
“SPACES” төслийн байгаль орчны харилцааны бүрэлдэхүүн хэсгийн “Мэдлэг, хандлага, 

дадлын судалгаа” (Pre-KAP Survey) 

Нийтлэлийг GIZ-ээс хэвлэлийн мэдээ, сэтгүүл зүйн бусад зорилгоор эсвэл дотоод болон гадаад товч 

танилцуулга болгон ашиглах боломжтой 

 

“Мэдлэг, хандлага, дадлын” судалгааны нэгдсэн үр дүн 

Судалгаанд оролцогчид 30 онооноос дотоодын аялагчид 11.72 оноо, ТХГН-ийн ажилтнууд 19.2 оноо 

авлаа. Энэ нь дотоодын аялагчидтай харьцуулбал ТХГН-ийн ажилтнууд харьцангуй өндөр мэдлэгтэй 

байгааг илтгэж байна. Гэхдээ эдгээр судалгаанд хамрагдсан бүлгүүдийн хувьд ерөнхий мэдлэг, 

хандлага бол дадлын түвшин хангалттай өндөр биш байна ( 

Зураг 1, Зураг 2, ба Зураг 3).  

Дотоодын аялагчид болон ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшнийг үндсэн гурван дэд бүлгээр үнэлсэн. 

Үүнд:  

(i) ТХГН-ийн хамгаалалт,  

(ii) ТХГН-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг, ба 

(iii) Ёс зүйн дүрэм.  

Эдгээр дэд бүлгийн дундаж оноог харьцуулбал, судалгаанд оролцогчид “ТХГН-ийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд”-ийн талаар илүү мэдлэгтэй байсан бол “Ёс зүйн дүрэм” дээр харьцангуй бага мэдлэгтэй байв. 

Дотоодын аялагчдын хувьд мэдлэгийн түвшин эмэгтэйчүүдийн (11.9) дунд харьцангуй өндөр байлаа 

(эрэгтэй оролцогчид - 11.5). Түүнчлэн, залуучуудын дундаж оноо (11.12) нь дунд (12.04) болон ахимаг 

насны (11.99) оролцогчдоос бага байлаа (Хүснэгт 2, Хүснэгт 3). 

 

Дэд бүлэг 1. ТХГН-уудын хамгаалалт 

Судалгаанд оролцогчид боломжит 10 онооноос дотоодын аялагчид 3.96 оноо авсан бол ТХГН 

ажилтнууд 5.65 оноо авлаа.  Дотоодын аялагчдын хувьд дундаж оноо нь тэдний хүм ам зүйн шинж 

чанар болон аль ТХГН зочилсноос хамааран өөрчлөгдөж байв. Тухайлбал, ГТБЦГ болон ОХБЦГ аялж 

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

ХХУТХГН-т аялагчдын мэдлэг харьцангуй бага буюу 3.27 байв. 

Дотоодын эрэгтэй аялагчдын (4.10) хувьд “ТХГН-уудын хамгаалалт”-ын талаарх мэдлэг эмэгтэй 

оролцогчидтой (3.85) харьцуулахад илүү өндөр байлаа. Түүнчлэн, ТХГН ажилтнуудын хувьд харин 

эсрэгээрээ эмэгтэй ажилтнууд (5.79) эрэгтэйчүүдээсээ (5.60) мэдлэг өндөртэй байв. Судалгаанд 

оролцогчид тэдний насны бүлгээсээ хамааран харилцан адилгүй мэдлэгийн түвшинтэй үнэлэгдлээ. 

Тодруулбал, дундаж насны дотоодын аялагчдын (4.03) хувьд тэдний мэдлэгийн түвшин ахимаг насны 

(3.98) болон залуу (3.82) дотоодын аялагчдынхаас өндөр байлаа. Энэ дүр зураг ТХГН-ын ажилтнуудын 

дунд мөн ажиглагдсан. Тиймээс, “ТХГН-уудын хамгаалалт”-ын талаар мэдлэгтэй хүн амзүйн бүлэг бол 

дундаж насны эрэгтэй дотоодын аялагчид ба дундаж насны эмэгтэй ТХГН-ын ажилтнууд юм.  



“ТХГН-уудын хамгаалалт”-ын талаарх мэдлэгийн түвшин нь дөрвөн асуултад оролцогчид хэрхэн 

хариулсан байдлаар хэмжигдсэн. Дотоодын аялагчдаас экосистем гэж юу болох талаар асуухад 

оролцогчдын тал буюу 49%  нь энэхүү нэр томьёо нь ямар утгатайг мэдэж байсан бол үлдсэн 51% нь 

бүрэн мэдэхгүй гэж хариулжээ. Дэлгэрүүлбэл, оролцогчдын 26.7% нь экосистем гэж юу болох талаар 

сонсож байсан хэдий ч ямар утгатай болохыг мэдэхгүй байсан бол, 24.4% нь энэхүү нэр томьёог өмнө 

нь сонсож байгаагүй гэжээ.  

Оролцогчдын ердөө 6.9% нь экосистем яагаад хүнд чухал болох талаар мэдэхгүй гэж хариулжээ. Бусад 

оролцогчдын (93.1%) хувьд экосистем яагаад хүн төрөлхтөнд чухал талаар ядаж нэг шалтгаан дурджээ. 

Хамгийн түгээмэл давтагдсан 4 хариулт нь нийт зөв хариултын 73.8% бүрдүүлж байна. Түүнчлэн, 

хамгийн түгээмэл 2 хариулт нь ‘хойч үедээ зориулан байгаль орчноо хамгаалах’ болон ‘хүрээлэн буй 

орчин ба хүн хоорондын харилцаа’ гэх харилтууд байсан ба энэ нь Монголын уламжлалт өв, соёлтой 

хамааралтай байгаа юм. 

Оролцогчид ТХГН яагаад байгуулдаг талаар өөрсдийн хариултыг өгсөн бөгөөд эдгээр хариултын 95.6% 

нь зөв байсан. 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 хариултууд түгээмэл дурдагджээ.  

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

мэдэх эсэх талаар асуусан. Харамсалтай нь оролцогчдын 27.3% нь өөрийн зочилсон ТХГН-ийн албан 

ёсны нэрийг мэдэхгүй байсан. Нарийвчилбал, эмэгтэй оролцогчдын 29.9%, харин эрэгтэй 

оролцогчдын 24.5% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ. Түүнчлэн, дундаж насны дотоодын аялагчдын 24.5%, 

ахимаг насны дотоодын аялагчдын 30.5%, залуу дотоодын аялагчдын 29.9% нь мэдэхгүй гэсэн хариулт 

өгчээ. Хэдийгээр энэ асуулт нь харьцангуй амархан асуулт байсан ч мэдэхгүй гэж хариулсан дотоодын 

аялагчдын эзэлж буй хувь нь нэлээд өндөр байгаа юм. Энэ нь мэдлэгийн түвшнийг нэмэгдүүлэх 

шаардлага байгаа илтгэж байна. 

 

Бүлэг 2. ТХГН-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

“ТХГН бүрэлдэхүүн хэсэг”-ийн талаарх дэд бүлэгт дотоодын аялагчдын авсан дундаж оноо 5.03, 

ажилтнууд 8.43 оноо авчээ. Энэ нь судалгаанд оролцогчид “ТХГН хамгаалалт”-аас илүүтэйгээр “ТХГН-

ийн бүрэлдэхүүн хэсэг”-ийн өндөр мэдлэгтэй байв.  

“ТХГН бүрэлдэхүүн хэсэг”-ийн талаар асуухад аялагчид тухайн ТХГН-ийн дурсгалт газар, гол, нуур, 

ургамлаас илүүтэй амьтны нэрийг сайн мэдэж байсан юм (Хүснэгт 1). Харин үүнийг газар зүйн 

байршлаар харахад ХХУТХГ -т аялж байсан аялагчид илүү үүний талаар мэдлэг өндөртэй байсан байна. 

Ерөнхийдөө амьтдыг эс тооцвол зөв нэр өгсөн дундаж тоо нь боломжит онооны 50%-д хүрсэн байна. 

Эмэгтэй оролцогчидтой (4.93) харьцуулахад эрэгтэй оролцогчид (5.14) илүү ургамлаас бусад “ТХГН 

бүрэлдэхүүн хэсэг”-ийн нэршлийг зөв өгөх хандлага ажиглагдаж байна. Харин эмэгтэй оролцогчид 

илүү ургамлын нэршлийг сайн мэдэж байна. Насны хувьд бол үүн дээр ач холбогдол бүхий өөрчлөлт 

гараагүй. 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. Дүгнэн хэлбэл 



оролцогчид “ТХГН-ийн хамгаалалт”-ын дэд бүлгээс илүү “ТХГН бүрэлдэхүүн хэсэг”-ийн талаар өндөр 

мэдлэгтэй байв. Гэсэн хэдий ч мэдлэгийн түвшин хангалтгүй түвшинд байгааг дурдах зүйтэй.  

Бүлэг 3. Ёс зүйн дүрэмтэй холбоотой мэдлэг 

Ёс зүйн дүрмийн талаарх мэдлэгийн түвшин оролцогчийн оноо авсан асуулттай шууд холбоотой 

байсан. Судлаачдын тооцооллын дагуу Ёс зүйн дүрмийн талаарх оролцогчдын нэгдсэн мэдлэг 10-аас 

2.78 байсан бол ажилтнууд 5.12 оноо авсан байна. Энэхүү хэсэг дээр оролцогчид хэдий зөв хариулт 

өгсөн хэдий ч өгсөн зөв хариултын тоо шаардлагатай хариултын тоонд хүрэхгүй бол бүтэн оноогоо 

авах боломжгүй байсан юм. Тиймээс аялагчид ёс зүйн дүрмийн талаар ойлголттой хэдий ч бүрэн 

мэдлэгтэй биш байна харин ажилтнууд энэхүү дэд бүлгийн талаар илүү мэдлэг өндөртэй байна. 

Байршлын хувьд ГТБЦГ-т аялж байсан оролцогчдын дундаж оноо 2.79 байсан бол ОХБЦГ-т аялж 

байсан оролцогчдынх 2.74 байна. Харин ХХУТХГ-т аялж байсан оролцогчдын дундаж оноо хамгийн 

бага буюу 2.43 байна. Түүнчлэн оролцогчдын нас ахих тусам ёс зүйн дүрмийн тухай мэдлэгийн түвшин 

буурч байна. Тухайлбал, залуу аялагчид 2.82 (ажилтнууд 7.82), дундаж насны аялагчид 2.69 (ажилтнууд 

8.53), ахимаг насны аялагчид 2.67 (ажилтнууд 8.57) гэх дундаж оноог тус бүр авсан байна. 

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 байна. Үүнээс харахад эрэгтэй оролцогчид эмэгтэй оролцогчидтой 

харьцуулахад хаана байрлаж/буудаллах боломжтой талаар илүү мэддэг байна. Оролцогчдын дийлэнх 

нь зориулалтын байрлахыг зөвшөөрсөн газар буудалласан гэх хариултыг өгсөн байна. Тодруулбал, 

нийт оролцогчдын 56.6% нь зөв хариулт өгсөн ба үүний 42.7% нь ‘зориулалтын байрлахыг 

зөвшөөрсөн газар’ гэж хариулсан бол үлдсэн 13.9% нь бусад зөв хариултуудыг өгсөн байна. 

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 хариулт өгсөн байна.  Үүнээс харахад эмэгтэй 

оролцогчид энэхүү асуулт дээр илүү мэдлэгтэй байсан байна. Цаашилбал, тус 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. Оролцогчдын хамгийн их өгсөн хариулт бол 

‘ялгадсаа ил задгай орхих’ байсан боловч энэ нь буруу хариулт юм. 

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 таарч 

байсан юм. Хүйсийн хувьд харвал эрэгтэй оролцогчдын 89.5%, эмэгтэй оролцогчдын 90.1% нь зөв 

хариултыг өгсөн байна. Насны бүлгийн хувьд энэхүү хариултыг өгсөн хувь харьцуулагдахуйц 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 байна. 

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 таарч 

байсан юм. Хүйсийн хувьд харвал эрэгтэй оролцогчдын 89.5%, эмэгтэй оролцогчдын 90.1% нь зөв 



хариултыг өгсөн байна. Насны бүлгийн хувьд энэхүү хариултыг өгсөн хувь харьцуулагдахуйц 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 байна. 

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 

ба 1.9% нь л буруу хариулсан байна. Зөв болон буруу хариулт өгсөн хүмүүсийн харьцаа нас болон 

хүйсээс үл шалтгаалан ижил байна. 

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

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

өгсөн байна. Түүнчлэн, насны хувьд зөв хариулт өгсөн дундаж (81.4%) болон ахимаг (81.3%) насны 

оролцогчдын хувь ерөнхийдөө адил байна харин залуу оролцогчдын хувь (85.9%) бага зэрэг өндөр 

байв. Тус асуултад өгсөн хариултуудаас харвал хамгийн олон давтамжтай өгсөн хариултуудыг 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%). 

ТХГН-д аялж буй хүмүүс яагаад зөвхөн зориулалтын замаар моторт хэрэгслээр зорчих ёстой вэ гэдгийг 

асуухад оролцогчдын өгсөн хариултуудын 92.6% нь зөв хариултууд байна. Хамгийн олон давтагдсан 

хариултууд бол ‘хөрсийг гэмтээнэ’ (38.0%), ‘ургамал гэмтээнэ’ (28.9%) болон ‘аюулгүй байдал’ (10.4%) 

байна. Оролцогчдын өгсөн хариултууд нас болон хүйсээс үл хамааран ижил байв. 

 

Мэдээллийн эх сурвалж 

Дотоодын аялагч болон ажилтнуудад мэдээлэл өгөх зорилго бүхий сэтгүүлүүд болох “Гоо Монгол”, 

“Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь” болон “Цоохор найз” -ыг харсан болон уншсан оролцогчдын 

хувь маш бага байсан ба үүнд оролцогчдын 0.9% (ажилтнуудын 18.4%) нь Гоо Монгол, 0.8% 

(ажилтнуудын 10.2%) нь Цэлмэг, Цэнгэг хоёр мод тарьсан нь болон 1.1% (ажилтнуудын 29.3%) нь 

Цоохор найз сэтгүүлүүдийг тус бүр харсан болон уншиж байсан байна. Харин оролцогчдын 80% гаруй, 

ажилтнуудын 70% нь эдгээр сэтгүүлүүдийг харж болон уншиж байгаагүй гэдгээ мэдэгдсэн. Үүнээс 

харахад эдгээр сэтгүүлүүд нь зорилтот бүлэгтээ хүрээгүй болохыг илтгэж байна. Оролцогчдын ихэнх 

нь буюу 58.6% нь эдгээр ТХГН-уудад зочлохоосоо өмнө мэдээлэл аваагүй байдаг талаар дурдсан юм. 

Аялагчдаас ТХГН-уудын талаар хаанаас мэдээлэл авсан талаар асуухад хамгийн түгээмэл өгөгдсөн 

хариултууд нь аман (албан бус) мэдээллээр (23.4%), интернэтээс (14.0%) болон олон нийтийн 

сүлжээнээс (11.0%) байсан юм. Нас болон хүйсээс үл шалтгаалан оролцогчид аман буюу албан бус 

байдлаар мэдээлэл авсан байна. Харин интернэт болон олон нийтийн сүлжээ ашиглан мэдээлэл авсан 

хүмүүс нь илүү залуу хүмүүс байна. Тиймээс зорилтот бүлгээс шалтгаалан ТХГН-уудын талаарх 

мэдээллийг авах эх сурвалжуудыг олон янзаар бэлтгэх шаардлагатай юм. 

 

 

 



Зураг 1. Дотоодын аялагчдын нэгдсэн оноо; ТХГН бүрээр 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Зураг 2. Дотоодын аялагчдын мэдлэгийн түвшин, нас болон хүйсээр 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Зураг 3. ТХГН ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин, нас болон хүйсээр 

 

Эх сурвалж: KAP судалгаа 

Хүснэгт 1. ТХГН шинж тэмдгүүдийн талаарх мэдлэг, оноо 

ТХГН Дурсгалт газар Гол, нуур Амьтад Ургамал 

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 

 

4.4
3.3 3.4 5.65

4.5 6.1 5.7 8.43

2.8 2.4 2.7 5.12

11.7 11.8 11.8 19.2

ГТБЦГ ХХУТХГ ОХБЦГ ТХГН ажилтнууд

ТХГН-ын хамгаалалт ТХГН-ын шинж тэмдгүүд Ёс зүйн дүрэм Нэгдсэн оноо

11.92

11.53

11.12

12.04 11.99

Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж Ахимаг

Хүйс Нас

19.17
19.30

18.73

19.15

19.75

Эрэгтэй Эмэгтэй Залуу Дундаж Ахимаг

Хүйс Нас



Эх сурвалж: KAP судалгаа 



Хүснэгт 2. 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.  

 

 

 

 

 

 



Хүснэгт 3. 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)       

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

 


