх замаар ашиглах журмыг боловсруулж, дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү гарцын хүрээнд ТХГН-ийн 

тогтвортой санхүүжилт, төсвийн төлөвлөлт, байгалийн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

талаар БОАЖЯ-ны удирдлагын түвшинд зөвлөгөө өгөх томоохон ажлуудыг SPACES төслийн 

багийнхан хийнэ.  

Гарц 2: ТХГН-удын оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулахтай 

холбогдсон менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү гарцын хүрээнд SPACES 

багийнхан харилцааны бүтцэд зөвлөгөө өгөх, хамтын ажиллагааны гэрээний төсөл боловсруулах 

болон ТХГН, аймаг, дүүргийн удирдлагуудыг үр дүнтэй удирдах чадавхыг бэхжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулна.  

Гарц 3: Сонгогдсон ТХГН-ууд болон тэдгээрийн хамгаалалтын бүсэд орлого бий болгох 

хувилбаруудыг боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү 

гарцын хүрээнд SPACES төслийн багийнхан тэргүүлэх чиглэл гэж тодорхойлсон орлого бий болгох 
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арга хэмжээний үр ашиг, хамгаалах чиг үүргийг үнэлэх дүн шинжилгээ хийх (бусад зах зээлийн 

шинжилгээ; байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ), санхүүжилтийн өргөдөл, хэрэгжилтийн 

талаар зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих, орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээг баримтжуулах ажлуудыг 

хийнэ. 

Гарц 4: ТХГН-ийн системд зориулсан зорилтот бүлэгт төвлөрсөн харилцаа холбооны стратегийг 

боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэн үүний зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү гарцын 

хүрээнд SPACES багийнхан ТХГН-ийн системийн зорилтот бүлэг, жендерийн онцлогтой байгаль 

орчны харилцааны стратеги боловсруулах, туршилтын арга хэмжээний үр нөлөөг хэмжих орон 

нутгийн нөхцөлд тохирсон аргачлалыг боловсруулах, ТХГН-ийн менежментийн ач холбогдлыг 

олон нийт болон төрийн стратегийн байгууллагуудад ойлгуулах зорилгоор тэргүүлэх ач холбогдол 

бүхий гурван арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх талаар БОАЖЯ-нд зөвлөгөө өгөх ажлуудыг 

хэрэгжүүлж байна. Гарцын 4 дүгээр үзүүлэлтийн хүрээнд байгаль орчны харилцааны арга хэмжээ 

хэрэгжиж буй ТХГН талаар эерэг мэдлэгтэй оролцогчдын (эрэгтэй болон эмэгтэй) эзлэх хувь (1) 

ТХГН-ийн ажилтнууд болон (2) холбогдох ТХГН-ийн дотоодын зочдоос авсан статистикийн ач 

холбогдолтой түүврийн хэмжээ 20-50% хүртэл өснө гэж тогтоосон. Энэхүү KAP төслөөр суурь 

утгуудыг тогтоов. 

“Мэдлэг, хандлага, дадлын” судалгаа нь SPACES төслийн дөрөвдүгээр гарц буюу ТХГН ажилтнуудын 

(болон ТХГН-д аялж буй дотоодын аялагч) мэдлэгийг байгаль орчны харилцааны хэмжигдэхүүнээр 

дамжуулан үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Гарц 4-ийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаанууд 

зохион байгуулагдана: 

• ТХГН-ийн тогтолцооны зорилтот бүлэг, жендерийн онцлогт таарсан байгаль орчны 

харилцааны стратеги боловсруулах.  

• Туршилтын арга хэмжээний нөлөөг хэмжиж орон нутгийн нөхцөлд тохирсон аргачлал 

боловсруулах. 

• Олон нийт болон стратегийн төрийн агентлагуудын мэдлэгийг (ТХГН-ийн менежментийн 

ач холбогдлын талаар) дээшлүүлэх нэн тэргүүний гурван арга хэмжээг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх талаар БОАЖЯ-д зөвлөгөө өгөх.  

1.2. Судалгааны зорилго 

KAP судалгааны төслийн гол зорилгууд нь:  

• Зорилтот ТХГН-т өмнөх болон дараах KAP судалгааг төлөвлөх,  

• Зорилтот ТХГН-т ганцаарчилсан судалгаа хийх замаар байршлын онцлог, статистикийн ач 

холбогдолтой KAP судалгааг зохиог байгуулах, 

• ТХГН-ийн онцлог шинж тэмдгүүд болон ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдээллийн дагуу суурь 

мэдээллийг боловсруулж өмнөх KAP судалгааг зохион байгуулах.  

 

1.3. Судалгааны хамрах хүрээ 

Энэхүү судалгаа нь ТХГН-ийн ажилтнууд болон дотоодын аялагчдын мэдлэгийн үнэлгээ - 

хөндлөнгийн оролцооны өмнөх болон дараах үнэлгээний үзэл баримтлалыг тодорхойлох 
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зорилготой ба үүнд ТХГН-ийн тухай, тэдгээрийн шинж чанарууд, ёс зүйн дүрмийн талаарх 

мэдээллүүд багтсан. 

SPACES төсөл нь экосистем ба түүний эдийн засгийн болон соёлын ач холбогдол (түүнчлэн хүн ам 

болон мэргэжлийн хүмүүстэй холбоотой эерэг хандлага) нь ТХГН-ийн үр дүнтэй, тогтвортой 

тогтолцооны үндсэн суурь нөхцөл гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Мөн уг төсөл нь ТХГН-ийн 

системийн зорилтот бүлэгт зориулсан байгаль орчны харилцааны стратегийг боловсруулсан 

бөгөөд Гарц 4-ийн хүрээнд хэрэгжинэ. Нөлөөллийн таамаглал нь зорилтот харилцааны арга 

хэмжээнүүд (нийгмийн хэвлэл мэдээллийн кампанит ажил, нийгмийн маркетинг, боловсрол гэх 

мэт)-ийг хэрэгжүүлэх замаар шаардлагатай мэдлэгийг ТХГН-ийн аялагчид болон оршин суугчдад 

хүргэх болно. Энэхүү мэдээллийг мөн мэргэжлийн ажилтнуудад хүргэж, байгаль хамгаалах 

хандлагыг эергээр өөрчилж, улмаар бие авч явах байдлыг сайжруулахыг зорьсон. 

2021 оны 5-р сараас 10-р сарын хооронд IRIM судалгааны хүрээлэн нь Гарц 4-ыг үнэлж 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь нотлох баримт цуглуулах зорилгоор KAP судалгааг зохион 

байгуулсан. Энэхүү судалгааны үеэр IRIM-ын баг холбогдох ТХГН-д (Горхи Тэрэлж Байгалийн 

Цогцолборт газар (ГТБЦГ), Хан Хэнтийн Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар (ХХУТХГН) болон 

Орхоны Хөндийн Байгалийн Цогцолборт Газар (ОХБЦГ)) аялж буй дотоодын аялагчдаас судалгаа 

аван тэдний мэдлэг, хандлага, дадлыг үнэлсэн юм. Энэхүү судалгаа нь ирээдүйд гарах 

өөрчлөлтүүдийг хэмжих суурь судалгаа болон ашиглагдана.   

Энэхүү судалгаа нь KAP судалгаа гэж нэрлэгдэж буй хэдий ч SPACES төслийн Гарц 4-ийн гол 

зорилго нь илүү мэдлэгт төвлөрч байгаа учир судалгааны хүрээ нь мэдлэгийн түвшнийг үнэлэх 

зорилготой. Ингэхдээ төслийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан түгээх мэдээллийн агуулгатай мөн 

уялдсан ба дараах мэдлэгийг дээшлүүлэхийг зорьж байна. Үүнд  

• ТХГН-ийн шинж чанаруудын талаарх мэдээлэл (түүний дотор экосистем болон ТХГН бий 

болгох),  

• ТХГН-дад зориулан боловсруулах ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдээлэл   

Судалгаа нь зөвхөн мэдлэгийн үнэлгээгээр хязгаарлагдаж байгаа ба оролцогчдын хандлага болон 

дадлыг үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд чиглээгүй.  

Тус судалгаанд нийт 1_342 дотоодын аялагчид болон 147 ТХГН ажилтнууд хамрагдсан ба энэхүү 

тайланд ТХГН ажилтнууд болон дотоодын аялагчдын мэдлэг, хандлага, дадлагын түвшнийг 

харуулна.  

Судалгааны арга зүй болон түүний хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 1 

болон 2-т оруулав.  
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1.4. Арга зүй 

Дотоодын аялагчид болон ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшнийг үнэлэхдээ асуулга судалгаа 

зохион байгуулсан. Тодруулбал, судалгааны асуумж нь нийт 3 бүлэгтэй: 

• ТХГН хамгаалалт,  

• ТХГН шинж чанарууд, болон, 

• Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой мэдлэг 

Ерөнхий мэдлэгийн түвшнийг дээрх гурван дэд бүлэгт хамаарах агуулгаар мэдлэгийн түвшнийг 

нэгтгэн хэмжив. Судалгааны баг асуумжийн бүлэг тус бүрд арван оноо өгсөн ба энэ нь мэдлэгийг 

бүлэг тус бүрээр харьцуулахад илүү хялбар болгож буй юм. Иймд нийлбэр оноо нь хамгийн дээд 

талдаа 30 байж болох бөгөөд энэ нь ерөнхий мэдлэгийн түвшнийг илтгэх болно. Асуумжийн дэд 

бүлэг бүр хэд хэдэн асуултаас бүрдэнэ.  

 

‘ТХГН хамгаалалт’ дэд бүлэг нь (Error! Reference source not found.) дөрвөн асуултаас бүрдэх 

ба асуулт бүрийн харгалзах оноог доор оруулав. Асуулт 2 болон 3-ын хувьд оролцогч хамгийн 

багадаа гурван хариулт өгч байж бүтэн оноогоо авах боломжтой бол асуулт 1 болон 4-т нэг 

хариулт өгөхөд хангалттай юм.  

• Та экосистем гэж юу гэдгийг мэдэх үү? (1.5 оноо)  

• Хүнд экосистем яагаад чухал ач холбогдолтой вэ? (3.5 оноо) 

• Яагаад ТХГН байгуулдаг гэж та бодож байна вэ (3.5 оноо)  

• Та өөрийн одоо байгаа (зочилсон) ТХГН нэрийг зөв хэлж мэдэх үү? (1.5 оноо)  

‘ТХГН шинж тэмдэг’ дэд бүлгийн хувьд (Error! Reference source not found.) илүү тодорхой шинж 

чанаруудыг асууна: 

• Түүх болон соёлын дурсгалт газар (2.5 оноо), 

• Гол болон нуурууд (2.5 оноо), 

• Амьтад (2.5 оноо), болон 

• Ургамлууд (2.5 оноо). 

Ерөнхий мэдлэгийн түвшин

(=30 оноо)

ТХГН хамгаалалт

(=10)
ТХГН шинж тэмдгүүд (=10)

Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой 
мэдлэг

(=10)
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ТХГН-ийн шинж тэмдэг бүр 2.5 оноо авах буюу боломжит дээд оноо болох 10-ын дөрөвний нэгийг 

авна гэсэн үг юм. Доорх хүснэгтэд ТХГН бүрийн шинж тэмдэг бүрд хэдэн зөв хариулт өгч байж 

бүтэн оноо авах боломжтойг харуулна.  

Хүснэгт 1. Зөв хариултын дээд тоо; ТХГН бүрээр.  

ТХГН Дурсгалт газар Гол, нуурууд Амьтад Ургамал 

ГТБЦГ 5 5 5 5 

ХХУТХГН 5 5 5 5 

ОХБЦГ 5 3 5 3 

Эх сурвалж: KAP судалгаа  

Судалгааны багаас асуумж дээр гол, нуур болон ургамлуудаас (ОХБЦГ) бусад бүх шинж тэмдгүүд 

дээр тав хүртэл нэрийг хариулт болгон хэлэхийг оролцогчдоос хүссэн. Учир нь ОХБЦГ дахь гол, 

нуур болон ургамлууд дээр оролцогчид гурван хариулт өгөхөөр тооцсон юм.  

‘Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой мэдлэг’ (1.6.3) дэд бүлэг нь илүүтэй ТХГН-ууд дотор юу ч хийж 

болох болон юу хийж болохгүй талаар байсан ба нийт зургаан нээлттэй хариулт бүхий асуултаас 

бүрдсэн. Судалгааны багийнхан оролцогчдын өгсөн бүх хариултыг ижил төстэй байдлаар нь 

ангилсан. Доор харуулсан хүснэгт нь асуулт тус бүр дээр бүтэн оноо авахын тулд хэдэн асуултад 

зөв хариулах ёстой болон авч болох дээд оноог харуулна.  

Хүснэгт 2. Шаардлагатай зөв хариултын хэмжээ болон авч болох дээд оноо; асуулт тус бүрээр.  

 
Шаардлагатай 

хариултын тоо 

Дээд оноо 

Байрлах/буудаллах газар (Асуулт 9) 4 1.5 

Бие засах боломжит газар (Асуулт 10) 5 2.0 

Байгальтай зүй зохистой харьцах (Асуулт 11) 5 2.0 

Хог хаягдал хаях (Асуулт 12) 5 2.0 

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах (Асуулт 13) 5 2.0 

Зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих (Асуулт 14) 1 0.5 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Дүгнэвэл оролцогчдын мэдлэгийн түвшин нь дэд хэсэг тус бүр дэх үр дүнгийн дундаж (тодорхой 

мэдлэгийн түвшин) болон асуумжийн бүх асуултын дундаж (мэдлэгийн ерөнхий түвшин) оноонд 

үндэслэн тооцогдсон. Тайлангийн үндсэн хэсэг рүү орохоос өмнө асуумжид орсон нээлттэй 

хариулт бүхий асуулт бүр дээр оролцогчид өөрийгөө мэдлэгтэй гэдгийг харуулахын тулд тохирох 

тооны зөв хариулт өгөх шаардлагатай байсан. Тиймээс мэдлэгийн түвшин  нь оролцогчид дэд бүлэг 

тус бүр дээр болон асуулт бүр дээр хэдэн зөв хариулт өгснөөс шууд хамааралтай гэж хэлж болно.  
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СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

1.5. KAP судалгааны нэгдсэн үр дүн 

Нэгдсэн үр дүн 

Арга зүйн хэсэгт тайлбарласанчлан авах ёстой нийлбэр оноо гэдэг нь судалгаанд оролцогчдын 

авсан жинлэсэн нийт оноо юм. Энэ нь дараах гурван дэд хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд, (1) ТХГН-ийн 

хамгаалалт; (2) ТХГН-ийн шинж тэмдгүүд; (3) Ёс зүйн дүрэм багтсан. Мөн өмнө дурдсанчлан, дэд 

хүсэг тус бүр 10 оноо авах бөгөөд нэгдсэн онооны дээд хязгаар нь 30 байна. Нэгдсэн оноо нь 

аялагчдын мэдлэгийн түвшнийг үнэлэхэд ашиглагдах ба дээд хязгаар оноо буюу 30-д ойр бол 

мэдлэгийн түвшин өндөр гэж үнэлэгдэнэ. Хэрэв эсрэгээрээ байх тохиолдолд мэдлэгийн түвшин 

хангалтгүй гэж үнэлэгдэх ба бид үүний эсрэг арга хэмжээ авах буюу тэдний мэдлэгийн түвшнийг 

дээшлүүлэхийн тулд зорилтот хөтөлбөр эсвэл аян зохион байгуулах шаардлагатай юм. Дэд хэсэг 

бүрийн судалгааны үр дүн буюу оролцогчдын мэдлэгийн түвшин тайлангийн хамаарах бүлэг тус 

бүртээ тайлбарлагдах болно.  

Судалгаанд оролцсон аялагчид авах ёстой нийлбэр 30 онооноос 11.72 оноо авсан ба энэ нь 

аялагчдын мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгааг харуулж байна.  

Дүрс 1. Нэгдсэн оноо; ТХГН бүрээр.  

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа  

Дээр харуулсанчлан дотоодын аялагчдын хаана зорчиж буйгаас үл хамааран мэдлэгийн түвшин нь 

харьцуулагдахуйц ижил байсан. Жишээлбэл, ОХБЦГ болон ХХУТХГН-т аялж буй оролцогчдын 

нэгдсэн оноо нь 11.8 байсан ба харин ГТБЦГ-т аялж буй оролцогчид 11.7 оноотой байна. Дээр 

харуулсан дүрсээс гурван дэд хэсэг бүрийн (ТХГН бүрээр) оноог харах боломжтой. Дундаж 

онооноос дүгнэн үзвэл оролцогчид ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн талаар илүү мэдлэгтэй байсан 

бол Ёс зүйн дүрэм дээр харьцангуй бага мэдлэгтэй байна. 

Эмэгтэй оролцогчдын мэдлэгийн түвшин эрэгтэй оролцогчидтой харьцуулахад өндөр байсан. 

Тодруулбал, эмэгтэй оролцогчдынх 11.9 байсан бол эрэгтэй оролцогчдынх 11.5 байна. Цаашилбал, 

энэхүү ялгаа нь оролцогчдын насны бүлгээс шалтгаалж байна. Тодруулбал, залуу оролцогчдын 

4.4
3.3 3.4

4.5 6.1 3.3

2.8 2.4
2.7

11.7 11.8 11.8

ГТБЦГ ХХУТХГ ОХБЦГ

ТХГН-ын хамгаалалт ТХГН-ын шинж тэмдгүүд Ёс зүйн дүрэм Нэгдсэн оноо
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нэгдсэн оноо дунд болон ахимаг насны оролцогчдоос бага байх хандлагатай байна. Доорх дүрсээс 

эрэгтэй болон дундаж насны оролцогчид илүү өндөр мэдлэгтэй байгааг харж болно.  (Хүснэгт А2 

1. Нэгдсэн оноо; нас болон хүйсийн бүлгээр.  in Appendix 2).  

Дүрс 2. Нэгдсэн оноо; хүйс болон насаар.  

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Тэмдэглэл: Дундаж нас гэдэг нь 31-50 насыг хэлнэ.  

Товчхондоо, дотоодын аялагчид боломжит дээд онооны ердөө гуравны нэгтэй дүйцэхүйц оноо 

авсан байгаа ба  мэдлэгийн түвшнийг хангалтгүй гэж үнэлэх үндэслэлтэй. . Тэдний мэдлэгийн 

түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд зорилтот хөтөлбөр зайлшгүй шаардлагатай байна. Дараах үр 

дүнгийн матриц нь хүн ам зүйн аль бүлэг асуулт тус бүрдээр хамгийн өндөр болон хамгийн бага 

мэдлэгтэй байсныг харуулна. Мэдлэгийн түвшин нь гурван дэд түвшнээс бүрдэнэ. Тэдний дундаж 

онооноос харахад оролцогчид ТХГН хамгаалалт болон ёс зүйн дүрмээс илүү ТХГН-ийн шинж 

тэмдгүүдийн талаар мэдлэгтэй байна. Эдгээр дэд түвшний талаар цааш дэлгэрүүлэн авч үзэх болно. 

 

11.92

11.53

11.12

12.04 11.99

Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж Ахимаг

Хүйс Нас
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Хүснэгт 3. Үр дүнгийн матриц (аялагчид)  

 Эрэгтэй Эмэгтэй 

Залуу нас Дундаж нас Ахимаг нас Залуу нас Дундаж нас Ахимаг нас 

ТХГН-ийн хамгаалалт 

Экосистем (Q1)       

Хүнд өгөх ач холбогдол (Q2)       

ТХГН байгуулагдсан шалтаан (Q3)       

Зочилсон ТХГН (Q4)       

ТХГН шинж тэмдгүүд 

Түүх болон соёлын дурсгалт газрууд (Q5)       

Нуур, голууд (Q6)       

Амьтад (Q7)       

Ургамлууд (Q8)       

Ёс зүйн дүрэм 

Байрлах буудаллах газар (Q9)       

Ариун цэврийн байгууламж (Q10)       

Байгальтай зүй зохистой харьцах (Q11)       

Хог хаягдал, үлдэгдэл (Q12)       

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах (Q13)       

Зориулалтын зам (Q14)       

Тэмдэглэл. ‘Ногоон’ өнгөөр тэмдэглэгдсэн насныхан илүү мэдлэг өндөртэй бол ‘улаан’ өнгөөр тэмдэглэгдсэн нь илүү бага мэдлэгтэй.  
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1.6. Дотоодын аялагчдын судалгаа 

1.6.1. ТХГН-уудын хамгаалалт 

Оролцогчдын холбогдох асуултуудад авсан нийт оноог ашиглан мэдлэгийн түвшнийг хэмжсэн. Урд 

нь дурдсанчлан энэхүү дэд бүлэгт авч болох хамгийн өндөр оноо 10 байсан хэдий ч дундаж оноог 

тооцоход 3.96 байна. Энэ нь оролцогчдын одоогийн мэдлэгийн түвшин дээд онооны 40%-д 

хүрэхгүй байгааг илтгэсэн. ТХГН-уудын хамгаалалттай холбоотой дундаж оноо нь оролцогчдын хүн 

ам зүйн шинж чанар болон ТХГН-уудаас хамааралтай байна. Жишээлбэл, ГТБЦГ болон ОХБЦГ аялж 

буй оролцогчдын “ТХГН-уудын хамгаалалт”-ын талаарх мэдлэгийн түвшин 4.36 болон 3.45 байсан 

бол ХХУТХГН-т аялж буй аялагчдын мэдлэг харьцангуй бага буюу 3.27 байв. 

Судалгааны үр дүнтэй холбоотой нэг чухал авч үзэх зүйл нь “стандарт хазайлт” бөгөөд энэ нь 

дундаж утгаас хэлбийсэн тохиолдлуудын үр дүнг илэрхийлдэг. ТХГН-ууд бүрд аялсан оролцогчдын 

авсан дундаж онооны “стандарт хазайлт” нь нэг нэгэнтэйгээ харьцуулагдахуйц байсан ба 

оролцогчдын ТХГН-уудын хамгаалалтын талаарх мэдлэгийн түвшин харилцан адил байна (аль 

ТХГН-т аялж буйгаас үл хамаарсан). 

Хүснэгт 4. ТХГН-уудын хамгаалалтын талаарх мэдлэгийн түвшин; ТХГН бүрээр.  

ТХГН Дундаж  Стандарт хазайлт Давтамж 

ГГБЦГ 4.36 2.15 793 

ХХУТХГН 3.27 1.99 147 

ОХБЦГ 3.45 2.04 402 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Эрэгтэй болон эмэгтэй оролцогчдын дундаж оноо тус тус 4.1 болон 3.85 байна. Үүнээс харахад 

эрэгтэй оролцогчид эмэгтэй оролцогчдоос илүү мэдлэгтэй байгаа нь харагдаж байна. Цаашилбал, 

дундаж оноо наснаас шалтгаалж байв. Жишээлбэл, залуу хүмүүсийн дундаж оноо 3.82 байсан бол 

ахимаг настай хүмүүс 3.98 оноо авсан байна. Насаар ангилан харвал дундаж насны хүмүүс хамгийн 

өндөр оноог буюу 4.06 авсан байна. Тиймээс, ТХГН-уудын хамгаалалтын талаар хамгийн өндөр 

мэдлэгтэй аялагчид бол “эрэгтэй дундаж насны хүмүүс” гэж хэлж болохоор байна.  

Дүрс 3. ТХГН-уудын хамгаалалтын талаарх мэдлэгийн түвшин; хүйс болон насаар. 

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

4.09

3.85 3.82

4.06
3.98

Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж Ахимаг

Хүйс Нас
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Өмнө нь арга зүйн хэсэгт дурдсанчлан ТХГН-уудын хамгаалалтын талаарх мэдлэгийн түвшин нь 

дөрвөн асуултад оролцогчид хэрхэн хариулсан байдлаар хэмжигдсэн. Тиймээс, эдгээр асуултуудад 

өгсөн хариултын тойм статистикийг (тархалт эсвэл давтамж) дор дэлгэрэнгүй харуулснаар яагаад 

оролцогчдын мэдлэгийн түвшин хангалттай бус байсныг харж болох юм. 

Дор харуулсан хүснэгт нь экосистем гэдэг нь юу болох талаарх оролцогчдын мэдлэг (мэддэг болон 

мэддэггүй)-ийн хувийг харуулна. Судалгаанд оролцогчдын тал нь (49%) нь энэхүү нэр томьёо нь 

ямар утгатайг мэддэг байсан бол үлдсэн хэсэг (51%) нь бүрэн мэдэхгүй байсан. Дэлгэрүүлбэл, 

оролцогчдын 26.7% нь экосистем гэж юу болох талаар сонсож байсан хэдий ч ямар утгатай 

болохыг мэдэхгүй гэсэн бол 24.4% нь энэхүү нэр томьёог өмнө нь огт сонсож байгаагүй гэх 

хариултыг өгсөн. Энэхүү асуулт нь маш энгийн асуулт мэт харагдаж байгаа ч экосистем гэж юу 

болох талаар мэдэхгүй гэх хариулт өгсөн оролцогчдын хувь таамагласнаас өндөр байсныг онцлох 

хэрэгтэй.  

Экосистем гэж юу болох талаар мэдэхгүй гэх хариулт өгсөн оролцогчдын тоо хүн ам зүйн шинж 

чанараас хамааралтай байна. Жишээлбэл, эмэгтэй оролцогчид эрэгтэй оролцогчидтой 

харьцуулахад экосистем гэж юу болох талаар мэдлэг харьцангуй багатай байсан. Эмэгтэй 

оролцогчдын 46.2% нь энэ тухай мэддэг бол эрэгтэй оролцогчдын 51.9% нь мэддэг байна. Насны 

хувьд залуу оролцогчид дундаж болон ахимаг насны оролцогчдыг бодвол энэхүү нэр томьёоны 

талаар илүү мэдлэг багатай байна. Тухайлбал, дундаж болон ахимаг насны аялагчдын 

экосистемийн талаарх мэдлэг тус бүр 51.0% болон 55.7% байгаа бол залуу аялагчдынх 42.9% байна.  

(Хүснэгт А2 2. Экосистемийн утга , Appendix 2).  

Хүснэгт 5. Экосистем гэж юу вэ, (%) 

Хариулт  Нийт, % 
Насны бүлэг 

Залуу Дундаж Ахимаг 

Тийм 49.0 42.9 51.0 55.7 

Өмнө нь сонсож 

байсан. Гэхдээ 

ямар утгатайг нь 

мэдэхгүй. 

26.7 30.1 25.6 22.9 

Огт сонсож 

байгаагүй. 
24.4 27.0 23.5 21.4 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Экосистем гэж юу болох талаар мэднэ гэж хариулт өгсөн оролцогчид өөрсдийнхөөрөө энэхүү нэр 

томьёоны утгыг тайлбарласан. Судалгааны баг энэхүү нээлттэй хариултуудыг ижил төстэй утгаар 

нь ангилсан. Ихэнх оролцогчид экосистем гэдгийг ‘бие биеэсээ хамаарал бүхий ургамал, амьтан, 

бичил биет болон тэдгээрийн амьд бус орчны динамик цогц’-ыг хэлнэ гэж тодорхойлжээ. 

Жишээлбэл, залуу болон ахимаг настай оролцогчдын бүлэг адилхан 87.2% нь экосистем гэдгийг 

тайлбарлахдаа дээрх тодорхойлолтыг өгсөн байв. Энэхүү асуулт нь нээлттэй хариулт бүхий асуулт 

байсан хэдий ч аялагчид экосистем гэдгийг тодорхойлохдоо ойролцоо хариулт өгсөн нь сонирхол 

татаж байв. (Хүснэгт А2 2. Экосистемийн утга , Appendix 2).  
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Оролцогчдын ердөө 6.9% нь экосистем яагаад хүнд чухал болох талаар мэдэхгүй гэж хариулсан. 

Бусад оролцогчид (93.1%) хүнд яагаад чухал талаар дор хаяж нэг шалтгаан хэлсэн байна. Доорх 

хүснэгтээс хамгийн их давтагдсан утга бүхий хариултуудыг харах боломжтой. Нийт хариултууд 

дундаас хамгийн их буюу 73.8%-д нь дөрвөн төрлийн хариулт нийтлэг давтагдсан. Хамгийн их 

давтагдсан хоёр хариулт нь ‘хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах’ болон ‘хүрээлэн буй 

орчин ба хүн хоорондын харилцаа’ гэх харилтууд ирсэн бөгөөд энэ нь Монголын уламжлалт 

ойлголттой холбоотой гэж харж болох юм.  

Хүснэгт 6. Хүнд экосистем чухал ач холбогдолтой байх шалтгаан, (%). 

Шалтгаан Хувь,  

Хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах 21.6 

Хүрээлэн буй орчин ба хүн хоорондын харилцаа 19.2 

Эрүүл мэнд 19.1 

Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үйлчилгээг хангах: усны эргэлтийг хадгалах, 

агаар, усыг цэвэрлэх, агаар мандал дахь хүчилтөрөгчийг хадгалах, ургацын тоосжилт, 

гоо үзэсгэлэн, урам зориг, судалгаа хийх боломж 

13.9 

Тогтвортой уур амьсгалыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой; уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн (нүүрстөрөгчийн агуулах) бууралтыг дэмжих ; цаг уурын өөрчлөлтөд 

дасан зохицох хувилбаруудаар хангах 

7.8 

Шим тэжээлийн мөчлөгийг тогтвортой байлгах (фотосинтез нь ургамлыг үүсгэдэг; 

амьтад иддэг ургамал, амьтад амьтдаа иддэг; үхсэн органик бодис задардаг; үүнийг 

ургамал амархан ашиглаж болно) гэх мэт 

7.1 

Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үнэ цэнтэй бараа бүтээгдэхүүнийг хангах: 

хоол хүнс, барилгын материал, эмийн ургамал болох биет, материаллаг бүтээгдэхүүн; 

аялал жуулчлал, сувилал, дотоодын төрөл зүйлийг сайжруулах зорилгоор ашиглах 

амьтад, ургамлын ген гэх мэт биет бус зүйлс. 

4.4 

Бусад 4.7 

Чухал биш асуудал 0.1 

Мэдэхгүй 2.1 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Эмэгтэй оролцогчидтой харьцуулахад эрэгтэй оролцогчид илүү ‘хойч үедээ зориулан байгаль 

орчноо хамгаалах’ болон ‘хүрээлэн буй орчин ба хүн хоорондын харилцаа’ гэх харилтуудыг өгсөн 

байна. Харин эмэгтэй оролцогчид нас нь ахих тусам илүү ‘эрүүл мэнд’-тэй холбоотой хариултыг 

түлхүү нэрлэжээ. Тухайлбал, эрүүл мэндтэй холбоотой хариулт өгсөн залуу, дундаж, ахимаг насны 

оролцогчид тус бүрдээ 14.2%,18.9%, 27.5% гэсэн хувийг дарааллаараа эзэлж байна. Харин нас 

залуужих тусам оролцогчид ‘хүрээлэн буй орчин ба хүн хоорондын харилцаа’ гэх хариултыг өгсөн 

байна. (Хүснэгт А2 3. Хүнд экосистем яагаад чухал ач холбогдолтой вэ  Appendix 2). 

Оролцогчид ТХГН-уудыг яагаад байгуулдаг талаарх өөр өөрсдийн байр сууриа судалгааны хүрээнд 

тайлбарласан. Эдгээр хариултуудын ихэнх буюу 95.6%-ийг зөв гэж үзэж болохоор хариултууд байв. 

Тухайлбал, 51.9% нь ‘байгалийн болон соёлын өвийг хайрлан хамгаалах’, 15.6% нь ‘амин чухал 

гений санг хадгалах’, 13.5% нь ‘зэрлэг амьтад болон ургамалд аюулгүй амьдрах, оршин тогтнох 

боломжоор хангах’ гэх зэрэг хариултуудыг өгсөн. ‘Байгалийн болон соёлын өвийг хайрлан 

хамгаалах’ гэх хариултыг эрэгтэй оролцогчдын 52.3% нь эмэгтэй оролцогчдын 51.4% нь тус тус 

нэрлэсэн байна. Насны хувьд энэхүү хариултыг өгсөн оролцогчдын хувь нас ахих тусам ихэссээр 
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байна. Жишээлбэл, залуу оролцогчдын 49.7%, дундаж насны оролцогчдын 52.6%, ахимаг насны 

оролцогчдын 54.4% тус тус энэхүү хариултыг өгсөн байна. Дундаж насны оролцогчдын дунд ‘амин 

чухал гений санг хадгалах’ гэх хариулт бага байсан бол залуу оролцогчдын хувьд энэхүү хариултыг 

илүү их дурджээ. Харин оролцогчдын нас ахих тусам ‘зэрлэг амьтад болон ургамалд аюулгүй 

амьдрах, оршин тогтнох боломжоор хангах’ гэх хариултыг өгөх нь ихсэж байна.  (Хүснэгт А2 4. ТХГН 

байгуулдаг шалтгаан ., Appendix 2).  

Хүснэгт 7. ТХГН байгуулдаг шалтгаан, (%) 

Шалтгаан Хувь,  

Байгалийн болон соёлын өвийг хайрлан хамгаалах 51.9 

Амин чухал гений санг хадгалах 15.6 

Зэрлэг амьтад болон ургамалд аюулгүй амьдрах, оршин тогтнох боломжоор хангах 13.5 

Байгалийн тогтолцооны болон хүний үйл ажиллагааны талаарх ойлголт, мэдлэг бий 

болгох 
3.9 

Экосистем болон үүнээс гарч буй ашиг тусыг хамгаалах, хадгалах 2.6 

Байгальтай харьцсанаар бидний ерөнхий эрүүл мэнд, амар тайван байдлыг 

сайжруулахын төлөө 
2.3 

Аялагчдыг татах 1.9 

Хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах 1.5 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй даван туулах чадварыг бэхжүүлэх 0.9 

Гадна талбайн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх боломж бий болгох 0.8 

Орон нутгийн эдийн засагт дэм болох болон эдийн засгийг төрөлжүүлэх 0.7 

Бусад 2.0 

Мэдэхгүй 2.4 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Энэхүү дэд бүлгийн сүүлийн асуулт бол тухайн оролцогчоос яг одоо байрлаж буй ТХГН-ийн зөв 

нэрийг мэдэх эсэх талаар асуусан. Сонирхолтой нь оролцогчдын дөрөвний нэг буюу 27.3% нь 

өөрийн зочилж буй ТХГН-ийн бүтэн зөв нэрийг мэдэхгүй байв. Нарийвчилбал, эмэгтэй 

оролцогчдын 29.9%, эрэгтэй оролцогчдын 24.5% нь “мэдэхгүй” гэжээ. Мэдэхгүй гэсэн оролцогчдыг 

насаар авч үзвэл дундаж насны хүмүүсийн 24.5%, ахимаг насны хүмүүсийн 30.5%, залуу хүмүүсийн 

29.9%-ийг эзэлж байна  (Хүснэгт А2 5. ТХГН нэр., Appendix 2). Энэхүү бүлэг дундаа энэ асуулт нь 

хамгийн хялбар асуулт байсан боловч “мэдэхгүй” гэх хариулт өгсөн оролцогчдын хувь төсөөлснөөс 

өндөр байгаа нь оролцогчдын мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгааг харуулсан.  

Дүгнэвэл аялагчдын мэдлэгийн түвшин нийт авч болох онооны 40%-д ч хүрээгүй.Иймд ТХГН болон 

экосистемийг цаашид урт хугацаанд хамгаалах болон мэдлэгийн түвшнийг дээшлүүлэх зорилтот 

хөтөлбөр зайлшгүй шаардлагатай байгааг харуулж байна.  
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1.6.2. ТХГН-ийн шинж тэмдгүүд 

ТХГН шинж тэмдгүүдтэй холбоотой дэд бүлэгт оролцогчдын авсан дундаж оноо 5.03 буюу 

ерөнхийдөө амьтадыг эс тооцвол зөв нэр өгсөн дундаж тоо нь боломжит онооны 50%-д хүрсэн 

байна. . Судалгаанд оролцогчид ТХГН хамгаалалтаас илүүтэйгээр ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн 

талаар мэдлэг өндөртэй байв. Доор харуулсанчлан ХХУТХГН-т аялж буй оролцогчид илүү өндөр 

дундаж оноо авсан. Оролцогчдын өгсөн хариултууд дахт стандарт хазайлт харьцангуй ижил 

түвшинд байсан бөгөөд энэ нь оролцогчдын ТХГН шинж тэмдгүүдийн талаарх мэдлэг адил байгааг 

харуулсан үр дүн юм.  

Хүснэгт 8. ТХГН шинж тэмдгүүдийн талаарх мэдлэгийн түвшин; ТХГН бүрээр.  

ТХГН Дундаж Стандарт хазайлт Давтамж 

ГТБЦГ 4.547 1.930 793 

ХХУТХГН 6.122 2.139 147 

ОХБЦГ 5.579 2.061 402 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Эрэгтэй оролцогчид эмэгтэйчүүдээс илүүтэйгээр энэхүү дэд бүлгийн талаар мэдлэгтэй байна. 

Тодруулбал, эрэгтэйчүүдийн мэдлэгийн түвшин 5.14 байсан бол эмэгтэй оролцогчдынх 4.93 

байсан. Түүнчлэн мэдлэгийн түвшин оролцогчдын наснаас шалтгаалан харилцан адилгүй байв. 

Тухайлбал, залуу болон дундаж насны оролцогчдын дундаж оноо 4.49 болон 5.29 байсан бол 

ахимаг насны хүмүүсийн мэдлэгийн түвшин бусдаас өндөр буюу 5.34 байна. 

Дүрс 4. ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн талаар мэдлэгийн түвшин; нас болон хүйсээр.  

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

 

Доор үзүүлсэн хүснэгтэд ТХГН-ийн шинж тэмдгүүд дээр судалгаанд оролцогчдын өгсөн зөв 

хариултын дундаж оноог харуулав. Өгсөн зөв нэрийн тоон  дээр суурилан харвал аялагчид илүүтэй 

амьтдын нэрийг сайн мэдэж байсан ба нийт оролцогчдоос ХХУТХГН-т аялж байсан аялагчид үүний 

талаар илүү мэдлэг өндөртэй байсан.  

Хүснэгт 9. Зөв хариулт өгсөн дундаж тоо; ТХГН бүрээр.  

ТХГН Дурсгалт газар Гол, нуур Амьтад Ургамал 
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ГТБЦГ 2.1 1.1 3.5 2.9 

ХХУТХГН 2.6 2.9 4.3 2.9 

ОХБЦГ 2.5 1.3 3.6 2.6 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Дараах дүрсэд ТХГН-ийн шинж тэмдэг бүр дээр хэдэн зөв хариулт өгснийг харуулав1. Оролцогчдын 

дийлэнх нь хоёр дурсгалт газар, нэг гол эсвэл нуурын нэрийг зөв нэрлэсэн байна. Харин амьтад 

болон ургамлын нэршлүүдийг оролцогчид өгөхдөө олон нэр буюу хариулт хэлэх тусам зөв 

хариултын тоо ихсэж байна.  

Дүрс 5. Оролцогчдын өгсөн зөв нэрийн тооны хуваарилалт; ТХГН бүрээр. 

  

  
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Эмэгтэй оролцогчидтой харьцуулахад эрэгтэй оролцогчид илүү ургамлаас бусад ТХГН-ийн шинж 

тэмдгийн нэршлийг зөв өгөх хандлагатай байна. Харин эмэгтэй оролцогчид илүү ургамлын 

нэршлийг сайн мэдэж байна. Насны хувьд статистикийн ач холбогдол бүхий ялгаа гараагүй (Хүснэгт 

А2 6. Зөв хариултын тоо; нас, хүйс болон ТХГН бүрээр., Appendix 2).  

Дүгнэвэл оролцогчид ТХГН-ийн хамгаалалтын дэд бүлгээс илүү ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн 

талаар мэдлэг өндөртэй байв. Гэсэн хэдий ч ерөнхий мэдлэгийн түвшин хангалтгүй хэвээрээ байгаа 

бөгөөд боломжит онооны тал хувиас бага зэрэг өндөр үр дүнг харуулсан.  

 

1. Тус тайланд оролцогчдын өгсөн хариултын тооны дунджийг харуулна. ОХБЦГ-т аялж буй аялагчид ургамал болон 
гол, нуурын нэр дээр гурван хариулт өгөхөд хангалттай байсан хэдий ч үүний тархалтад үзүүлэх нөлөө нь ач 
холбогдолгүй юм.   
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1.6.3. Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой мэдлэг  

Ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшин оролцогчдын зөв хариулт өгсөн асуултуудын оноотой 

шууд холбоотой байсан. Үр дүнгээс харвал Ёс зүйн дүрмийн талаарх оролцогчдын нэгдсэн 

мэдлэг 10-аас 2.78 байгаа ба боломжит онооны 30%-д ч хүрэхгүй байна. Энэхүү хэсэгт 

оролцогчид хэдий зөв хариулт өгсөн ч зөв хариултын тоо шаардлагатай хэмжээнд хүрэхгүй бол 

бүтэн оноогоо авах боломжгүй юм. Тиймээс аялагчид ёс зүйн дүрмийн талаар ойлголттой хэдий ч 

бүрэн мэдлэгтэй биш байх боломжтой.  

Зөв зохистой аялахтай холбоотой асуултууд нь бүгд нээлттэй хариулт бүхий асуултууд гэдгийг энд 

дурдах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд оролцогчид урьдчилан бэлдсэн хариултуудыг 

харах боломжгүй байсан ба судлаачид эдгээр асуултуудыг нээлттэйгээр асууж, оролцогчдын өгсөн 

хариулт бүрийг нь тэмдэглэж авах үүрэгтэй ажилласан.  

Дараах хүснэгт нь оролцогчдын асуулт бүр дээр авсан дундаж оноог харуулна. Оролцогчид илүү 

Асуулт #14-ийн (зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих) талаар өндөр мэдлэгтэй гэж 

гарсан. Учир нь энэхүү асуултад зөвхөн нэг зөв хариулт өгсөн тохиолдолд бүтэн оноогоо авах 

боломжтой байсантай холбоотой. Оролцогчид Асуулт #12 (хог хаягдал, үлдэгдлээ яаж хаях) болон 

Асуулт #11 (байгальтай зүй зохистой харьцах) дээр тус бүр дээд онооны 36.7% болон 30.4%-ыг 

авсан. Бусад гурван асуултын хувьд зөв хариултын түвшин дээд онооны 30%-аас илүүгүй үр дүнг 

харуулсан. Энэ нь ёс зүйн дүрмийн талаарх оролцогчдын мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгааг 

харуулж байна.  

Хүснэгт 10. Дундаж оноо; асуултаар  

№ Дундаж оноо Дээд оноо Хувь 

Асуулт #9 0.31 1.50 20.9 

Асуулт #10 0.31 2.00 15.4 

Асуулт #11 0.61 2.00 30.4 

Асуулт #12 0.73 2.00 36.7 

Асуулт #13 0.29 2.00 14.6 

Асуулт #14 0.48 0.50 95.4 

Тэмдэглэл* Асуулт #9, #10, #13 нь ТХГН дотор байрлах/ буудаллах газар, ариун цэврийн газар, болон усны 

эх үүсвэрийг хамгаалах талаар байсан юм. 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН-уудад аялж байсан оролцогчдын дундаж оноо ойролцоо байсан. Жишээлбэл, ГТБЦГ-т аялж 

байсан оролцогчдын дундаж оноо 2.79 байсан бол ОХБЦГ-т аялж байсан оролцогчдынх 2.74 

байна. Харин ХХУТХГН-т аялж байсан оролцогчдын дундаж оноо хамгийн бага буюу 2.43 байна. 

Эдгээрийн стандарт хазайлт ижил төстэй байсан бөгөөд оролцогчид хаана аялж байснаас үл 

шалтгаалан мэдлэгийн түвшин ижил байна.  
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Хүснэгт 11. Ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшин; ТХГН бүрээр.  

ТХГН Дундаж Стандарт хазайлт Давтамж 

ГТБЦГ 2.783 0.892 793 

ХХУТХГН 2.429 0.770 147 

ОХБЦГ 2.737 1.005 402 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Хүйсийн хувьд эрэгтэй оролцогчидтой харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн дундаж оноо илүү өндөр 

байна. Түүнчлэн оролцогчдын нас ахих тусам ёс зүйн дүрмийн тухай мэдлэгийн түвшин буурч байв. 

Тухайлбал, залуу оролцогчид 2.82, дундаж насны оролцогчид 2.69, ахимаг насны оролцогчид 2.67 

гэх дундаж оноог тус бүр авсан.  

Дүрс 6. Ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшин; хүйс болон насаар.  

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшин дараах зургаан асуултад өгсөн хариултаар 

тооцоологдсон: (1) ТХГН дотор хаана байрлах/буудаллах боломжтой вэ; (2) ТХГН дотор ариун 

цэврийн байгууламж олдохгүй бол яаж бие засах вэ; (3) ТХГН дотор байгальтай зүй зохистой 

харьцах; (4) ТХГН дотор хэрхэн хог хаягдлаа хаях вэ; (5) ТХГН дотор усны эх үүсвэрийг хамгаалах нь; 

(6) ТХГН дотор зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих. Эдгээр асуултуудад судалгаанд 

оролцсон оролцогчид хэрхэн хариулсныг дор харуулав.  

ТХГН дотор хаана байрлах/буудаллах боломжтой талаар асуухад судалгаанд оролцогчдын 56.6% 

нь зөв хариулт өгсөн байна. Нарийвчилбал эрэгтэй оролцогчдын 57.8% харин эмэгтэй 

оролцогчдын 55.3% нь зөв хариулт өгсөн. Үүнээс харахад эрэгтэй оролцогчид эмэгтэй 

оролцогчидтой харьцуулахад хаана байрлаж/буудаллах боломжтой талаар илүү мэддэг байна. 

Насаар харьцуулан харахад зөв хариулт өгсөн оролцогчдын хувьд төдийлөн ялгаатай байдал 

ажиглагдаагүй. Тодруулбал, ахимаг настай оролцогчид хамгийн бага буюу 55.1% байсан бол 

дундаж насны оролцогчид хамгийн их буюу 57.25 нь зөв хариулт өгсөн байна.  

Оролцогчдын дийлэнх нь “зориулалтын байрлахыг зөвшөөрсөн газар” буудалласан гэх хариултыг 

өгсөн. Тодруулбал, нийт оролцогчдын 56.6% нь зөв хариулт өгсөн ба үүний 42.5% нь ‘зориулалтын 

байрлахыг зөвшөөрсөн газар’ гэж хариулсан бол үлдсэн 14.1% нь бусад зөв гэж үзэж болох 

хариултуудыг өгсчээ. Тус хариултыг өгсөн оролцогчид хүйсийн хувьд ижил төстэй байна (нийт 
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эрэгтэй оролцогчдын 42.4%, эмэгтэй оролцогчдын 42.9%). Харин насаар харьцуулан харахад 

мэдэгдэхүйц ялгаатай байсан юм. Тухайлбал, залуу оролцогчдын 44.6%, дундаж насны 

оролцогчдын 43.2%, ахимаг насны оролцогчдын 36.4% нь тус хариултыг өгсөн. Өөрөөр хэлбэл, нас 

ахих тусам зөв хариулт өгсөн оролцогчдын тоо буурах хандлагатай байв.. (Хүснэгт А2 7. ТХГН дотор 

буудаллах/байрлах газар., Appendix 2). 

Дүрс 7. ТХГН-дотор буудаллах/байрлах газар, (%). 

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН дотор ариун цэврийн газар олдохгүй бол хэрхэн бие засах талаар асуухад нийт оролцогчдын 

54.7% нь зөв хариулт өгсөн байна. Хүйсээр нь харьцуулан харвал нийт эрэгтэй оролцогчдын 53.4% 

харин нийт эмэгтэй оролцогчдын 55.9% нь зөв хариулжээ.  Үүнээс харахад эмэгтэй оролцогчид 

энэхүү асуулт дээр илүү мэдлэгтэй байсан. Зөв хариултыг өгсөн оролцогчдыг насаар нь ангилан 

харвал дундаж насны оролцогчдын 53.0%, залуу оролцогчдын 55.6%, мөн ахимаг насны 

оролцогчдын 58.1% тус тус байна.  

Доор харуулсанчлан, оролцогчдын хамгийн их өгсөн хариулт нь ‘ялгадсаа ил задгай орхих’ гэсэн 

буруу хариулт байсан. Илүү нарийвчилбал, оролцогчдын 34.3% нь ‘ялгадсаа ил задгай орхих’ гэх 

хариултыг өгсөн ба энэ нь аялагчид ихэвчлэн ийм үйлдэл хийдэг болохыг харуулсан үр дүн юм. 

Оролцогчдын нас болон хүйсээс хамаарч энэхүү хариултыг өгсөн хувь ялгаатай байна. Тухайлбал, 

эмэгтэй оролцогчдын 31.9%, эрэгтэй оролцогчдын 37.0% энэхүү хариултыг өгсөн. Түүнчлэн 

оролцогчдын өгсөн хариултаас харахад эмэгтэй оролцогчид эрэгтэйчүүдээс илүү ТХГН дотор хаана 

зөв бие засах талаар мэдлэгтэй байна. Цаашилбал, залуу болон ахимаг насныхантай харьцуулбал 

дундаж насныхан илүүтэй ‘ялгадсаа ил задгай орхих’ гэх хариултыг өгсөн байна. (Хүснэгт А2 8. ТХГН 

дотор хэрхэн бие засах вэ, (хэрэв ойр хавьд ариун цэврийн байгууламж байхгүй бол), (%)  , 

Appendix 2). ТХГН дотор хаана бие засах талаар илүү мэдлэг өндөртэй аялагчид бол эмэгтэйчүүд 

болон ахимаг насныхан байна.  
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Дүрс 8. ТХГН дотор хэрхэн бие засах вэ, (хэрэв ойр хавьд ариун цэврийн байгууламж байхгүй 

бол), (%)  

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН-т аялж байхдаа хэрхэн байгальтай зүй зохистой харьцах талаар асуухад оролцогчдын 

нээлттэй өгсөн хариултын 89.8% нь төслийн багийнхны урьдчилан бэлдсэн зөв хариултын 

жагсаалттай таарсан. Хүйсээр харвал эрэгтэй оролцогчдын 89.5%, эмэгтэй оролцогчдын 90.1% нь 

зөв хариултыг өгсөн байна. Насны бүлгийн хувьд энэхүү хариултыг өгсөн хувь ойролцоо байна 

(залуу – 91.1%, дундаж нас – 89.4%, ахимаг нас – 87.9%). 

Энэхүү асуултад хамгийг их өгөгдсөн хариулт (41.9%) ‘Тэжээвэр амьтан, нохой авч очихгүй байх’ 

байсан бол оролцогчдын 25.5% нь ‘Харсан үзсэнээ байгаа байранд нь байлгах’ гэх хариултыг өгсөн. 

Хүйсийн хувьд эдгээр хоёр хариултыг өгсөн оролцогчдын дунд мэдэгдэхүйц ялгаа байгаагүй. 

Насны хувьд ‘Тэжээвэр амьтан, нохой авч очихгүй байх’ гэх хариултыг өгсөн оролцогчид дунд 

залуучууд, ‘Харсан үзсэнээ байгаа байранд нь байлгах’ гэх хариултыг өгсөн оролцогчид дунд  

ахимаг насны хүмүүс давамгайлж байна (Хүснэгт А2 9. ., Appendix 2). Энэхүү хэсэгт илүү мэдлэг 

өндөртэй байгаа аялагчид нь эмэгтэйчүүд болон залуучууд байсан. 

Дүрс 9. ТХГН дотор байгальтай зүй зохистой харьцах, (%). 
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Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН дотор хэрхэн хог хаягдал, үлдэгдлээ хаях талаар асуухад оролцогчид өмнөх асуултуудаас 

илүүтэй энэхүү сэдвийг сайн мэддэг нь ажиглагдсан. Энэхүү асуултад оролцогчдын 98.1% нь зөв 

хариулт өгсөн. Оролцогчдын хариултад нас болон хүйсээс хамаарсан ялгаатай байдал 

ажиглагдаагүй. (Хүснэгт А2 10. ., Appendix 2).  

Дүрс 10. ТХГН дотор хог хаягдал, үлдэгдлээ хаях, (%). 

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН доторх усны эх үүсвэрийг хамгаалах талаар асуухад оролцогчдын өгсөн хариултуудын 83.0% 

нь зөв хариултууд байв. Эрэгтэй оролцогчдын 79.3% нь, эмэгтэй оролцогчдын 86.4% нь зөв хариулт 

өгсөн. Түүнчлэн, насаар авч үзвэл ерөнхий дундаж (81.4%)-тай харьцуулбал ахимаг насны 

оролцогчдын хувь (81.3%) ойролцоо,  залуу оролцогчдын хувь (85.9%) бага зэрэг өндөр байв. 

Хамгийн олон давтамжтай өгсөн хариултуудаас дурдвал ‘усны эх үүсвэрийн ойролцоо хог хаяхгүй 

байх’ (36.7%), ‘усанд орохгүй байх, бие угаахгүй байх’ (11.9%) болон ‘усны эх үүсвэрийн ойролцоо 

бие засахгүй байх’ (11.5%) зэрэг байна. Нас болон хүйсээс үл шалтгаалан оролцогчдын өгсөн 

хариулт төстэй байна. Энэ нь хүн ам зүйн шинж чанараас үл шалтгаалан оролцогчдын мэдлэгийн 

түвшин ижил байгааг илтгэсэн. (Хүснэгт А2 11., Appendix 2).  

Дүрс 11. ТХГН дотор усны эх үүсвэрийг хамгаалах нь, (%). 
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Эх сурвалж: KAP судалгаа 

ТХГН-д аялж буй хүмүүсээс “Яагаад зөвхөн зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих ёстой 

вэ?” гэдгийг асуухад оролцогчдын өгсөн хариултуудын 92.6% нь зөв хариултууд байна. Хамгийн 

олон давтагдсан хариултууд нь ‘хөрсийг гэмтээнэ’ (38.0%), ‘ургамал гэмтээнэ’ (28.9%) ‘аюулгүй 

байдал’ (10.4%) зэрэг байна. Оролцогчдын өгсөн хариултууд нас, хүйсээс үл хамааран ижил байв 

(Хүснэгт А2 12. ., Appendix 2). 

Дүрс 12. ТХГН-д аялж буй хүмүүс зөвхөн зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих, (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Дээрх асуултад өгсөн оролцогчдын хариултуудыг харахад дийлэнх нь зөв байна. Дахин хэлэхэд 

судалгаанд оролцогчид асуулт бүрд бүтэн оноо авахын тулд аль болох олон хариулт өгөх 

шаардлагатай байсан.  

Мэдлэг тодорхойлох зарим асуултууд Монгол уламжлалтай холбогдолтой байсан тул дотоодын 

аялагчдад эдгээр асуултуудад хариулахад хялбар байсан байх боломжтой. Тухайлбал, Монгол 

хүмүүс эрт дээр үеэс эхлэн шашин болон ёс заншлаараа дамжуулан усны нөөцийг бохирдуулахыг 

хориглож ирсэн гэх мэт уламжлалыг дурдаж болно. Гэсэн хэдий ч аялагчдын мэдлэгийн түвшин 

хангалттай сайн  түвшинд биш байна. Тиймээс зорилтот хөтөлбөр нь оролцогчдын ёс зүйн 

дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшнийг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 
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1.6.4. Мэдээллийн эх сурвалж 

Энэхүү хэсэгт ТХГН-ийн тухай болон тухайн газар нутгуудад зүй зохистой аялах/зочлох талаар 

мэдээлэл авах боломжит эх сурвалжуудын талаар авч үзсэн. Хамгийн эхэнд дурдаж болох 

мэдээллийн эх сурвалжууд бол аялагчдад мэдээлэл өгөх зорилго бүхий “Гоо Монгол”, “Цэлмэг, 

Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь” , “Цоохор найз” сэтгүүлүүд юм. Гэвч эдгээр сэтгүүлүүдийг харсан 

болон уншсан оролцогчдын хувь маш бага байсан. Тодруулбал, оролцогчдын 0.9% нь Гоо Монгол, 

0.8% нь Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь, 1.1% нь Цоохор найз сэтгүүлүүдийг тус бүр харж, 

уншиж байсан болохоо илэрхийлсэн. Харин эдгээр сэтгүүлүүдийг харсан боловч уншиж байгаагүй 

гэх хариултыг өгсөн оролцогчдын хувь харьцангуй өндөр байна. Оролцогчдын 13.5% нь Гоо 

Монгол, 9.8% нь Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь болон 13.5% нь Цоохор найз сэтгүүлүүдийг 

тус бүр уншиж байгаагүй ч харж байжээ.. Харин үлдсэн 80% гаруй оролцогчдын хувьд эдгээр 

сэтгүүлүүдийг харж болон уншиж байгаагүй гэдгээ мэдэгдсэн. Энэ нь эдгээр сэтгүүлүүд зорилтот 

бүлэгтээ хүрээгүй болохыг илтгэж байна. (Хүснэгт А2 13. Дараах сэтгүүлийг харах эсвэл уншиж 

байсан уу., Appendix 2). 

Оролцогчдын ихэнх нь буюу 53.2% нь эдгээр ТХГН-уудад зочлохоосоо өмнө мэдээлэл аваагүй 

талаар дурдсан. Аялагчдаас ТХГН-уудын талаар хаанаас мэдээлэл авсан талаар асуухад аман (албан 

бус) байдлаар (23.4%), интернэтээс (14.0%)олон нийтийн сүлжээнээс (11.0%) гэсэн хариултуудыг 

түгээмэл дурдаж байсан. 

Нас болон хүйсээс үл хамааран оролцогчид аман буюу албан бус байдлаар мэдээлэл авсан байна 

(Хүснэгт А2 14. ТХГН талаар мэдээлэл авсан эх сурвалж., Appendix 2). Харин интернэт болон олон 

нийтийн сүлжээ ашиглан мэдээлэл авсан хүмүүс нь илүүтэй залуучууд байв. Тиймээс зорилтот 

бүлгээс шалтгаалан ТХГН-уудын талаарх мэдээллийг авах эх сурвалжуудыг олон янзаар бэлтгэх 

шаардлагатай юм.  

Оролцогчдын ихэнх хувь буюу 62.0% нь ТХГН дотор юу хийж болох болон юу хийж болохгүй 

талаар мэдээлэлгүй байдгаа илэрхийлсэн. Үүний талаар мэдээлэл хүлээн авах боломжтой гол эх 

сурвалжуудаараа олон нийтийн сүлжээ (10.4%), аман буюу албан бус хэлбэр (8.5%), интернэт (7.4%) 

гэх хариултуудыг өгсөн (Хүснэгт А2 15. ТХГН-т хэрхэн зохистой аялах/зочлох талаар ямар нэг 

мэдээлэл авч байсан эх сурвалж ., Appendix 2). Статистик, баримт бичгүүдээс харвал ТХГН-ийн 

талаар болон хэрхэн зүй зохистой аялахтай холбогдсон мэдээлэл маш бага байдаг ба байгаа хэд 

нь зорилтот бүлэгтээ хүрэхгүй байгаа нь ажиглагдсан. Дээрх үр дүн нь аялагчдын нас болон хүйсээс 

хамаарч ач холбогдол бүхий ялгаатай байдлыг харуулаагүй. 
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1.6.5. Оролцогчдын хүн ам зүйн мэдээлэл (дотоодын аялагчид) 

Судалгаанд нийт 1342 аялагч оролцсон бөгөөд үүний 48.7% эрэгтэй, 51.3% эмэгтэй аялагч байна. 

Оролцогчдын дундаж нас 37 байсан ба 18-25 насны бүлэг хамгийн өндөр буюу 20.5% -ийг эзэлж 

байна. (Дүрс 13. Судалгаанд оролцогчид; нас болон хүйсээр ). 

Дүрс 13. Судалгаанд оролцогчид; нас болон хүйсээр (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Оролцогчдын талаас илүү хувь нь (63.3%) дээд боловсролтой, 27.7% нь бүрэн дунд боловсролтой 

байна. Мэргэжлийн сургалт/коллеж төгссөн оролцогчдын дийлэнх хувь нь (62.5%) эмэгтэйчүүд 

байсан бол бага (69.2%) болон бүрэн дунд (62%) боловсролтой оролцогчдын дийлэнх нь 

эрэгтэйчүүд байсан. Олон төрлийн боловсролын түвшинтэй хүмүүс тус судалгаанд оролцсон нь 

түүврийн төлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлсэн. 

Дүрс 14. Судалгаанд оролцогчид; боловсролын түвшнээр (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Судалгаанд оролцогчдыг байршлаар нь авч үзвэл 80.2% нь нийслэл, 19.5% нь орон нутгаас буюу 

аймгийн төв, сумын төв, тосгон, хөдөөгөөс иржээ. Харин бусад гэж хариулсан оролцогчдын хувьд 

гадаадаас буюу Солонгос, Герман, Япон гэх мэт улсаас ирсэн байна.  
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Дүрс 15. Судалгаанд оролцогчид; байршлаар (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Судалгааны нийт түүврийн хэмжээ 1,316 гэж тооцоологдсон. Нас болон хүйсээр хэсэгчилсэн дүн 

шинжилгээ хийхийн тулд ТХГН бүрд цуглуулах түүврийн хэмжээний хувийг урьдчилан гаргасан. 

Үүнд нийт түүврийн 60%-ийг ГТБЦГ-аас,  10%-ийг ХХУТХГН-аас, 30%-ийг ОХБЦГ-аас  тус тус 

цуглуулахаар төлөвлөсөн. Цаашилбал, судалгааны баг энэхүү түүврийн хэмжээг баримтлан 

мэдээлэл цуглуулалтыг зохион байгуулж, нийт түүврийн 59%-ийг ГТБЦГ-аас, 11%-ийг ХХУТХГН-аас 

,  30%-ийг ОХБЦГ-аас тус тус цуглуулсан. Хүйсийн хувьд судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 48.7% нь 

эрэгтэй 51.3% нь эмэгтэй байна. Энэ нь судалгааны баг анх төлөвлөсөн түүврийн хэмжээний дагуу 

мэдээллийг амжилттай цуглуулж бодит хүн амын төлөөллүүдийг хамруулж чадсан гэдгийг харуулж 

байна.  

1.6.6. ТХГН-д зочлох ерөнхий зорилго  

Энэхүү хэсэгт оролцогчдын тусгай хамгаалалттай газар нутагт зочлох болсон шалтгааныг 
тодруулсан.  Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд гол шалтгаан нь хүн ам зүйн шинж чанараас үл хамааран 

амрах, стрессээ тайлах (60.4%), цэвэр агаарт гарах (34.1%) байна ( 

Дүрс 16. Судалгаанд оролцогчдын зочилж, аялах шалтгаан ). Зочлох болсон шалтгааныг зочилсон 

газартай нь харьцуулан үзэхэд амрах, стресс тайлах, цэвэр агаарт гарах зорилгоор ГТБЦГ-ийг 

зорьдог бол байгальтай ойр мэдрэмж авах, байгалийн сайхныг үзэхээр ХХУТХГН, ОХБЦГ-ийг 

түгээмэл зорьдог байна. 
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Дүрс 16. Судалгаанд оролцогчдын зочилж, аялах шалтгаан (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Тэмдэглэл: Олон хариулт бүхий асуултуудаас шалтгаалан судалгааны баг тооцоолол хийхдээ 

судалгаанд оролцсон хүний тоонд бус нийт өгсөн хариултын хувьд үндэслэсэн.  

Судалгаанд оролцогчдын 66.0% нь гэр бүлтэйгээ, 23.1% нь найз нөхөдтэйгөө, 8.2% нь хамт 

олонтойгоо тусгай хамгаалалттай бүс нутгаар зочилжээ.  Эдгээр гурван бүлэг нь нийлээд 97.3%-ийг 

бүрдүүлж байна. Хамт аялсан найз нөхөд, хамт олны дундаж тоо 10 байсан бол гэр бүлийн 

гишүүдийн дундаж тоо 8 байна.   

Дүрс 17. Оролцогчдын хамт аялсан хүмүүс (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Судалгаанд оролцогчдыг буудалласан газраар авч үзвэл 31.8% нь гэр буудал, 24.8% нь байгальд 

майхантай, 24.6 % нь жуулчны баазад байрлажээ. Сонирхолтой нь майхантай буудаллах 

зориулалтын талбайд буудалласан гэж аялагчдын 3.7% нь л хариулжээ. Үүнээс тухайн бүс нутгуудад 

майхантай буудаллах зориулалтын газар ховор байгааг харж болно. 
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Дүрс 18. Оролцогчдын буудалласан газар (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Судалгаанд оролцогчдын буудаллах байршлаа сонгох хандлага нь хүн ам зүйн шинж чанараас 

шууд хамаарч байна. Тухайлбал, залуучууд түлхүү гэр буудал, майханд буудаллах хандлагатай 

байсан бол ахимаг насныхан ихэвчлэн жуулчны баазыг сонгон буудалласан байна. Жуулчны бааз, 

гэр буудлыг сонгох нь ОХБЦГ-т зочилсон хүмүүсийн дунд түгээмэл байсан бол майхныг сонгох нь 

ХХУТХГН-т очсон аялагчдад илүү ажиглагдсан. Харин өдрийн аяллыг сонгон аялж буй аялагчдын 

хувьд ГТБЦГ-ийг түлхүү сонгодог байна.   

Дүрс 19. Өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд тус ТХГН-д зочилсон тоо (%).  

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд ганцхан удаа тус ТХГН-д зочилж буй хүмүүс судалгаанд оролцогчдын 

63.6% эзэлж байна. Анх удаа явсан гэх хариултыг өгсөн оролцогчид нь түлхүү ХХУТХГН болон 

ОХБЦГ-т аялж байсан хүмүүс байна. Харин таваас олон удаа зочилсон гэх хариултыг өгсөн хүмүүс 

илүүтэй ГТБЦГ-т аялжээ. Эндээс үзэхэд төв суурин газраас алслагдах зайнаас хамааран тухайн бүс 

нутагт зочлох аялагчдын давтамж өөрчлөгдөж байна. 
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1.7. ТХГН ажилтнууд 

2.3.1. Мэдлэгийн түвшин  

ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшнийг хэмжихэд ашигласан арга зүй нь аялагчдын хэсэгтэй ижил 

юм. Тиймээс арга зүйн хэсгийг дахин давтан энэ хэсэгт оруулаагүй болно. Түүнээс гадна судалгаанд 

оролцсон ажилчдын тоо аялагчдынхтай харьцуулахад хамаагүй бага тул зөвхөн гол үр дүнгүүдийг 

харууллаа.  

Судалгаанд оролцогчид авах ёстой нийлбэр онооноос (30 оноо) нийт 19.2 оноо авсан ба энэ 

нь 11.72 оноо авсан аялагчдаас илүүтэйгээр ТХГН ажилтнууд мэдлэг өндөртэй байгааг илтгэж 

байна. Доорх дүрс нь судалгаанд оролцсон ажилтнуудыг нас хүйсээр нь ангилан харуулна. Эрэгтэй 

ажилтнууд эмэгтэй ажилтнуудаас илүү мэдлэгийн түвшин өндөр байна. Мөн оролцогчдын нас ахих 

тусам мэдлэгийн түвшин дээшилж байна. Өөрөөр хэлбэл ахимаг насны ажилтнууд залуу 

ажилтнуудаас илүү мэдлэг өндөртэй байгаа юм. 

Дүрс 20. Ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин; нас болон хүйсээр  

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Өмнө нь дурдсанчлан мэдлэгийн нийлбэр онооны хэмжүүр нь гурван дэд бүлгээс бүрдэнэ. Дараах 

дүрсэд дэд бүлэг тутмын дундаж оноог харуулсан. Тухайлбал, ёс зүйн дүрмийн дэд бүлгийн дундаж 

оноо 5.12 гарсан бол ТХГН хамгаалалт дэд бүлгийн дундаж оноо 5.65 байна. ТХГН-ийн шинж 

тэмдгүүдийн талаарх дэд бүлгийн хувьд дундаж оноо нь 8.43 гарсан бөгөөд энэ нь ТХГН ажилтнууд 

ТХГН шинж тэмдгүүдийн талаар илүү мэдлэгтэй байгааг харуулсан (аялагчидтай адил).  

Дүрс 21. Дэд бүлгүүдийн дундаж оноо.  

Эх сурвалж: KAP судалгаа 
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Доор харуулсанчлан ТХГН хамгаалалт дэд бүлэгт ажилтнууд дунджаар 10 онооноос 5.65 

оноо авсан нь боломжит онооны талаас бага зэрэг дээгүүр үзүүлэлт болж байна.. Хүйсийн хувьд 

эмэгтэйчүүд эрэгтэй оролцогчдыг бодвол илүү өндөр оноо авсан. Цаашилбал, дундаж болон 

ахимаг насны ажилтнууд залуу ажилтнуудтай харьцуулахад илүү өндөр мэдлэгтэй байна.  

Дүрс 22. ТХГН хамгаалалт дэд бүлгийн талаарх ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин; нас болон 

хүйсээр.  

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Дараагийн дэд бүлэг нь ТХГН шинж тэмдгүүдийн талаарх мэдээллийг агуулсан. Ажилтнууд энэхүү 

дэд бүлэгт хамаарах мэдээллийг бусад хоёр дэд бүлгээс илүүтэй мэддэг байна. Тус дэд бүлэгт 

ажилтнууд дунджаар 8.43 (10 онооноос) оноо авсан ба энэ нь боломжит онооны 80%-аас өндөр 

үзүүлэлт болж байна. Эрэгтэй болон эмэгтэй ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин дээр том хэмжээний 

ялгаа гараагүй. Насны хувьд нас ахих тусам мэдлэгийн түвшин дээшилж байсан ба үүнээс ахимаг 

насны ажилтнууд илүү өндөр мэдлэгтэй байгааг харж болно. 

Дүрс 23. ТХГН шинж тэмдгүүд дэд бүлгийн талаарх ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин; нас болон 

хүйсээр.  

 
Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Сүүлийн дэд бүлэг бол ёс зүйн дүрмийн талаар байсан юм. Энэхүү дэд бүлэгт ажилтнууд 10 

онооноос 5.12 оноо авсан байна. Хүйсийн хувьд эрэгтэй ажилтнууд бага зэрэг өндөр мэдлэгтэй 

байсан ч, статистикийн хувьд ач холбогдол бүхий зөрүүг илтгээгүй. Харин насаар харьцуулсан үр 

дүнд статистикийн хувьд ач холбогдол бүхий ялгаа ажиглагдсан. Тухайлбал, залуу ажилтнуудын 

дундаж оноо 5.73 байхад дундаж насны ажилтнуудын оноо 4.87 байв. Харин ахимаг насны 

ажилтнуудын хувьд 5.46 оноо авсан. Аялагчидтай харьцуулахад ажилтнууд энэхүү дэд бүлгийн 

талаар илүү өндөр мэдлэгтэй буюу илүү өндөр дундаж оноог авсан байна.  
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Дүрс 24. Ёс зүйн дүрмийн талаарх ажилтнуудын мэдлэг; хүйс болон насаар.  

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Дүгнэвэл ТХГН шинж тэмдгүүд дэд бүлгийг эс тооцвол ажилтнуудын дундаж мэдлэгийн түвшин 

ойролцоогоор боломжит дээд онооны 50%-тай тэнцэхүйц байна. Дотоодын аялагчидтай 

харьцуулахад ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин илүү өндөр байгааг энд дурдах нь зүйтэй. Гэсэн 

ч ажилтнуудын мэдлэгийн түвшнийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зорилтот хөтөлбөр шаардлагатай 

байгаа нь харагдлаа. Доор харуулсан үр дүнгийн матрицад хүн ам зүйн бүлгээр үр дүнг харьцуулан 

харууллаа.  
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Хүснэгт 12. Үр дүнгийн матриц (ажилтнууд). 

 

Item Эрэгтэй Эмэгтэй 

Залуу нас Дундаж нас Ахимаг нас Залуу нас Дундаж нас Ахимаг нас 

ТХГН-ийн хамгаалалт 

Экосистем (Q1)       

Хүнд өгөх ач холбогдол (Q2)       

ТХГН байгуулагдсан шалтаан (Q3)       

Зочилсон ТХГН (Q4)       

ТХГН шинж тэмдгүүд 

Түүх болон соёлын дурсгалт газрууд (Q5)       

Нуур, голууд (Q6)       

Амьтад (Q7)       

Ургамлууд (Q8)       

Ёс зүйн дүрэм 

Байрлах буудаллах газар (Q9)       

Ариун цэврийн байгууламж (Q10)       

Байгальтай зүй зохистой харьцах (Q11)       

Хог хаягдал, үлдэгдэл (Q12)       

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах (Q13)       

Зориулалтын зам (Q14)       

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Тэмдэглэл. ‘Ногоон’ өнгөөр тэмдэглэгдсэн насныхан илүү мэдлэг өндөртэй бол ‘улаан’ өнгөөр тэмдэглэгдсэн нь илүү бага мэдлэгтэй.  
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2.3.2. Мэдээллийн эх сурвалж  

Энэхүү хэсэгт ТХГН-ийн тухай болон тухайн газар нутгуудад зүй зохистой аялах/зочлох талаар ТХГН-

ийн ажилтнууд түлхүү мэдээлэл авах боломжит эх сурвалжуудын талаар авч үзсэн. Хамгийн эхэнд 

дурдаж болох мэдээллийн эх сурвалжууд бол аялагчдад мэдээлэл өгөх зорилго бүхий “Гоо Монгол”, 

“Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь” болон “Цоохор найз” сэтгүүлүүд юм. Эдгээр сэтгүүлүүдийг 

харж уншиж байсан ажилтнуудын хувийг харвал оролцогчдын 18.4% нь Гоо Монгол, 10.2% нь 

Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь болон 29.3% нь Цоохор найз сэтгүүлүүдийг тус тус байна. Харин 

эдгээр сэтгүүлүүдийг харж уншиж байгаагүй гэх хариултыг өгсөн оролцогчдын хувь аялагчдынхаас 

бага буюу 70% байна. Үүнээс харахад эдгээр сэтгүүлүүд нь аялагчдаас гадна ажилтнуудад мөн бүрэн 

хүрээгүй болохыг илтгэж байна. (Хүснэгт А2 16. Сэтгүүлийг харж/уншиж байсан ажилтнууд., 

Appendix 2).  

ТХГН-ийн тухай мэдээлэл авч байгаагүй ажилтнуудын хувь 13.7% буюу аялагчдынхаас хамаагүй 

бага байгаа юм. Ажилтнууд аман (албан бус) (20.9%), олон нийтийн сүлжээ (20.9%), телевизийн 

хөтөлбөрүүд (19.0%) болон интернэт (10.0%) гэх мэт эх сурвалжуудаас түгээмэл мэдээлэл авдаг 

байна. Аман мэдээлэл авдаг оролцогчдын хувьд ямар нэгэн хүйсээс шалтгаалсан зүйл харагдахгүй 

байгаа хэдий ч насны хувьд 40-өөс насны хүмүүсийн хувь 24.3% байгаа бол 41-ээс дээш насны 

ажилтнуудын хувь 17.3% байна. Үүнээс харахад ахимаг насны ажилтнуудаас илүүтэй залуу 

ажилтнуудад аман мэдээлэл илүү чухал байдаг байна. Түүнчлэн, олон нийтийн сүлжээнээс мэдээлэл 

түгээмэл авдаг ажилтнуудын дунд насны ялгаа ажиглагдахгүй байгаа хэдий ч хүйсийн хувьд 

эмэгтэйчүүд (28.1%) эрэгтэйчүүдийг (18.2%) бодвол түгээмэл уг сувгийг ашигладаг байна. Тиймээс 

ТХГН-уудын талаарх мэдээлэл авах эх сурвалж нь хүн ам зүйн шинж чанараас шалтгаалдаг болох 

нь үүнээс харагдаж байна (Хүснэгт А2 17. ТХГН талаар мэдээллийн эх сурвалж, ажилтнууд., Appendix 

2).  

Ажилтнуудын хувьд ёс зүйн талаар мэдээлэл авдаг гол эх сурвалжууд нь мэдээллийн самбар (45.0%), 

олон нийтийн сүлжээ (10.7%) болон телевизийн хөтөлбөрүүд байна (10.1%). Харин хэрхэн зүй 

зохистой аялах талаар мэдээлэл авч байгаагүй гэх хариултыг өгсөн ажилтнуудын хувь 13.1% буюу 

аялагчдаас (48.9%) бага байгаа юм. Мэдээллийн самбараар дамжуулан мэдээлэл авдаг 

ажилтнуудын хувьд нас болон хүйсийн онц ялгаа ажиглагдаагүй. Харин телевизийн хөтөлбөрөөр 

дамжуулан мэдээлэл авах нь илүү ахимаг насны болон эрэгтэй ажилтнуудад чухал байдаг нь 

харагдаж байна, нөгөө талаар залуу болон эмэгтэй ажилтнуудын хувьд олон нийтийн сүлжээ илүү 

чухал ач холбогдолтой байна (Хүснэгт А2 18. ТХГН дотор юу хийх юу хийж болохгүй талаарх 

мэдээллийн эх сурвалж, ажилтнууд ., Appendix 2).  
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1.7.1. Оролцогчдын хүн ам зүйн мэдээлэл (ТХГН ажилтнууд) 

Судалгаанд нийт нийт 8 тусгай хамгаалалттай газрын (6 байгалийн цогцолборт газар, 2 улсын тусгай 

хамгаалалттай газар) 147 ажилтан оролцсон бөгөөд  үүний 33.3% ТХГН-ийн, 66.7% нь БЦГ-ын 

захиргааны ажилтнууд байна.   

Дүрс 25. ТХГН ажилтнууд; байршлаар (%). 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Нийт 147 ТХГН ажилтнууд судалгаанд оролцсоноос 73.5% нь эрэгтэйчүүд байсан бол 26.5% нь 

эмэгтэй хүмүүс байна. Оролцогчдын дийлэнх нь буюу 53.1% нь 41-ээс дээш насны хүмүүс байна. 

Дүрс 26. ТХГН ажилтнууд; хүйс, нас болон боловсролоор, (%) 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Ажилтнуудын дийлэнх нь буюу 72.1% нь дээд боловсролтой бол 20.4% нь бүрэн дунд боловсрол 

эзэмшсэн байна. Дээд боловсролтой ажилтнуудын хувьд менежер, мэргэжилтнээр эсвэл удирдах 

албан тушаал эрхэлж байна. Харин бүрэн дунд болон бүрэн бус дунд боловсролтой оролцогчид 

ихэвчлэн аж ахуй, үйлчилгээний ажил болон байгаль хамгаалагчийн ажил гүйцэтгэж байна. 
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Судалгаанд оролцогчдыг ажлын статусаар нь харахад дийлэнх буюу 54.4% нь байгаль хамгаалагчид 

байсан ба тэдний 87.5% нь эрэгтэйчүүд, 12.5% нь эмэгтэйчүүд байна. Харин мэргэжилтнээр 

ажиллаж буй хүмүүсийн 47.7% нь эмэгтэй хүмүүс байна.  

Дүрс 27. ТХГН ажилтнууд; ажлын төрөл болон ажилласан жил, (%). 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Судалгаанд оролцогчдыг ажилласан жилээр нь авч үзэхэд 30.6% нь 1-3 жил ажиллаж байгаа бол 

11 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа оролцогчид 29.3% -ийг эзэлж байна.Судалгаанд 

оролцсон ажилтнууд дунджаар 8 жил тус байгууллагад ажилласан байна. 
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ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү тайлан нь ТХГН-д аялсан дотоодын аялагчид болон ТХГН-ийн захиргаанд ажилладаг 

ажилтнуудын мэдлэгийн түвшнийг доорх гурван дэд бүлгийн хүрээнд үнэлсэн үр дүнг харуулсан:  

• ТХГН хамгаалалт, 

• ТХГН шинж тэмдгүүд, болон  

• Ёс зүйн дүрэм  

“ТХГН-ийн хамгаалалт” дэд бүлэгт оролцогчдын авч болох хамгийн дээд оноо 10 байсан. Энэ дэд 

бүлэгт  оролцогчид дунджаар 3.96 оноо авсан ба энэ нь авч болох дээд онооны 40%-д ч хүрэхгүй 

байна гэсэн үг юм. Энэхүү бүлэгт 4 асуулт асуугдсан ба хамгийн энгийн асуулт нь өөрийн аялж буй 

ТХГН-ийн нэрийг зөв мэдэх эсэх талаар асуусан. Сонирхолтой нь оролцогчдын дөрвөн хүн тутмын  

нэг нь өөрийн зочилсон ТХГН-ийн зөв нэрийг хэлж мэдэхгүй байсан ба энэ нь хүлээгдэж байсан үр 

дүнгээс зөрүүтэй байв. Дундаж онооны хувьд эрэгтэй оролцогчид эмэгтэйчүүдээс,дундаж насны 

хүмүүс бусад насны оролцогчдоос илүү өндөр мэдлэгтэй гарсан байна. Харин энэхүү дэд бүлэгт 

ТХГН ажилтнуудын дундаж оноо 5.65 (10 онооноос) байсан ба мөн л эрэгтэй болон дундаж насны 

ажилтнууд бусад хүн ам зүйн бүлгээс арай өндөр мэдлэгтэй байв. Гэсэн хэдий ч ТХГН-ийн 

хамгаалалтын талаар ТХГН-ийн ажилтнууд болон аялагчдын авсан дундаж оноо харьцангуй бага 

буюу авч болох дээд онооны талаас бага оноог авсан байна.  

“ТХГН шинж тэмдгүүд” дэд бүлэгт авсан оролцогчдын оноо буюу мэдлэгийн түвшин ТХГН 

хамгаалалт дэд бүлгээс илүү өндөр байна. Аялагчдын тус дэд бүлэгт авсан дундаж оноо 10-аас 5.03 

оноо байна. ТХГН-ийн шинж тэмдгүүдийн талаар зөв нэрсийг асуухад аялагчид түүх, соёлын 

дурсгалт газрын болон  нуур, голын нэрээс илүү амьтан болон ургамлуудын нэрсийг сайн мэдэж 

байна. Энэхүү бүлэгт оролцогчдын хүн ам зүйн шинж чанараас хамааран ТХГН шинж чанаруудын 

талаар мэдлэгийн түвшин өөр өөр үр дүнг харуулсан. Тухайлбал, ургамлуудын нэрсийн тухай 

асуултаас бусад асуулт дээр эрэгтэй оролцогчид эмэгтэйчүүдээс илүү өндөр мэдлэгтэй байна. 

Цаашилбал, оролцогчдын нас ахих тусам мэдлэгийн түвшин өндөр байна. Харин ТХГН 

ажилтнуудын хувьд тус дэд бүлэг дээр авсан дундаж оноо 8.43 байна. ТХГН ажилтнуудын дунд мөн 

адил мэдлэгийн түвшин хүн ам зүйн шинж чанараас шалтгаалан харилцан адилгүй байна.  

Ёс зүйн дүрмийн дэд бүлгийн хувьд оролцогчид 10 онооноос дунджаар 2.78 оноо авсан нь 

мэдлэгийн түвшний боломжит дээд онооны 30%-аас бага үр дүн болж байна. Эрэгтэй болон 

эмэгтэй оролцогчдын мэдлэгийг харьцуулан үзэхэд энэ дэд бүлэгт мэдэгдэхүйц ялгаа гараагүй. Гэсэн 

хэдий ч оролцогчдын нас нэмэгдэх тусам ёс зүйн дүрмийн тухай мэдлэгийн түвшин багасаж байна. 

Өөрөөр хэлбэл ахимаг насны оролцогчид залуу оролцогчидтой харьцуулахад мэдлэг багатай 

байна. ТХГН ажилтнуудын хувьд тус дэд бүлэгт авсан дундаж оноо 10-аас 5.12 байна. Энэ нь 

аялагчдыг бодвол ТХГН ажилтнууд хоёр дахин илүү мэдлэгтэй байгааг харуулсан. Түүнчлэн эрэгтэй 

ажилтнууд эмэгтэйчүүдээс,залуучууд мөн ахимаг насны оролцогчдоос илүү мэдлэгтэй байна. Энэ 

нь аялагчид болон ажилтнуудын хүн ам зүйн шинж чанараас шалтгаалж мэдлэгийн түвшинд гарч 

буй өөрчлөлт ижил байгааг харуулсан.   



 

42 

 

Independent Research Institute of Mongolia 

Дэд бүлэг тус бүр дэх үр дүнгээс аялагчдын ерөнхий мэдлэгийн түвшин хангалтгүй байгааг харж 

болно. Төслийн багийн тооцооллын дагуу дотоодын аялагчдын нийлбэр оноо 30-аас 11.72 гарсан 

нь  боломжит дээд онооны 30%-тай тэнцэхүйц үр дүн юм.. Мэдлэгийн дундаж түвшин нас болон 

хүйсээс шалтгаалан бага зэрэг өөр үр дүнг харуулсан. Ажилтнуудын хувьд бүлэг тус бүрийн нийлбэр 

оноо 30-аас 19.2 байна. Ахимаг насны ажилтнуудын хувьд мэдлэгийн түвшин харьцангуй өндөр 

байсан ба эрэгтэй болон эмэгтэй ажилтнуудын мэдлэгийн ялгаа ердөө 0.13 оноогоор зөрүүтэй 

байна.  

Эдгээрээс дүгнэн хэлбэл дотоодын аялагчид болон ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин 

хангалтгүй байна. Тиймээс ирээдүйд ТХГН хамгаалж холбогдох хүмүүсийн мэдлэгийн түвшнийг 

нэмэгдүүлэхэд зорилтот хөтөлбөр, кампанит ажил хэрэгцээтэй байгааг харуулсан. 

Мэдээллийн эх сурвалжтай холбоотой бүлэг асуултуудын үр дүнгээс хэд хэдэн зүйлсийг онцлон 

дурдах шаардлагатай байна. Жишээлбэл, зорилтот бүлэгт мэдлэг өгөх зорилгоор гаргасан 

сэтгүүлүүдийг харж болон уншиж байгаагүй оролцогчид 80%-аас дээш байна. ТХГН ажилтнуудын 

хувьд ч мөн энэ асуудал харагдсан.. Дотоодын аялагчдын дийлэнх нь аялахаасаа өмнө ТХГН болон 

ёс зүйн дүрмийн талаар ямар ч мэдээлэл авч байгаагүйгээ илэрхийлсэн.. Аялагчдын ТХГН-ийн 

талаар мэдээлэл авч байсан эх сурвалжуудыг асуухад аман байдлаарх (албан бус) мэдээлэл (23.4%), 

интернэт (14.0%) болон олон нийтийн сүлжээ (11.0%)-ээр тус тус авсан байна. Ёс зүйн дүрмийн 

талаар мэдээлэл авсан хамгийн их давтамжтай эх сурвалж нь олон нийтийн сүлжээ (10.4%) байв. 

Үүний ардаас аман байдлаар (албан бус) мэдээлэл (8.5%), интернэт (7.4%) тус тус байна. ТХГН 

ажилтнуудын хувьд мэдээлэл аваагүй гэх оролцогчдын хувь эрс буурсан байгаа юм. ТХГН-ийн 

талаар болон ёс зүйн дүрмийн талаар мэдээлэл авдаг хамгийн гол эх сурвалжууд нь аман болон 

мэдээллийн самбар болж байна. Ерөнхийдөө ТХГН болон ёс зүйн дүрмийн талаар мэдээлэл авдаг 

эх сурвалжууд нь нийт оролцогчдын (аялагчид болон ажилтнууд) хүн ам зүйн шинж чанараас 

хамаарч байна. Тиймээс, зорилтот бүлгээс шалтгаалан мэдээлэл түгээх сувгийг сонгох нь зөв юм. 
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ХАВСРАЛТ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ  

A1.1. Арга зүй 

Энэхүү мэдээлэл цуглуулалтын гол зорилго нь холбогдох ТХГН-уудад зорчих дотоодын аялагчдын 

мэдлэг, хандлага, туршлагыг үнэлэх, тодорхойлох явдал юм. Энэхүү судалгаа нь ирээдүйд гарах 

өөрчлөлтийн суурь судалгаа болон ашиглагдана.  

Эдгээр зорилгот хүрэхийн тулд суурь-KAP судалгаа нь тоон судалгааны арга ашигласан. Энэхүү 

судалгаанд 2 төрлийн оролцогчдын хамруулсан. Үүнд: 

• Дотоодын аялагчид: Мэдээлэл цуглуулалтын үед зорилтот ТХГН-ууд руу аялсан 18-аас 

дээш насны дотоодын аялагчид.  

• ТХГН-ийн ажилтнууд: Гурван зорилтот ТХГН болон Баруун бүсийн ТХГН-удын 

ажилтнууд.  

Доорх дүрсэд судалгааны эхлэлтийн үе шат, мэдээлэл цуглуулалтын үе шат болон эцсийн 

тайлангийн үе шат зэрэг мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх үйл явцыг дүрсэлсэн болно. 

Эхлэлтийн шатанд ТХГН-ууд руу чиглэсэн асуумжийг сайжруулан, туршилт судалгаа хийсэн үүний 

үр дүнд асуумжийг эцэслэсэн. Эхлэлтийн шатны дараа мэдээлэл цуглуулалтын үйл явц эхэлсэн. 

Мэдээлэл цуглуулалтын үед аялагч нараас биечлэн судалгаа авсан бол ТХГН ажилтнуудаас утсаар 

судалгаа авсан. Судалгааны эцсийн шат бол тайлангийн үе шат байсан ба энэ үе шатанд цугларсан 

мэдээлэлд чанарын хяналт хийгдэн, дата боловсруулалт явагдаж эцсийн тайланг боловсруулан 

гаргасан.  

 

 

Эхлэлтийн үе шат

•Ажлын төлөвлөгөө болон 

талбарын төлөвлөгөө 

боловсруулах

•GIZ-ээс бэлдсэн ТХГН-

уудад чиглэсэн асуумжийг 

сайжруулах

•Туршилт судалгаа

•Асуумжийг эцэслэх

Мэдээлэл 

цуглуулалтын үе 

шат

•Техникийн бэлтгэл ажил

•Судлаачдын сургалт

•Дотоодын аялагчдаас 

биечлэн судалгаа авах

•ТХГН ажилтнуудаас утсан 

судалгаа авах

Тайлангийн үе шат

•Чанарын хяналт

•Дата дүн шинжилгээ

•Арга зүй боловсруулах

•Эцсийн тайлан 

боловсруулах
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Энэхүү хавсралт хэсэгт түүвэрлэлт, мэдээлэл цуглуулалт, мэдээлэл оруулалт, чанарын хяналт, дүн 

шинжилгээ болон судалгааны хязгаарлагдмал талуудын талаар үйл явцын тоймыг оруулсан болно.  

A1.2. Түүвэр  

A1.2.1. Түүвэрлэлтийн арга 

Өөр өөр ТХГН-т аялж буй аялагчдыг төлөөлөх түүврийг илэрхийлэхийн тулд түүврийн хэмжээг ТХГН 

бүрд аялж байсан аялагчдын тоотой пропорциональ байдлаар тооцсон. 2019 онд эдгээр ТХГН руу 

аялсан аялагчдын тооноос харахад ГТБЦГ, ХХУТХГН, ОХБЦГ-т нийт 109,892 аялагч очсон байна. 

Үүнд суурилан энгийн санамсаргүй түүврийн аргыг ашиглан 95%-ын итгэлийн болон 2.5%-ын 

итгэлцлийн интервалыг тохируулан түүврийг тооцсон. Түүврийн тооцооллыг дор хүснэгтэд 

харуулав. 

Хүснэгт А1 1. Зорилтот гурван ТХГН бүрд тооцсон түүврийн хэмжээ.  

ТХГН Жилд аялах дотоодын аялагчийн тоо Түүврийн хэмжээ 

ГТБЦГ 75,026 1,506 

ХХУТХГН 3,200 1,038 

ОХБЦГ 31,666 1,466 

Нийт 109,892 4,010 

Үүний үр дүнд нийт авах шаардлагатай судалгааны тоог 4,010 гэж гарсан. Гэсэн хэдий ч COVID-19 

цар тахлын улмаас болон хүний нөөц ба хязгаарлагдмал хугацаанаас шалтгаалан нэмэлт аргыг 

ашиглах нь илүү зүйтэй байсан. Тиймээс, түүвэрлэлтийн хамгийн тохиромжтой хувилбарыг илүү 

боломжит түүврийн хэмжээгээр тодорхойлохын тулд нийт аялагчдын тоог 12-т хувааж, сарын 

дундаж аялагчдын тоог тооцоолсон. Цаашилбал, 2.5% итгэлийн интервалтай SRS-ийг 95% итгэлийн 

түвшинд ашиглахад дотоодын аялагчдын түүврийн нийт хэмжээг 1,316 гэж тооцсон.  

Оролцогчдын хүйс болон насаар харьцуулсан дүн шинжилгээ хийхийн тулд ТХГН бүрээс авах 

түүврийн хэмжээг тодорхойлсон, үүнд ГТБЦГ-60%, ХХУТХГ-10%, ОХБЦГ-30% байхаар тус бүр 

тооцов. Үүний үр дүнд гарсан түүврийн хэмжээг (ТХГН тус бүрээр) дор хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт А1 2. Хагас пропорциональ түүврийн хэмжээ.   

ТХГН 

Жилд 

аялдаг 

аялагчды

н тоо 

Сард 

аялдаг 

аялагчдын 

тоо 

Харьцаа 
Түүврийн 

хэмжээ 

Хагас 

пропорциона

ль түүврийн 

хэмжээ 

Хагас 

пропорционал

ь түүврийн 

тоо 

ГТБЦГ 75,026 6,252 68% 898 60% 789 

ХХУТХГ 3,200 267 3% 38 10% 145 

ОХБЦГ 31,666 2,639 29% 379 30% 382 

Нийт 109,892 9,158 100% 1,316 100% 1,316 

Мэдээлэл цуглуулалтын дараа судлаачид нийт 1,342 дотоодын аялагчдаас мэдээлэл цуглуулсан. 

ТХГН-уудад хамаагүй цөөн тооны ажилтнууд ажилладаг тул түүврийг бүрэн алдаагүй байлгахын 

тулд ТХГН бүрийн бүх ажилтнуудаас судалгаа авахаар төлөвлөсөн. Гэсэн хэдий ч ГТБЦГ, ОХБЦГ 
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болон ХХУТХГ-ийн 12 ажилтнаас утасны сүлжээний асуудлаас болон КОВИД-19 өвчин туссан гэх 

шалтгаануудаас болон судалгаа авч чадаагүй юм. Доор байгаа хүснэгтээс ТХГН тус бүрээс хэдэн 

судалгаа авсныг харах боломжтой.  

Хүснэгт А1 3. Төлөвлөсөн болон авсан түүврийн хэмжээ.  

ТХГН 

Дотоодын аялагчид ТХГН ажилтнууд 

Төлөвлөсөн 

түүврийн 

хэмжээ 

Авсан 

түүврийн 

хэмжээ 

Төлөвлөсөн 

түүврийн 

хэмжээ 

Авсан 

түүврийн 

хэмжээ 

ГТБЦГ 789 793 23 20 

ХХУТХГ 145 147 46 36 

ОХБЦГ 382 402 24 24 

Баруун аймгийн ТХГН-ууд - - 66 67 

Нийт 1,316 1,342 159 147 

ТХГН-ийн түүврийн хэмжээг GIZ болон GORBI-ийн төлөөлөгчидтэй ярилцсаны дараа судалгааны 

баг ТХГН бүрийн түүврийн хэмжээг илүү нарийвчлан хувааж эхэлсэн. Үүний тулд баг зорилтот ТХГН-

ийн захиргаа болон эдгээр газрууд руу аялах аялал зохион байгуулдаг аялал жуулчлалын 

компаниудаас мэдээлэл цуглуулсан. ТХГН-ийн удирдлагуудаас дараах мэдээллийг өгсөн. 

1. ТХГН тус бүрд 2020 оны 5 дугаар сараас 8 дугаар сарын хооронд аялсан дотоодын 

аялагчдын тоо. 

a. ГТБЦГ – 94,500 хүн. 

b. ОХБЦГ – 23,013 хүн. 

c. ХХУТХГ – 22,851 хүн. 

2. ТХГН тус бүрд аялагчдын хамгийн их очдог газрууд:  

a. ГТБЦГ – Мэлхий хад, Арьяабалын хийд, өндөр болон бага өртөгтэй амралтын 

газрууд, Туул болон Тэрэлж голын хөвөө.  

b. ОХБЦГ – Улаан Цутгалан хүрхрээ, Төвхөн хийд, Хархорин, болон Орхон голын 

хөвөө. 

c. ХХУТХГ  - Балдан Бэрээвэн Хийд, Өглөгчин хэрэм, Рашаан хад, Хагийн хар нуур 

болон Бурхан Халдун уул.  

Энэхүү мэдээлэл дээр үндэслэн түүрийн хэмжээг дараах байдлаар хуваав.  

Хүснэгт А1 4. ТХГН тус бүрийн түүврийн хэмжээ  

# Зорилтот бүлэг Төлөвлөгдсөн 

түүвэр, % 

Төлөвлөгдсөн 

түүвэр, тоогоор 

Горхи Тэрэлж Байгалийн Цогцолборт газар 

1 Мэлхий хадны ойролцоох өндөр өртөгтэй 

амралтын газрууд 

35 276 

2 Тэрэлж доторх хямд өртөгтэй амралтын газрууд 40 316 

3 Тэрэлж гол дагуух байгальд амрагч нар 15 118 

4 Байгальд аялагч нар 10 79 

Нийт 100 789 

Орхоны Хөндий Байгалийн Цогцолборт газар 

1 Орхон голын хөвөө дагуу аялагч нар 14.2 54 
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2 Улаан цутгалан болон Үүртийн тохой  55.4 212 

3 Төвхөн хийд 30.4 116 

Нийт 100 382 

Хан Хэнтийн Улсын Тусгай Хамгаалалттай газар 

1 Балдан Бэрээвэн хийд 40 58 

2 Биндэрийн овоо, Өглөгчин Хэрэм, Рашаан Хад 40 58 

3 Хагийн Хар Нуур             20 29 

Нийт 100 145 

A1.3. Мэдээлэл цуглуулалт 

Мэдээлэл цуглуулалтыг компьютерт суурилсан биечлэн болон компьютерт суурилсан утсаар 

мэдээлэл цуглуулах аргуудыг ашиглан явуулсан. Оролцогчдын олон төрлийн аргыг ашиглаг 

сонгосон. Энэхүү хэсэгт оролцогчийг түүвэрлэсэн болон мэдээлэл цуглуулсан аргуудын талаар 

нарийвчлан тайлбарлана.  

A1.3.1. Нүүр тулсан мэдээлэл цуглуулалт 

Нүүр тулсан мэдээлэл цуглуулалт нь ГТБЦГ, ОХБЦГ болон ХХУТХГ-ын дараах байршлуудад зохион 

байгуулагдсан.  

 

Эдгээр гурван ТХГН-д нийт 40 судлаач 2021 оны 7 сарын 13-аас 8 сарын 30-ны хооронд ажиллан 

нийт 1,342 дотоодын аялагчдаас судалгаа авсан. Доор дүрсэлсэн хүснэгтэд дотоодын аялагчдын 

тоон нарийвчлалыг харуулав.  



 

47 

 

Independent Research Institute of Mongolia 

Хүснэгт А1 5. ТХГН тус бүрээс судалгаа авсан дотоодын аялагчдын тоо.  

# Зорилтот бүлэг Судлаачдын тоо Цуглуулсан 

судалгаа 

Горхи Тэрэлж Байгалийн Цогцолборт газар 

1 Мэлхий хадны ойролцоох өндөр өртөгтэй 

амралтын газрууд 

7 275 

2 Тэрэлж доторх хямд өртөгтэй амралтын газрууд 8 316 

3 Тэрэлж гол дагуух байгальд амрагч нар 3 117 

4 Байгальд аялагч нар 2 85 

Нийт 20 793 

Орхоны Хөндий Байгалийн Цогцолборт газар 

1 Орхон голын хөвөө дагуу аялагч нар 2 56 

2 Улаан цутгалан болон Үүртийн тохой  6 225 

3 Төвхөн хийд 4 121 

Нийт 100% 402 

Хан Хэнтийн Улсын Тусгай Хамгаалалттай газар 

1 Балдан Бэрээвэн хийд 3 61 

2 Биндэрийн овоо, Өглөгчин Хэрэм, Рашаан Хад 3 61 

3 Хагийн Хар Нуур             2 25 

Нийт 100% 147 

Тэмдэглэл. Судалгааны чанарын хяналтын үе шатанд зарим ярилцлагыг түүврээс хассан тул энэ 

хүснэгтэд үзүүлсэн ярилцлагын тоо эцсийн түүврийн хэмжээтэй тохирохгүй 

Мэдээлэл цуглуулах үед судлаачид дараах хүмүүсээс мэдээлэл цуглуулаагүй болно. 

• Мэдээлэл цуглуулалтын үед согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хүмүүс 

• Сэтгэцийн тогтворгүй байдалтай байсан хүмүүс 

Түүнчлэн, судлаач нар бүлгээр явж буй аялагчдаас (жишээ нь найз нөхөд, гэр бүлийн нэг хүн) 

зөвхөн нэг хүнээс нь судалгаа авсан. 

A1.3.2. Утсан мэдээлэл цуглуулалт 

Тайлангийн эхний хэсэгт дурдсанчлан судалгаанд хоёр төрлийн хүмүүсийг хамруулсан. Үүний нэг 

нь зорилтот ТХГН бүрд ажилладаг ажилтнууд юм. Тиймээс нүүр тулсан судалгаанаас гадна 

судалгаанд утсан мэдээлэл цуглуулалтын аргыг ашигласан. Утсан судалгаа нь нийт 5 судлаачтайгаар 

2021 оны 8 сарын 1-ээс 9 сарын 1-ны хооронд хэрэгжсэн. Утсан судалгааны үеэр нийт 147 ТХГН 

ажилтнууд хамрагдсан.  

Зорилтот ТХГН-уудад ажилладаг ажилтны нийт тоо бага тул түүвэрлэлтийг алдаагүй байлгахын тулд 

ТХГН бүрийн бүх ажилтнуудаас судалгаа авахаар төлөвлөгдсөн. Зорилтот ТХГН бүрд ажилладаг 

нийт ажилтны тоо 159 байсан юм. Судалгааны үед эдгээр бүх ажилтнуудыг хамруулан судалгаа авах 

зорилготой байсан боловч эдгээрээс 12 ажилтан нь амралтаа авсан, эмнэлэгт хэвтэж байгаа, эсвэл 

ажлаасаа гарсан гэх шалтгаануудын улмаас судалгаанд оролцоогүй. Доор хүснэгтэд судалгаанд 

оролцсон ТХГН ажилтнуудын тоог нарийвчлан харуулав.  
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Хүснэгт А1 6. Судалгаанд оролцсон ТХГН ажилтнуудын тоо. 

# ТХГН Төлөвлөгдсөн түүвэр, тоо Цуглуулсан судалгаа, тоо 

1 ГТБЦГ 23 20 

2 ХХУТХГ 46 36 

3 ОХБЦГ 24 24 

4 Баруун аймгийн ТХГН-ууд 66 67 

Нийт 159 147 

Тус судалгааг зохион байгуулахын тулд зорилтот ТХГН бүрийн захиргаатай урьдчилан холбогдож 

бүх ажилтнуудын мэдээллийг цуглуулсан юм. 

A1.4 Мэдээлэл оруулалт ба чанарын хяналт  

Тоон судалгааны үед компьютерын тусламжтай утсан (CATI) болон биечлэн (CAPI) судалгааны 

аргуудыг ашигласан. Судалгаа авсан даруйдаа судлаач нар серверээр дамжуулан судалгааг дата 

менежер руу илгээнэ. Үүний дараа ирсэн дата бүрийн дата менежер шалгана.  

Дата менежерийг IRIM-ын дотоод чанарын хяналтын багийн ажилтнууд дэмжин хамтран 

ажилладаг. Энэхүү баг нь судалгааны туршид буюу 2021 оны 7 сарын 15-аас 2021 оны 9 сарын 3-

ны хооронд чанарын хяналт хийсэн. Ирсэн датаг цэвэрлэх үйл ажиллагаанаас өмнө гурван төрлийн 

чанарын хяналтууд хийгдсэн ба үүнд, утсан хяналт, бичлэг тулгах хяналт, болон мэдээлэл 

оруулалтын хяналт тус бүр орно. Эдгээр хяналтаар дамжуулж өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийхээс 

өмнө өгөгдлийн нарийвчлал, найдвартай байдал, болон логик нийцтэй байдлыг хангана. Чанарын 

хяналтын хэмжигдэхүүнээр хангалтгүй гэж тодорхойлогдсон судалгаанууд тэр даруй устгагдана. 

Доорх хүснэгтэд чанарын хяналтаас гарсан үр дүнг тоймлон хүргэж байна.  

Хүснэгт А1 7. Чанарын хяналтын үр дүн.  

Чанарын хяналтын 

төрлүүд 
Утсан хяналт 

Бичлэг тулгах 

хяналт 

Мэдээлэл 

оруулалтын хяналт 

Чанарын хяналт 

хийж буй зорилго  

Судлаач шаардлага 

хангасан 

оролцогчоос 

судалгаа авсан 

эсэхийг тодорхойлох 

Оролцогчийн өгсөн 

хариулттай өгөгдөл 

нь тохирч буй эсэхийг 

тодорхойлох 

Мэдээлэл оруулалтын 

үед өгөгдөл бүрэн, 

зөв орсон эсэхийг 

тодорхойлох 

Алдааны хувь  0.08% 0.41% 0.53% 

Чанарын хяналтын үед чанарын хяналтын баг төслийн зохицуулагчтай нягт холбоотой ажилласан 

бөгөөд шаардлагатай үед зохих арга хэмжээг аван ажилласан. Өөрөөр хэлбэл хийгдсэн үйл 

ажиллагаа бүрийн үед чанарын хяналтын баг өөрийн ажлын тэмдэглэлийг боловсруулж хөтөлж 

явсан юм.  

Утсан хяналт  

Байгууллагын чанарын хяналтын дүрмийн дагуу нийт судалгааны 30%-д утсан хяналт хийгдсэн. 

Бичлэг хийгдээгүй судалгаа байгаа тохиолдолд тэр даруй утсан хяналтыг IRIM-аас гүйцэтгэсэн. 

Холбогдож чадаагүй дуудлагуудыг (холбогдох боломжгүй, орох ярианы эрх хаагдсан, утсаны 
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дугаараа өгөөгүй, эсвэл ярих хүсэлгүй байгаа оролцогчдыг) бичлэг тулгах хяналт руу даруй 

шилжүүлсэн.  

Бичлэг тулгах хяналт  

Бичлэг тулгах хяналтаар судалгааны асуултыг судлаач зөв тавьж тайлбарлаж байгаа эсэхийг болон 

оролцогчийн өгсөн хариултыг зөв тэмдэглэсэн эсэхийг шалгана. Нийт 984 судалгаанд бичлэг тулгах 

хяналт хийгдсэн.  

Мэдээлэл оруулалтын хяналт  

Энэхүү хяналтаар оруулж мэдээлэл зөв байгаа эсэхийг шалгадаг. Судалгааны баг нээлттэй хариул 

бүхий асуултуудад өгөгдсөн оролцогчдын хариултыг аудио бичлэгт тэмдэглэн авч SPSS программ 

руу оруулсан. Эдгээр хариултуудыг кодлохдоо хариулт нэг бүрийг шалгаж, бичсэн хэлбэрүүдийг 

жигдэлж SPSS программын авто кодлох командыг ашиглан кодолсон.  

A1.5. Судалгааны хязгаарлагдмал тал 

Тус судалгаа нь хэд хэдэн хязгаарлагдмал талуудтай байсан. Үүнд. 

1. Судалгааны хүрээний хувьд:  

• Судалгааны асуумж нь оролцогчдын мэдлэгийн түвшнийг үнэлэх зорилготой байсан. 

Тиймээс аль болох хандлага болон дадалд дүн шинжилгээ хийгээгүй юм. Тухайлбал, ёс зүйн 

талаарх асуултууд нь тухайн үйлдлийг хийдэг эсэхээс илүүтэй зөв дадалд хандах хандлагын 

талаарх мэдээллийг өгсөн юм.  

• Мэдлэгтэй холбоотой асуултууд нь түгээхээр төлөвлөгдөж буй материалуудын талаарх 

мэдээллийн агуулгыг тусгасан. Эдгээр асуултуудыг оруулснаар сүүлийн KAP судалгааны үед 

үүний талаарх мэдлэгийн түвшин ихэссэн эсэхийг харуулах боломжтой. Тиймээс судалгаа 

нь ёс зүйн талаар мэдээлэл, ТХГН, болон экосистемтэй холбоотой мэдлэгийн бүхий л талыг 

тусгахгүй байх магадлалтай юм.  

Мэдээлэл цуглуулалтын хувьд:  

• Хагийн хар нуур луу явдаг зам нь маш хэцүү, ихэвчлэн очих боломжгүй бөгөөд нийт замын 

ихэнхийг мориор туулах шаардлагатай байдаг. Түүнчлэн бороо хур ихээр орох үед шавар, 

намаг ихтэй бөгөөд энэ үед хүмүүс тус газар луу ердөө аялдаггүй байна. Үүнээс шалтгаалан 

энэхүү байршлаас судалгаа авахад маш их хугацаа шаардагдсан ба мэдээлэл цуглуулалтын 

үед маш их бороо орсонтой холбогдуулан Хагийн хар нуурын аяллууд ихээр цуцлагдсан 

юм.  

• ТХГН ажилтнуудаас судалгаа авах үед байгаль хамгаалагч нартай холбогдоход ихээхэн 

хугацаа шаардагдсан. Учир нь тэд ажлаа хийх явцдаа үүрэн холбооны сүлжээ 

хязгаарлагдмал эсвэл байхгүй газруудаар (уулаар, тал нутгаар гэх мэт) явах шаардлагатай 

болдог. Энэ үед тэд 7-10 хоног тутамд сүлжээтэй газар ирж өөрийн ажлын явцыг мэдэгддэг 

байна. Тиймээс судлаач нарын хувьд энэхүү үед нь холбогдох зорилгоор өдөр тутам залгаж 

шалган, холбогдож судалгааг авсан байна.  
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ХАВСРАЛТ 2. ДАВТАМЖИЙН ХҮСНЭГТҮҮД 

Хүснэгт А2 1. Нэгдсэн оноо; нас болон хүйсийн бүлгээр.  

Оноо (30-аас) Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Нэгдсэн дундаж оноо 11.920 11.537 11.127 12.041 11.994 11.724 

ТХГН хамгаалалт 4.086 3.8488 3.82 4.057 3.977 3.964 

ТХГН шинж тэмдгүүд 5.135 4.928 4.490 5.293 5.344 5.029 

Ёс зүйн дүрэм 2.699 2.76 2.818 2.690 2.672 2.730 

Хүснэгт А2 2. Экосистемийн утга (%). 

Асуумж 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Та экосистем гэж 

юу гэдгийг мэдэх 

үү? 

Тийм 51.9 46.2 42.9 51.0 55.7 49.0 

Өмнө нь сонсож байсан. Гэхдээ ямар 

утгатайг нь мэдэхгүй 
26.6 26.7 30.1 25.6 22.9 26.7 

Огт сонсож байгаагүй 21.4 27.1 27.0 23.5 21.4 24.4 

Хэрэв “тийм” гэж 

хариулсан бол та 

экосистем гэсэн 

нэр томьёоны 

утгыг товчоор 

тайлбарлана уу. 

Бие биеэсээ хамаарал бүхий ургамал, 

амьтан, бичил биет болон тэдгээрийн 

амьд бус орчны динамик цогц 

90.0 89.0 87.2 89.3 94.0 89.5 

Амьд организмууд хүрээлэн буй 

орчныхоо амьд бус бүрэлдэхүүнтэй 

систем хэлбэрээр харилцан орших 

5.0 7.5 9.2 5.8 2.6 6.2 

Амьд болон амьд бус бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд нь шим тэжээлийн эргэлт, 

энергийн урсгалаар харилцан 

холбогддог 

0.9 0.9 1.0 1.2 0.0 0.9 
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Уур амьсгал, хөрс, газрын гадарга буюу 

гаднын хүчин зүйлс болон задрал, 

сүүдэрттэл, дэс дараалал болох дотоод 

хүчин зүйлсээр хянагддаг 

2.7 1.3 1.0 2.0 3.4 2.0 

Динамик, цаг үеийн дүйвээнд өртөх 

субъект, ба өмнөх гэмтэл, бэртлээс 

нөхөн сэргэх явцад байх 

0.6 0.0 0.5 0.3 0.0 0.3 

Дотоод хүчин зүйлүүд болон 

экосистемийн үйл явц нь ихэвчлэн эргэх 

холбоонд байдаг 

0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.5 

Зүйлийн шинж чанар болон нэг зүйлд 

ногдох хувь хүний тоогоор удирддаг 
0.9 0.3 1.0 0.6 0.0 0.6 

Бусад 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Хүснэгт А2 3. Хүнд экосистем яагаад чухал ач холбогдолтой вэ (%). 

Item 

Хүйс Нас 

Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах 24.1 19.1 22.6 21.7 19.8 

Хүрээлэн буй орчин ба хүн хоорондын харилцаа 21.5 16.8 21.5 18.3 18.0 

Эрүүл мэнд 15.2 23.0 14.2 18.9 27.5 

Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үйлчилгээг хангах: усны 

эргэлтийг хадгалах, агаар, усыг цэвэрлэх, агаар мандал дахь 

хүчилтөрөгчийг хадгалах, ургацын тоосжилт, гоо үзэсгэлэн, урам зориг, 

судалгаа хийх боломж 

15.0 12.8 16.1 14.1 9.6 

Тогтвортой уур амьсгалыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой; уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн (нүүрстөрөгчийн агуулах) бууралтыг дэмжих ; цаг 

уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох хувилбаруудаар хангах 

7.2 8.5 8.8 7.8 6.6 
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Шим тэжээлийн мөчлөгийг тогтвортой байлгах (фотосинтез нь 

ургамлыг үүсгэдэг; амьтад иддэг ургамал, амьтад амьтдаа иддэг; 

үхсэн органик бодис задардаг; үүнийг ургамал амархан ашиглаж 

болно) гэх мэт 

6.1 8.1 5.5 8.2 6.6 

Мэдэхгүй 4.6 4.7 4.4 4.2 6.6 

Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үнэ цэнтэй бараа 

бүтээгдэхүүнийг хангах: хоол хүнс, барилгын материал, эмийн 

ургамал болох биет, материаллаг бүтээгдэхүүн; аялал жуулчлал, 

сувилал, дотоодын төрөл зүйлийг сайжруулах зорилгоор ашиглах 

амьтад, ургамлын ген гэх мэт биет бус зүйлс. 

3.8 5.1 2.9 5.2 4.8 

Бусад 2.3 1.9 3.6 1.8 0.6 

Чухал биш асуудал 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 

Хүснэгт А2 4. ТХГН байгуулдаг шалтгаан (%). 

Item 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Зэрлэг амьтад болон ургамалд аюулгүй амьдрах, оршин тогтнох 

боломжоор хангах 

12.9 14.1 14.8 13.5 10.7 13.5 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй даван туулах чадварыг 

бэхжүүлэх 

0.5 1.2 1.2 0.8 0.3 0.9 

Экосистем болон үүнээс гарч буй ашиг тусыг хамгаалах, 

хадгалах 

2.3 3.0 2.0 3.4 1.7 2.6 

Байгальтай харьцсанаар бидний ерөнхий эрүүл мэнд, амар 

тайван байдлыг сайжруулахын төлөө 

2.9 1.7 2.3 2.4 2.0 2.3 

Орон нутгийн эдийн засагт дэм болох болон эдийн засгийг 

төрөлжүүлэх 

0.5 0.8 0.3 1.0 0.3 0.7 

Байгалийн болон соёлын өвийг хайрлан хамгаалах 52.3 51.4 49.7 52.6 54.4 51.9 
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Хүснэгт А2 5. ТХГН нэр (%). 

Хариулт 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Зөв 49.92 48.33 53.85 49.48 37.62 49.11 

Буруу 50.08 51.67 46.15 50.52 62.38 50.89 

Хүснэгт А2 6. Зөв хариултын тоо; нас, хүйс болон ТХГН бүрээр. 

Шинж тэмдгүүд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Түүх, соёлын дурсгалт газрууд 2.4 2.2 2.2 2.4 2.2 2.3 

Гол, нуурууд 1.5 1.3 1.2 1.5 1.6 1.4 

Амьтад 3.8 3.5 3.4 3.7 3.7 3.6 

Ургамал 2.7 2.9 2.4 3.0 3.2 2.8 

Байгалийн тогтолцооны болон хүний үйл ажиллагааны талаарх 

ойлголт, мэдлэг бий болгох 

4.0 3.9 3.5 4.4 3.4 3.9 

Гадна талбайн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх боломж бий болгох 1.0 0.6 0.9 0.7 1.0 0.8 

Амин чухал гений санг хадгалах 16.5 14.7 18.6 13.8 14.8 15.6 

Аялагчдыг татах 1.9 1.9 0.6 1.5 5.7 1.9 

Хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах 1.6 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 

Бусад 1.3 3.6 3.5 2.0 1.3 2.4 

Мэдэхгүй 2.4 1.6 1.1 2.2 3.0 2.0 
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Хүснэгт А2 7. ТХГН дотор буудаллах/байрлах газар (%). 

Хариултууд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Мэдэхгүй 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 

Гуу жалга эсвэл сайр дагуу байрлахгүй байх 1.6 0.7 0.7 1.3 1.3 1.1 

Зөөлөн, хуурай газар 2.3 2.2 1.7 2.1 3.6 2.2 

Мод/ой дунд 2.8 3.9 5.2 2.5 2.0 3.4 

Түүх, соёл, байгалийн дурсгалт газраас холуур 

байрлах 

5.1 3.1 3.2 3.8 6.9 4.1 

Үзэсгэлэнт онгон зэрлэг цэцэгстэй талбайд 5.6 5.4 4.9 5.3 7.5 5.5 

Нуур, голын эрэг дагуу 6.2 7.0 8.3 6.0 4.9 6.6 

Тэгш, хатуу газарт 8.8 8.5 7.7 8.8 10.5 8.7 

Бусад 24.2 25.3 22.7 25.9 25.9 24.8 

Зориулалтын байрлахыг зөвшөөрсөн газар 42.4 42.9 44.6 43.2 36.4 42.7 

 

Хүснэгт А2 8. ТХГН дотор хэрхэн бие засах вэ, (хэрэв ойр хавьд ариун цэврийн байгууламж байхгүй бол), (%)   

Item 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Ялгадсаа ил задгай орхих 37.0 31.9 33.1 36.6 29.9 34.3 

Би ариун цэврийн байгууламжтай газар 

байрладаг 

19.6 19.7 20.4 18.3 22.5 19.7 

Усны эх үүсвэрээс холуур бие засах  11.4 13.9 13.3 12.7 11.4 12.7 

Буудаллах газраасаа хол  9.9 9.8 11.7 9.2 7.7 9.9 

Нүх ухаад булах 7.4 6.3 6.0 6.6 9.4 6.8 

Зөөврийн 00 авч явдаг 5.0 6.2 4.2 6.2 7.0 5.6 

Хогийн саванд хаядаг 3.8 6.5 5.3 4.7 6.7 5.2 
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Бусад 2.0 2.0 2.0 1.9 2.3 2.0 

Мэдэхгүй 2.1 1.6 1.7 2.0 1.7 1.9 

Буудаллах газарт ойр 1.1 1.4 1.2 1.4 1.0 1.3 

Ялгадсаа навч ногоогоор далдлах 0.7 0.4 0.8 0.4 0.3 0.5 

Гол эсвэл нууранд 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 

Хүснэгт А2 9. ТХГН дотор байгальтай зүй зохистой харьцах, (%). 

Хариултууд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Тэжээвэр амьтан, нохой авч очихгүй байх 43.0 41.0 42.7 42.0 39.7 41.9 

Харсан үзсэнээ байгаа байранд нь байлгах 25.0 25.9 23.8 25.7 28.7 25.5 

Бусад 10.5 9.9 8.9 10.6 12.1 10.2 

Усны эх үүсвэрийг хамгаалах 5.0 8.9 7.6 7.4 4.9 7.1 

Ил задгай гал гаргахгүй байх 6.3 7.0 7.1 6.8 5.1 6.7 

Ан агнах, загасчлахаас татгалзах 5.3 4.6 5.3 4.4 5.6 4.9 

Амьтадтай аюулгүй зайнаас харьцах/харах 2.2 1.7 2.5 1.7 1.5 2.0 

Би байгаль руу юу авч орно түүнийгээ авч 

гарна 

2.6 0.9 2.0 1.3 2.3 1.7 

Хүснэгт А2 10. ТХГН дотор хог хаягдал, үлдэгдлээ хаях, (%). 

Хариултууд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Хог хаягдал, үлдэгдлийг хамгийн ойр байрлах 

зориулалтын газар/цэгт аваачих 

38.5 33.9 35.4 36.8 35.6 36.1 

Үлдэгдэл хоол ундаа үлдээлгүй авч явах 23.6 26.9 24.5 26.1 24.5 25.3 

Өөрийн хогийн уут авч явах 23.7 26.2 23.7 24.9 28.4 25.0 

Энэ зорилгоор суурилуулсан хогийн савыг 

ашиглах 

12.4 10.4 13.5 10.4 10.1 11.4 

Буруу хариултууд 1.7 2.1 2.4 1.7 1.3 1.9 
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Байгаль гарахаасаа өмнө илүүдэл сав баглаа 

боодлоо багасгах 

0.1 0.5 0.6 0.1 0.3 0.3 

Хүснэгт А2 11. ТХГН дотор усны эх үүсвэрийг хамгаалах нь, (%). 

Хариултууд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Усны эх үүсвэрийн ойролцоо хог хаяхгүй байх 34.6 38.7 36.7 36.6 37.1 36.7 

Усанд орохгүй байх, бие угаахгүй байх 9.2 14.5 13.3 11.1 11.3 11.9 

Усны эх үүсвэрийн ойролцоо бие засахгүй 

байх 

12.0 11.1 11.7 11.9 10.0 11.5 

Өөрийн хэрэглээний усыг савлаж авч явж 

байх  

10.5 8.7 10.1 9.4 8.7 9.6 

Голын уснаас зайтай аяга тавгаа цэвэрлэх 8.7 8.9 9.3 8.5 8.4 8.8 

Бусад 11.2 6.5 6.2 10.4 9.7 8.8 

Зөвхөн шаардлагатай хэмжээнд л ус хэрэглэх 5.9 5.1 5.2 5.3 6.8 5.5 

Мэдэхгүй 3.6 1.9 2.7 3.0 2.1 2.7 

Гол эсвэл нуур дагуу буудаллахгүй байх 2.3 2.4 2.0 2.2 3.9 2.4 

Зөвхөн байгальд задрах/шингэх саван & 

шампунь ашиглах 

2.0 2.1 2.8 1.7 1.8 2.1 

Хүснэгт А2 12. ТХГН-д аялж буй хүмүүс зөвхөн зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих, (%). 

Хариултууд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Хөрсийг гэмтээнэ 39.2 36.9 36.8 38.3 39.7 38.0 

Ургамал гэмтээнэ 27.1 30.7 31.3 27.6 27.8 28.9 

Аюулгүй байдал 9.2 11.4 11.0 10.4 8.8 10.4 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаална 10.0 10.0 8.3 10.2 13.3 10.0 

Мэдэхгүй 9.0 4.2 6.4 6.7 6.2 6.5 

Ан амьтадыг үргээнэ 3.6 4.8 4.1 4.6 3.1 4.2 
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Бусад 0.9 0.8 0.7 1.0 0.6 0.8 

Явган аялагч, морьтой хүмүүст садаа учруулна 0.5 0.7 0.7 0.7 0.3 0.6 

Дуу чимээтэй бөгөөд өмхий  0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.5 

Хүснэгт А2 13. Дараах сэтгүүлийг харах эсвэл уншиж байсан уу (%) 

Сэтгүүлүүд 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

15.1. Гоо Монгол 

Харж/уншиж байгаагүй  83.6 84.2 85.2 83.3 83.0 83.9 

Харж/уншиж байсан 0.6 1.2 0.9 0.9 1.0 0.9 

Харж эсвэл уншиж байсан 15.8 14.6 13.9 15.8 16.0 15.2 

15.2. Цэлмэг, Цэнгэг 

хоёр мод тарьсан нь 

Харж/уншиж байгаагүй  89.7 85.5 90.4 86.6 84.3 87.5 

Харж/уншиж байсан 0.6 1.5 1.1 0.8 2.0 1.1 

Харж эсвэл уншиж байсан 9.7 13.0 8.5 12.7 13.8 11.4 

15.3. Цоохор найз 

Харж/уншиж байгаагүй  87.2 80.8 84.8 84.2 81.3 83.9 

Харж/уншиж байсан 0.3 1.2 0.9 0.6 1.0 0.8 

Харж эсвэл уншиж байсан 12.6 18.0 14.3 15.2 17.7 15.3 

 

Хүснэгт А2 14. ТХГН талаар мэдээлэл авсан эх сурвалж (%). 

Эх сурвалж 

Хүйс Нас 

Дундаж Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Брошюр/мэдээллийн хуудас 0.9 0.3 0.7 0.3 1.4 0.6 

Мэдээллийн самбар 2.1 1.2 1.5 1.6 1.9 1.6 

Бичлэг клип 0.3 0.4 0.7 0.1 0.5 0.4 

Телевизийн нэвтрүүлэг 2.8 2.2 1.8 2.5 3.8 2.5 

Интернэт 14.1 14.0 18.0 14.1 5.2 14.0 

Олон нийтийн сүлжээ 11.0 11.0 14.9 9.9 6.2 11.0 

Гарын авлага 0.5 0.7 0.4 0.6 1.0 0.6 
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Сэтгүүл 0.8 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7 

Аман мэдээлэл 22.5 24.3 22.2 24.4 22.9 23.4 

Бусад 6.9 3.5 5.3 5.2 4.8 5.1 

Мэдээлэл аваагүй 51.8 54.5 51.0 53.0 58.6 53.2 

Хүснэгт А2 15. ТХГН-т хэрхэн зохистой аялах/зочлох талаар ямар нэг мэдээлэл авч байсан эх сурвалж (%). 

Эх сурвалж Хүйс Нас 

Дундаж  Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж 

(21-50) 

Ахимаг 

Брошюр/мэдээллийн хуудас 2.3 1.7 1.8 1.8 3.3 2.0 

Мэдээллийн самбар 3.8 2.3 3.3 2.4 4.8 3.1 

Бичлэг клип 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 

Телевизийн нэвтрүүлэг 8.6 6.1 7.7 7.3 6.7 7.3 

Радио 0.6 0.3 0.2 0.6 0.5 0.4 

Интернэт 7.4 7.4 10.3 6.2 4.8 7.4 

Олон нийтийн сүлжээ 9.8 11.0 13.2 9.8 6.7 10.4 

Гарын авлага 0.8 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 

Сэтгүүл 0.6 0.3 0.4 0.3 1.0 0.4 

Аман мэдээлэл 8.3 8.7 8.8 7.6 11.0 8.5 

Бусад 7.7 6.5 7.7 6.2 8.6 7.1 

Мэдээлэл аваагүй 59.4 64.5 57.6 65.6 60.0 62.0 
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Хүснэгт А2 16. Сэтгүүлийг харж/уншиж байсан ажилтнууд (%) 

Сэтгүүлүүд 
Нас Хүйс 

Дундаж 
40-өөс доош 41-ээс дээш Эрэгтэй Эмэгтэй 

Гоо Монгол 

Харж/уншиж байгаагүй  17.4 19.2 16.7 23.1 18.4 

Харж/уншиж байсан 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Харж эсвэл уншиж байсан 82.6 80.8 83.3 76.9 81.6 

Цэлмэг, Цэнгэг 

хоёр мод тарьсан 

нь 

Харж/уншиж байгаагүй  8.7 11.5 11.1 7.7 10.2 

Харж/уншиж байсан 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Харж эсвэл уншиж байсан 91.3 88.5 88.9 92.3 89.8 

Цоохор найз 

Харж/уншиж байгаагүй  31.9 26.9 25.9 38.5 29.3 

Харж/уншиж байсан 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Харж эсвэл уншиж байсан 68.1 73.1 74.1 61.5 70.7 

Хүснэгт А2 17. ТХГН талаар мэдээллийн эх сурвалж, ажилтнууд (%). 

Эх сурвалж 
Нас Хүйс 

Дундаж 
40-өөс доош 41-ээс дээш Эрэгтэй Эмэгтэй 

Брошур/мэдээллийн хуудас 0.0 1.0 0.6 0.0 0.5 

Мэдээллийн самбар 0.9 0.0 0.6 0.0 0.5 

Бичлэг клип 16.8 21.2 20.1 15.8 19.0 

Телевизийн нэвтрүүлэг 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 

Интернет 9.3 10.6 9.7 10.5 10.0 

Олон нийтийн сүлжээ 21.5 20.2 18.2 28.1 20.9 

Гарын авлага 0.9 1.0 1.3 0.0 0.9 

Сэтгүүл 7.5 1.9 3.9 7.0 4.7 

Аман мэдээлэл 24.3 17.3 21.4 19.3 20.9 

Бусад 6.5 7.7 5.8 10.5 7.1 

Мэдээлэл аваагүй 10.3 17.3 16.2 7.0 13.7 
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Хүснэгт А2 18. ТХГН дотор юу хийх юу хийж болохгүй талаарх мэдээллийн эх сурвалж, ажилтнууд (%). 

Эх сурвалж 
Нас Хүйс 

Дундаж 
40-өөс доош 41-ээс дээш Эрэгтэй Эмэгтэй 

Брошур/мэдээллийн хуудас 2.6 2.3 1.3 5.6 2.4 

Мэдээллийн самбар 44.8 45.1 45.4 43.8 45.0 

Бичлэг клип 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 

Телевизийн нэвтрүүлэг 8.4 11.6 11.8 5.6 10.1 

Радио 0.6 0.6 0.8 0.0 0.6 

Интернет 4.5 2.9 3.4 4.5 3.7 

Олон нийтийн сүлжээ 11.7 9.8 9.7 13.5 10.7 

Гарын авлага 0.6 2.9 1.7 2.2 1.8 

Сэтгүүл 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 

Аман мэдээлэл 4.5 6.4 5.9 4.5 5.5 

Бусад 6.5 6.4 6.7 5.6 6.4 

Мэдээлэл аваагүй 14.3 12.1 12.6 14.6 13.1 
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ХАВСРАЛТ 3. АСУУМЖ  

00. [текст] Энэхүү ярилцлагыг хаана хийсэн бэ? (Max 1)  

   

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТ   

  
1. [кодлосон] Та экосистем гэж юу болохыг мэдэх үү?   

  

a. Тийм: ________________________>> Асуулт 1B рүү шилжих  

b. Өмнө нь сонсож байсан. Гэхдээ ямар утгатайг нь мэдэхгүй. >> Асуулт 3-луу шилжих  

c. Огт сонсож байгаагүй. >> Асуулт 3 луу шилжих  

  

1B. [кодлосон] Хэрэв “тийм” гэж хариулсан бол та экосистем гэсэн нэр томьёоны утгыг 

товчоор тайлбарлана уу. (дээд тал нь 1)  

  

Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. Экосистем гэдэг нь ургамал, амьтан, амьд бус хүрээлэнд орчин дахь өөр 

хоорондоо харилцаанд ордог бичил организм зэргийн цогц, хөдөлгөөнт 

байдлыг хэлнэ.   

2. Амьд организмууд хүрээлэн буй орчныхоо амьд бус бүрэлдэхүүнтэй систем 

хэлбэрээр харилцан орших  

3. Шим тэжээлийн мөчлөг, энергийн урсгалаар холбогдсон амьд ба амьд бус 

бүрэлдэхүүнүүд  

4.  Уур амьсгал, хөрс, газрын гадарга буюу гаднын хүчин зүйлс болон задрал, 

сүүдэрттэл, дэс дараалал болох дотоод хүчин зүйлсээр хянагддаг  

5. Динамик, цаг үеийн дүйвээнд өртөх субъект, ба өмнөх гэмтэл, бэртлээс нөхөн 

сэргэх явцад байх  

6. Дотоод хүчин зүйлүүд болон экосистемийн үйл явц нь ихэвчлэн эргэх холбоонд 

байдаг  

7. Зүйлийн шинж чанар болон нэг зүйлд ногдох хувь хүний тоогоор удирддаг, 

8. Мэдэхгүй  

9. Бусад   

>> Асуулт 

2-луу 

 шилжих  

 

>> Асуулт 

1C рүү  

шилжих 

 

  
1C. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?   

Бусад: ________________________  

   
2.[кодлосон]Хүнд экосистем яагаад чухал ач холбогдолтой вэ? (No Max )  

 

Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 
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1. Шим тэжээлийн мөчлөгийг тогтвортой байлгах (фотосинтез нь ургамлыг 

үүсгэдэг; амьтад ургамлыг иддэг, амьтад амьтдаа иддэг; үхсэн органик бодис 

задардаг; үүнийг ургамал амархан ашиглаж болно) гэх мэт  

2. Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үнэ цэнтэй бараа бүтээгдэхүүнийг 

хангах: хоол хүнс, барилгын материал, эмийн ургамал болох биет, материаллаг 

бүтээгдэхүүн; аялал жуулчлал, сувилал, дотоодын төрөл зүйлийг сайжруулах 

зорилгоор ашиглах амьтад, ургамлын ген гэх мэт биет бус зүйлс  

3. Хүмүүсийн амьжиргаанд нэн шаардлагатай үйлчилгээг хангах: усны эргэлтийг 

хадгалах, агаар, усыг цэвэрлэх, агаар мандал дахь хүчилтөрөгчийг хадгалах, 

ургацын тоосжилт, үзэсгэлэн, урам зориг, судлах боломж   

4. Тогтвортой уур амьсгалыг хадгалахад чухал ач холбогдолтой; уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн (нүүрстөрөгчийн агуулах) бууруулалтыг дэмжих; цаг уурын 

өөрчлөлтөд дасан зохицох хувилбаруудаар хангах  

5. Ирээдүй хойч үедээ байгалийн унаган байдлыг авч үлдэх 

6. Хүн болон байгалийн холбоо 

7. Эрүүл мэнд 

8. Энэ нь чухал биш асуудал   

9. Мэдэхгүй   

10. Бусад  

>> Асуулт 

3 луу 

шилжих 

>> Асуулт 

2B луу 

шилжих 

  
2B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?   

  

Бусад: ________________________  

  

3. [кодлосон] Яагаад тусгай хамгаалалттай газар нутгийг байгуулдаг гэж та бодож байна 

вэ? (Max 3)   

  

Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. Зэрлэг амьтад болон ургамлыг аюулгүй амьдрах, оршин тогтнох боломжоор 

хангах  

2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй даван туулах чадварыг бэхжүүлэх  

3. Зохицолдлогоо бүхий экосистемийн төлөө, тусгай хамгаалалттай газрын давуу 

талууд  

4. Байгальтай харьцсанаар бидний эрүүл мэнд, амар тайван байдлыг 

сайжруулахын төлөө   

5. Орон нутгийн эдийн засагт дэм болох болон эдийн засгийг төрөлжүүлэх  

6. Байгалийн болон соёлын өвийг хайрлан хамгаалах   

7. Байгалийн тогтолцооны болон хүний үйл ажиллагааны талаарх ойлголт, 

мэдлэг бий болгох   

8. Гадна талбайн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх боломж бий болгох   

9. Чухал гений санг хадгалах 

10. Аялагчдыг татах 

11. Байгаль орчныг ирээдүй хойч үедээ үлдээх 

12. Мэдэхгүй  

13. Бусад  

>> Асуулт 

4 лүү 

шилжих 

>> Асуулт 

3B лүү 

шилжих 

 

3Б. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

Бусад: ________________________  

  

4. [кодлосон] Та өөрийн одоо байгаа (аялаж буй) тусгай хамгаалалттай газрын зөв нэрийг 

мэдэх үү? (Max 1)  

1. Горхи Тэрэлжийн БЦГ >> Асуулт 5 луу шилжих  
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2. Хан Хэнтийн УТХГ >> Асуулт 5 луу шилжих  

3. Орхоны Хөндийн БЦГ >> >> Асуулт 5 луу шилжих  

4. Бусад >> Асуулт 4Б лүү шилжих  

5. Мэдэхгүй >> Асуулт 5 луу шилжих  

  

4Б. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?   

  

Бусад: ________________________  

  

 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ШИНЖ ТЭМДГҮҮД  

ТАЙЛБАР: 5-8 асуултууд нь судалгаанд оролцогчийн байгаа (утсаар авч байгаа 

тохиолдолд зочилсон) тусгай хамгаалалттай газартай холбоотой гэдгийг тайлбарлах.   
5. [кодлосон] Та ...... Тусгай хамгаалалттай газарт түүх болон соёлын ямар 

дурсгалт газар байдаг талаар мэдэх үү? Нэрлэнэ үү (дээд тал нь 5 хариулт)  
Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

  

Горхи 

Тэрэлжийн БЦГ-т 

байдаг дурсгалт 

газрууд  

>> Асуулт 6 

луу шилжих  

Хан Хэнтийн УТХГ-т 

байдаг дурсгалт 

газрууд  

  

>> Асуулт 6 

луу шилжих  

Орхоны 

Хөндийн БЦГ-т 

байдаг дурсгалт 

газрууд   

Зөв 

хариулт  

1. Арьяабалын 

хийд  

1. Бурхан Халдун уул  1. Улаан 

Цутгалан  

>> 

Асуулт 6 

луу 

шилжих  

2. Мэлхий хад  2. Сарьдгийн хийд  2. Үүртийн тохой, 

Төвхөн хийд  

3. Гурван найзын 

агуй  

3. Балданбэрээвэн хийд  3. Хар балгас  

4. Гүнжийн сүм  4. Өглөгчийн хэрэм  4. Дойт толгой  

5. Алтан-Өлгий 

уул  

5. Рашаан хад  5. Могойт халуун 

рашаан  

  

  

6.Бусад  

>> 

Асуулт 5B луу 

шилжих  

6. Асралт Хайрхан   6. Хөшөө Цайдам 

музей  

7. Ононгын халуун 

рашаан, Естийн халуун 

рашаан, Ерөөгийн 

халуун рашаан  

7. Эрдэнэ-Зуу 

хийд (БЦГ-ын 

гадна, ойр 

байрладаг)  

8. Бусад  >> 

Асуулт 5B луу 

шилжих  

8. Бусад  >> 

Асуулт 

5B луу 

шилжих  

  

5Б. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?     

  

Бусад: ________________________  
  

6. [кодлосон]....... тусгай хамгаалалттай газарт байрлах томоохон нуур, голын нэрийг 

та мэдэх үү? (Max 5)  
Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

Горхи 

Тэрэлжийн БЦГ-т 

байдаг гол, нуур  

  Хан Хэнтийн УТХГ-т 

байдаг  гол, нуур  

  Орхоны 

Хөндийн БЦГ-т 

байдаг гол, нуур  
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1. Тэрэлжийн гол  >> 

Асуулт 7 

луу 

шилжих  

Хагийн Хар нуур  >> Асуулт 7 

луу 

шилжих  

Орхон гол  >> 

Асуулт 7 

луу 

шилжих  

2. Туул гол  Онон гол  Улаан нуур  

3. Замтын гол  Туул гол  Хүйсийн найман нуур  

4. Баруун Баяны 

гол  

Хэрлэн гол  

5. Чулуутын гол  Ерөө гол  

6. Бүрэн гол  Естийн гол  

7. Зүүн Баяны гол  Хангал нуур  

8. Бусад  >> 

Асуулт 

6B луу 

шилжих  

Бусад  >> Асуулт 

6B луу 

шилжих  

Бусад  >> 

Асуулт 

6B луу 

шилжих  

    

6B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?     

Бусад: ________________________  
  

  

7. [кодлосон]  ..... Тусгай хамгаалалттай газарт амьдардаг түгээмэл таван амьтныг нэрлэнэ 

үү? Таны санаад ямар амьтны нэрс бууж байна вэ? (Max 5)  

Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

Горхи 

Тэрэлжийн БЦГ-т 

амьдардаг амьтад  

  Хан Хэнтийн УТХГ-т 

амьдардаг  амьтад  

  Орхоны 

Хөндийн БЦГ-т 

амьдардаг  амьтад  

  

Хээрийн галуу  >> 

Асуулт 8 

луу 

шилжих  

Хандгай  >> Асуулт 

8 луу 

шилжих  

Матар    

  

  

>> Асуулт 

8 луу 

шилжих  

Хөх цэгцгий  Бор баавгай  Буга  

Нургийн сойр  Заар буга  Бор гөрөөс  

Бор баавгай   Нохой зээх  Тарвага  

Хандгай  Шилүүс  Зэрлэг гахай  

Заар буга  Улаан буга  Үнэг  

Чоно  Бор гөрөөс  Чоно  

Улаан үнэг  Зэрлэг гахай  Шилүүс  

Бор гөрөөс  Тул загас  Бүргэд  

Бусад  >> 

Асуулт 7Б 

луу 

шилжих  

Бусад  >> Асуулт 

7Б луу 

шилжих  

Тас  

Тогоруу  

Бусад  >> Асуулт 

7Б луу 

шилжих  

   
7Б. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?   

  

Бусад: ________________________  

  

8. [кодлосон] ..... Тусгай хамгаалалттай газраар аялаж байх үед ямар ургамлын төрлүүдтэй 

тааралдаж байсан вэ? (Max 5)  

Боломжит зөв хариулт (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 
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Горхи 

Тэрэлжийн БЦГ-т 

тааралдах  ургамлын 

төрлүүд  

  Хан Хэнтийн УТХГ-т 

тааралдах  ургамлын 

төрлүүд  

  Орхоны 

Хөндийн БЦГ-т 

тааралдах  ургамлын 

төрлүүд  

  

Шинэс  >> 

Асуулт 9 

лүү 

шилжих  

Жодоо мод  >> 

Асуулт 9 

лүү 

шилжих  

Хус  >> Асуулт 

9 лүү 

шилжих  Сибирийн хайлаас  Нарс Алдер  Хөвд хуш  

Сибирийн хуш  Хуш  Шинэс  

Шотландын нарс   Хус  Бусад  

Манжуурын хус   Шинэс ой >> Асуулт 

8Б луу 

шилжих  
Цагаан уул цэцэг  Бусад  >> 

Асуулт 

8Б луу 

шилжих  

Вероника цэцэг   

Том гэзэг цэцэг  

Бусад  >> 

Асуулт 

8Б луу 

шилжих  
  

  

8Б. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  
  

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАРТ ЗОХИСТОЙ АЯЛАХ, ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 
ТАЙЛБАР: Зохистой аялахтай холбоотой 9-14-р асуултууд нь ерөнхий асуултууд. Иймд тусгай 

хамгаалалтай газарт зохистой аялахын тулд хэрхэн талаар судалгаанд оролцогчийн санаа бодлыг 

л асууна.  

  
9. [кодлосон] Та хаана байрлах/буудаллах боломжтой вэ … тусгай хамгаалалттай газар 

дотор? (No Max )  

 Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. Зориулалтын бөгөөд байрлахыг зөвшөөрсөн газар  

>> Асуулт 10 луу 

шилжих  

2. Тэгш, хатуу газарт  

3. Түүх, соёл, байгалийн дурсгалт газраас холуур байрлах  

4. Гуу жалга эсвэл сайр дагуу байрлахгүй байх  

5. Нуур, голын эрэг дагуу учир нь усанд орж аяга тавгаа угаах боломжтой 

(Шампунь саван ашиглаж)  

6. Модон дунд учир нь гал түлэх мөчир олоход хялбар  

7. Зөөлөн, хуурай газар майхан барих учир нь гадаслахад хялбар    

8. Үзэсгэлэнт онгон зэрлэг цэцэгстэй талбайд  

9. Мэдэхгүй  

10. Бусад  >> Асуулт 9B лүү 

шилжих  

9B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

Бусад: ________________________  

  

10. [кодлосон]  Хэрэв таны ойр орчимд ариун цэврийн газар олдохгүй бол... тусгай 

хамгаалалттай газар яаж бие засах вэ? (дээд хязгаар байхгүй )  
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 Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

 

1. Буудаллах газраасаа хол   

>> Асуулт 11 лүү 

шилжих  

2. Нүх ухаад булах  

3. Би ариун цэврийн байгууламжтай газар байрладаг  

4. Усны эх үүсвэрээс холуур бие засах   

5. Зөөврийн 00 авч явдаг  

6. Гол эсвэл нууранд  

7. Ялгадсаа навч ногоогоор далдлах  

8. Хатаж устах тул ялгадсаа ил задгай орхих  

9. Буудаллах газарт ойр  

10. Хогийн саванд хаях  

11. Мэдэхгүй   

12. Бусад  >> Асуулт 10B лүү 

шилжих  

10B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

  

11. [кодлосон]  Та та тусгай хамгаалалттай газарт аялж байхдаа хэрхэн байгальтай зүй 

зохистой харьцах вэ? (No max )  

Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

 

1. Амьтадтай аюулгүй зайнаас харьцах/харах  

>> Асуулт 12 луу 

шилжих  

2. Би байгаль руу юу авч орно түүнийгээ авч гарна  

3. Тэжээвэр амьтан, нохой авч очихгүй байх  

4. Ан агнах, загасчлахаас татгалзах  

5. Харсан үзсэнээ байгаа байранд нь байлгах  

6. Ил гал гаргахгүй байх   

7. Усны эх үүсвэрийг хамгаалах  

8. Мэдэхгүй  

9. Бусад  >> Асуулт 11B лүү 

шилжих  

11B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

  

12. [кодлосон]Та хог хаягдал, үлдэгдлээ … тусгай хамгаалалттай газар яадаг вэ? (No Max )  

 Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. Үлдэгдэл хоол ундаа хаях эсвэл үлдээлгүй авч явах  

>> Асуулт 13 луу 

шилжих  

2. Энэ зорилгоор суурилуулсан хогийн саваа ашиглах  

3. Хог хаягдал, үлдэгдлийг хамгийн ойр байрлах зориулалтын 

газар/цэг аваачих  

4. Өөрийн хогийн уут авч явах  

5. Байгаль гарахаасаа өмнө илүүдэл сав баглаа боодлоо багасгах  

6. Мэдэхгүй  

7. Бусад  >> Асуулт 12B луу 

шилжих  

12B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  
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13. [кодлосон] Та … тусгай хамгаалалттай газар доторх усны эх үүсвэрийг хэрхэн 

хамгаалахад туслаж чадах вэ? (No Max )  

 Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. Голын уснаас зайтай аяга тавгаа цэвэрлэх  

>> Асуулт 14 луу 

шилжих  

2. Зөвхөн байгальд задрах/шингэх саван & шампунь ашиглах  

3. Гол эсвэл нуур дагуу буудаллахгүй байх  

4. Усны эх үүсвэртэй ойрхон бие засахгүй байх  

5. Усанд орохгүй байх, бие угаахгүй байх  

6. Өөрийн хэрэглээний усыг савлаж авч явж байх (цэвэр ус, эсвэл 

худгийн ус авч явах)  

7. Зөвхөн шаардлагатай хэмжээнд л ус хэрэглэх  

8. Мэдэхгүй  

9. Бусад  >> Асуулт 13B луу 

шилжих  

  
13B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

  

14. [кодлосон] Тусгай хамгаалалттай газарт аялж буй хүмүүс яагаад зөвхөн зориулалтын 

замаар моторт хэрэгслээр зорчих ёстой гэдгийг та мэдэх үү?(No Max)  

 Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

 

1. Хөрсийг гэмтээнэ  

>> Асуулт 15 луу 

шилжих  

2. Ургамал гэмтээнэ  

3. Ан амьтадыг үргээнэ  

4. Дуу чимээтэй бөгөөд өмхий   

5. Явган аялагч, морьтой хүмүүст садаа учруулна  

6. Байгаль хамгаалахын тулд  

7. Аюулгүй байдал  

8. Мэдэхгүй  

9. Бусад  >> Асуулт 14B луу 

шилжих  

14B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

 

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ 

15. [кодлосон] Та эсвэл таны гэр бүлээс доорх тусгай хамгаалалттай газар нутаг ба зэрлэг ан 

амьтдыг хамгаалахтай холбоотой сэтгүүлийг харсан эсвэл уншиж байсан уу? (variable line 1 

and 2 mutually exclusive)    

  

   
1. харсан / уншсан                              1. харсан / уншсан                               1. Харсан/ уншсан   

                     

2. Алийг нь ч хараагүй/уншаагүй    2. Алийг нь ч хараагүй / уншаагүй    2.Алийг нь ч хараагүй / 

уншаагүй         >> Асуулт 16 луу шилжих                 
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16. [кодлосон] (Энд ирэхээс өмнө)  ................ (тухайн тусгай хамгаалалттай газрын нэрийг 

хэлэх) талаар ямар нэг мэдээлэл авч байсан уу? Тийм бол ямар эх сурвалжаас авсан 

бэ? (Max 4)  

Зөвхөн тухайн тусгай хамгаалалттай газартай холбоотой  

Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

  
1. ........................-аас гаргасан Брошюр/мэдээллийн хуудас  

>> Асуулт 17 луу 

шилжих  

2. ........................ дахь Мэдээллийн самбар   

3. ........................-аар гарсан Бичлэг клип болох ……….  

4. ........................-аар гарсан Телевизийн нэвтрүүлэг  

5. ........................-аар гарсан Радио нэвтрүүлэг  

6. Интернэтээс ........................-ын цахим хуудаснаас  

7. ........................ олон нийтийн сүлжээнээс  

8. ........................-аас гаргасан Гарын авлага  

9. ........................-аас гаргасан Сэтгүүл  

10. ........................—аас өгсөн аман мэдээлэл  

11. Мэдээлэл аваагүй  >> Асуулт D1 луу 

шилжих  

12. Бусад  >> Асуулт 16B луу 

шилжих  

16B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

  

17. [кодлосон] (Энд ирэхээс өмнө) Та тусгай хамгаалалттай газарт хэрхэн зохистой 

аялах/зочилох талаар ямар нэг мэдээлэл авч байсан уу?  Тийм бол ямар эх сурвалжаас 

авсан бэ? (Max 4)  

Боломжит хариултууд (зөвхөн судлаачдын хэрэгцээнд) 

1. ........................-аас гаргасан Брошюр/мэдээллийн хуудас  

>> Асуулт D1 луу 

шилжих  

2. ........................ дахь Мэдээллийн самбар   

3. ........................-аар гарсан Бичлэг клип болох ……….  

4. ........................-аар гарсан Телевизийн нэвтрүүлэг  

5. ........................-аар гарсан Радио нэвтрүүлэг  

6. Интернэтээс ........................-ын цахим хуудаснаас  

7. ........................ олон нийтийн сүлжээнээс  

8. ........................-аас гаргасан Гарын авлага  

9. ........................-аас гаргасан Сэтгүүл  

10. ........................—аас өгсөн аман мэдээлэл  

11. Мэдээлэл аваагүй  

12. Бусад  >> Асуулт 17B луу 

шилжих  

  
17B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  
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ХҮН АМ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ  

  
D1. [кодлосон] Хүйс:   

1. Эрэгтэй   

2. Эмэгтэй    

  

D2. [кодлосон] Та хэдэн настай вэ?   

_______________ нас   

  

D3. [кодлосон] Таны боловсролын түвшин? (Max 1)  

1. Албан боловсрол эзэмшээгүй  

2. Бага   

3. Бүрэн бус дунд  

4. Бүрэн дунд  

5. Мэргэжлийн сургалт/Коллеж  

6. Дээд  

  

D4. [кодлосон] Оршин суугаа газар? (1 сонголттой)  

1. Улаанбаатар >> Асуулт D5 луу шилжих   

2. Аймгийн төв >> Асуулт D5 луу шилжих     

3. Сумын төв >> Асуулт D5 луу шилжих     

4. Тосгон  >> Асуулт D5 луу шилжих     

5. Хөдөөгийн суурин газар. >> Асуулт D5 луу шилжих     

6. Бусад: …………………………….. >> Асуулт D4.B луу шилжих   

  

D4.B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

  

Бусад: ________________________  

D5. Та хэний хамтаар аялж байна вэ? (1 сонголттой, Хэрэв бүлгээр аялж байгаа бол тоог нь хэлж 

өгнө үү.) 

1. Гэр бүл (........) >> Асуулт D6 луу шилжих     

2. Найз нөхөд (........) >> Асуулт D6 луу шилжих    

3. Хамт олон (........) >> Асуулт D6 луу шилжих     

4. Аяллын бүлэг (........) >> Асуулт D6 луу шилжих   

5. Аль нь ч биш/Ганцаар >> Асуулт D6 луу шилжих  

6. Бусад: …………………………….. (........) >> Асуулт D5.B луу шилжих 

 

D5.B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

 

Бусад: ________________________  

    

D6. Та тусгай хамгаалалттай газар/байгалийн цогцолборт газарт байна. Та ямар зорилгоор 

энд ирсэн бэ? (Хамгийн ихдээ 3 хариулт сонгож болно.) 

1. Амрах,стресс тайлахаар >> Асуулт D7 луу шилжих 

2. Цэвэр агаарт гарахаар>> Асуулт D7 луу шилжих 
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3. Байгалтай ойр мэдрэмж авахаар >> Асуулт D7 луу шилжих    

4. Зэрлэг байгалийг үзэхээр >> Асуулт D7 луу шилжих    

5. Самар, жимс эсвэл өвс ургамал түүхээр >> Асуулт D7 луу шилжих    

6. Явган аялахаар >> Асуулт D7 луу шилжих       

7. Морь унахаар >> Асуулт D7 луу шилжих      

8. Ан агнуур хийхээр >> Асуулт D7 луу шилжих       

9. Загасчлахаар >> Асуулт D7 луу шилжих       

10. Бусад: …………………………………………………..>> Асуулт D6.B луу шилжих   
 

D6.B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

 

Бусад: ________________________  

D7. Та хаана байрлаж байгаа вэ?  

1. Жуулчны бааз >> Асуулт D8 луу шилжих     

2. Гэр буудал >> Асуулт D8 луу шилжих  

3. Майхантай буудаллах зориулалтын талбай >> Асуулт D8 луу шилжих  

4. Байгальд майхантай>> Асуулт D8 луу шилжих  

5. Хаана ч байрлаагүй, өдрийн аялал >> Асуулт D8 луу шилжих  

6. Бусад………………… >> Асуулт D7.B луу шилжих  

 

D7.B. [текст] Хэрэв “бусад” гэх хариултыг сонгосон бол та дэлгэрүүлнэ үү?  

 

Бусад: ________________________  

 

D8. Та өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд энэхүү тусгай хамгаалалттай газар нутагт хэдэн удаа 

зочилсон бэ? 

[тоо]_______________ удаа  

 


