
3 I Ойн Хомсдол, Доройтлын Хүчин Зүйлс

III-1

3
Ойн хОмсдОл, дОрОйтлын хүчин зүйлс 
(Охдхз)

сУрГАлтын ГАрын АВлАГА

REDD+ АКАдЕми



III -2
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Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийн 
захирал М.Тунгалаг

Эрхэм хүндэт уншигч танд,

REDD+ Академид тавтай морилно 
уу. 

Энэ нь REDD+-ийн талаар дэлхийд 
тэргүүлэгч мэргэжилтнүүдийн 
боловсруулсан, REDD+-ийн 
төлөвлөлт, хэрэгжилтийн 
талаарх ерөнхий ойлголтыг 
багтаасан сургалтын багц 
бөгөөд таны суралцах аялалд 
нэмэр болохуйц бүхий л мэдээ, 
мэдээллийг агуулсан болно. 
Үүнд: мониторинг, урамшуулал, 
талуудын оролцоо зэрэг REDD+-
тэй холбоотой ерөнхий болон 
нарийн мэргэжлийн сэдвүүдийг 
агуулна. 

Энэхүү багцад багтсан гарын 
авлагуудаас REDD+-ийг Монгол улсад хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах үе 
шатанд авч хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд, мөн түүнчлэн 
уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, түүнд дасан зохицоход ойн оруулах 
хувь нэмэр, энэ чиглэлд  Монгол улсын төрөөс баримталж буй бодлого, 
зорилго, зорилтод нийцсэн REDD+-ийн бодлого, арга хэмжээг боловсруулахад 
шаардлагатай мэдлэгийг танд олгох болно. 

Таныг энэхүү мэдлэгийг эзэмшиж, Монгол орны REDD+ үйл ажиллагааг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахыг уриалж байна!
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As of September 2015

МОНГОЛ ОРНЫ UN-REDD ҮНДЭСНИЙ  ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Монгол улс 2011 онд UN-REDD Хөтөлбөрийн түнш орон болж, 2014 оны 7-р сард UN-REDD Хөтөлбөрийн Бодлогын хорооноос Байгаль 
орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны баталсан “Монгол орны Үндэсний REDD+д бэлтгэх төлөвлөгөө”-г үндэслэсэн Монгол орны 
Үндэсний UN-REDD Хөтөлбөрийг Монгол оронд хэрэгжүүлж байна.   

UN-REDD хөтөлбөр нь ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг буруулах НҮБ-ийн хамтарсан санаачлага юм.  2008 
оноос НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ), Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (ХХААБ), Байгаль Орчны Хөтөлбөр (НҮББОХ)-ийн 
хамтарсан хөтөлбөр нь хөгжиж буй орнуудыг үндэсний REDD+ стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд нь  дэмжлэг үзүүлэхээр  хэрэгжиж 
эхлээд байна.
 

REDD+ нь 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй, 1 Үндэсний стратеги болон/ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2 Үндэсний ойн мониторинг систем,  
3 Сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах мэдээллийн систем, 4 Ойн хяналтын түвшин

BRIEF INTRODUCTION OF THE UN-REDD MONGOLIA NATIONAL  PROGRAMME 

Since Mongolia became a partner country of the UN-REDD Programme in June 2011, the country has quickly taken steps to start implementing 
REDD+ readiness activities. This includes particularly the preparation of its National REDD+ Readiness Roadmap, which was officially adopted by 
the Ministry of Environment and Green Development and Tourism (MEGDT) in June 2014. Mongolia is implementing a full-scale National Pro-
gramme funded by the Programme Policy Board in July 2014.

The Programme is the United Nations Collaborative Initiative on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD) in devel-
oping countries. The Programme was launched in 2008 to assist developing countries prepare and implement national REDD+ strategies. It builds 
on the convening power and expertise of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Development 
Programme (UNDP) and the United Nations Environment Programme (UNEP).

MAIN GOAL

The overall goal of the UN-REDD Mongolia National Programme is to support the Government of Mongolia in designing and implementing its 
National REDD+ Strategy and in meeting the requirements under the UNFCCC Warsaw Framework to receive results-based payments. 

The four design elements for REDD+, 1 National Strategy &/or Action Plan, 2 National Forest Monitoring System, 3 Safeguards Information sys-
tem, 4 Forest Reference level

мОнГОл Орны UN-REDD үндЭсний хӨтӨлБӨрийн тОВч 
тАнилЦУУлГА

 
Монгол улс 2011 оны 6-р сард UN-REDD Хөтөлбөрийн түнш орон болж, улмаар 
“Монгол орны Үндэсний REDD+д бэлтгэх төлөвлөгөө”-г Байгаль орчин, ногоон 
хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас баталсан билээ. Уг төлөвлөгөөнд үндэслэн 
боловсруулсан “Монгол орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх шийдвэрийг UN-REDD Хөтөлбөрийн Бодлогын Хорооноос 
гаргаж уг хөтөлбөрийг 2015 оны 9 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. 

UN-REDD хөтөлбөр нь ойн доройтол болон хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулахад хөгжиж буй орнуудад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн НҮБ-ын 
хамтарсан санаачилга бөгөөд 2008 оноос НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP), 
НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр (UNEP) болон НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн 
Байгууллага (FAO) хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг хөтөлбөр нь одоогоор 74 улс 
оронд хэрэгжиж байгаагийн дийлэнх нь халуун уур амьсгалтай бүсийн хөгжиж 
буй орнууд байна. Эдгээр улсуудтай харьцуулахад Монгол улс нь хамгийн хойд 
захын,  тайгын ой бүхий цор ганц улс бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлт, экологийн 
хувьд бусад орнуудад ажиглагдаагүй, өвөрмөц асуудлуудтай тулгарч байна.
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үндсЭн зОрилГО
Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь REDD+ үндэсний 
стратеги эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, НҮБУӨСК-
ийн Варшавын гэрээний хүрээнд тавигддаг шаардлагуудыг хангаж, үр дүнд суурилсан 
урамшуулал хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг 
үзүүлэх явдал юм. UN-REDD хөтөлбөр нь үндэсний REDD+ үйл явц, хэрэгжилтэд орон 
нутгийн иргэд, ойн нөхөрлөл зэрэг бүх оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоог хөхиүлэн 
дэмждэг.                                                                                          

UN-REDD хөтөлбөр нь үндсэн 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: 
1. Үндэсний стратеги болон Үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө 
2. Үндэсний ойн мониторингийн систем, 
3. Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 

мэдээллийн систем
4. Ойн суурь түвшин

REDD+ үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд 
төлөвлөх, стратегийн хувилбарыг боловсруулах, 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд 
үндэсний гол хамтрагч байгууллагууд болон 
оролцогч талууд идэвхтэй оролцож, тодорхой 
үүрэг, хариуцлага хүлээн, идэвхтэй хамтарч 

ажиллана гэдэгт найдаж байна.

REDD+ мОнГОл Улс
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай  НҮБ-ын суурь конвенц (НҮБУӨСК, 1992) болон уг 
конвенцийн Киотогийн протокол (1997)-д нэгдэн орсон улсын хувьд уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг үүсгэж буй хүчин зүйлс, нөлөөллийг бүрэн анхааралдаа авч эдийн засгийн 
хөгжлийн замаар замнахын сацуу хүлэмжийн хийн (ХХ) ялгарлыг бууруулахыг зорин 
ажиллаж байна.
Монгол орны өргөн уудам газар нутгийн 17 сая орчим га талбайг ой эзэлдэг бөгөөд энэ 
нь ойролцоогоор Балба улсын нийт газар нутгийн хэмжээтэй тэнцүү юм. Ой нь тайгын 
болон заган ойгоос бүрддэг бөгөөд тайгын ой нь 13.2 сая га, заган ой 4.6 сая га талбайг 
хамарч байна (БОАЖЯ, 2015). 
Монголын ой нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилт, хөгжлийн 
тэргүүлэх чиглэл, бодлогод хувь нэмрээ оруулах асар их боломжтой юм. Тухайлбал, мод, 
модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг ойгоос бэлтгэж, ойн дагалт баялгийг 
ашиглаж иргэд амьжиргаагаа залгуулж, түлшнийхээ хэрэгцээгээ хангахын зэрэгцээ 
хүн амын усан хангамж, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах зэрэг экосистемийн 
үйлчилгээг үзүүлдэг. Мөн ойн тогтвортой менежментийн стратегийг хэрэгжүүлснээр 
ойн доройтол, хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах бөгөөд 
нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
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REDD+ Академи нь REDD+ийн талаар талуудын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор UN-
REDD хөтөлбөр болон НҮБ-ын БОХ-н Байгаль орчны боловсрол, сургалтын албаны 
хамтран боловсруулсан санаачилга юм. Уг алба нь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөг сааруулахад тулгамдаж буй бэрхшээлийг ойлгуулах, REDD+-г практикт 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чадавхыг олгох зорилготой ажилладаг. UN-
REDD хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр дэмжлэг авч буй улс орнуудын чадавхын хэрэгцээ, 
шаардлагад тулгуурлан REDD+ Академийг боловсруулсан болно. Гол зорилго нь үндэсний 
REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг олгох замаар 
үндэсний “REDD+-н элч” нарыг төрүүлэх явдал юм. REDD + Академи нь дараах вэб сайт 
(англи хэл дээр)-д байршсан бөгөөд онлайнаар тест бөглөж, сургалтын гэрчилгээгээ авч 
болно:
http://unccelearn.org/login/index.php

UNITAR
НҮБ-ын Сургалт, Судалгааны Хүрээлэн (UNITAR) нь дэлхийн өнцөг булан бүрд ажилладаг 
НҮБ-ын сургалтын үндсэн байгууллага юм. Тэд орчин үед дэлхий нийтэд тулгамдаж буй 
бэрхшээлийг  мэдлэг, сургалтаар дамжуулан даван туулахад  нь хувь хүмүүс, Засгийн 
газар, байгууллагуудад тусалдаг.  Сургалт нь хоёр бүлэгт чиглэдэг. Үүнд: 1. Тухайн улс 
орныг төлөөлж НҮБ-д төлөөлөх төлөөлөгчид, олон улсын гэрээ, хэлцэл боловсруулахад 
улсаа төлөөлж оролцогсод, 2. Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг үндэсний хэмжээнд ажил 
хэрэг болгон хэрэгжүүлж, өөрчлөлт хийхэд хувь нэмэр оруулж буй агентууд гэсэн хоёр 
гол бүлэгт чиглэдэг.

монголын REDD+ Академи сургалтын гарын авлага
REDD+ Монгол гарын авлагыг  REDD+ Академи гарын авлагаас сэдэвлэн боловсруулсан 
бөгөөд  илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах вэб хуудаснаас үзнэ үү.

Вэб хуудас: www.reddplus.mn    Facebook: REDD+ in Mongolia    Twitter: REDD+ in Mongolia

Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгж
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•	 Үндсэн ОХДХЗ;

•	 ОХДХЗ-д дүн шинжилгээ хийхийн ач холбогдол;

•	 ОХДХЗ-д хэрхэн дүн шинжилгээ хийх вэ;

ЭнЭ хЭсЭГт Ойн хОмсдОл, дОрОйтлын хүчин зүйлсийГ (Охдхз) 
тАнилЦУУлж, тЭдГЭЭрийГ зАдлАн шинжлЭх зАГВАрыГ сАнАл БОлГОх 
юм.  

ЭнЭхүү ГАрын АВлАГАд дООрх сЭдВүүдийГ үзнЭ.

3 I Ойн Хомсдол, Доройтлын Хүчин Зүйл

Ойн хОмсдОл, 
дОрОйтлын хүчин 
зүйлс
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Үндсэн ойлголтууд  
	• Үр дүнд суурилсан REDD+ үйл ажиллагааг үр нөлөөтэй төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэхэд шууд ба шууд бус хүчин зүйлс болон саад 
бэрхшээлүүдийн талаарх үнэн зөв ойлголт хэрэгтэй;

•	 Шууд хүчин зүйлсэд шууд бус хүчин зүйлс ихээхэн нөлөөлдөг;

•	 Ирээдүйд бий болох хүчин зүйл, саад бэрхшээлүүд нь өчигдрийн 
болон өнөөдрийн хүчин зүйлсээс бүхий л талаараа ялгаатай байх 
боломжтой;

•	 REDD+-ийн үйл явцад үндсэн оролцогч талуудыг татан оролцуулахдаа 
зөвшилцөл, хэлэлцээрийг ямар түвшинд хийх зэрэг асуудлыг улс 
орнууд өөрийн онцлог нөхцөлийг харгалзан тохирох хэлбэрээр 
шийдвэл зохино;  

•	 Монгол орны хувьд ойн доройтол, хомсдолын үндсэн хүчин зүйлс нь 
ойн түймэр, хортон шавж болон ойн тогтвортой бус менежмент юм; 

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлт нь ойг хортон шавж, түймэрт илүү өртөмтгий, 
эмзэг болгох ба цэвдэг хайлах болон байгаль орчны доройтол нь 
мөн ойн ургалтад нөлөөлдөг.     

Удиртгал
Энэ хэсэгт ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлсийг (ОХДХЗ) танилцуулж, тэдгээрт 
дүн шинжилгээ хийх загварыг санал болгох юм.  

Энэ хэсэгт дараах зүйлсийн тайлбарыг оруулсан. Үүнд: 

•	 Үндсэн ОХДХЗ;

•	 ОХДХЗ-ийг дүн шинжилгээ хийхийн ач холбогдол;

•	 ОХДХЗ-д хэрхэн дүн шинжилгээ хийх вэ;

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлт ямар чухал болох, ирээдүйд ямар асуудлууд 
үүсэж болох.   

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс (ОХДХЗ) гэж 
юу вэ?
REDD+-ийн хүрээнд хүчин зүйл гэдэг бол ойн хомсдол болон доройтлыг бий 
болгож буй үйл ажиллагаа, явцыг хэлж байгаа юм. Үндсэн ОХДХЗ-ийг ойлгох 
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нь хэд хэдэн шалтгаанаар, тухайлбал үндэсний REDD+ стратеги болон үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах, бодлого, арга хэмжээг боловсруулахад 
зайлшгүй шаардлагатай юм. 

Хүчин зүйлсийг дараах байдлаар ангилж болно:  

•	 шууд хүчин зүйл (мөн “шууд шалтгаан” гэж нэрлэж болно), тухайлбал 
ойн бүрхэвч өөрчлөгдөх эсвэл нүүрс төрөгчийн алдагдалд шууд 
нөлөөлөхүйц хүний буруутай үйл ажиллагаа;

•	 шууд бус хүчин зүйл (“суурь шалтгаан” эсвэл “үндсэн хүчин зүйл”) 
тухайлбал нийгэм, эдийн засаг, улс төр, соёл болон технологийн хүчин 
зүйлсийн харилцан үйлчлэлийн үр дүн

Хүснэгт 3.1-д ОХДХЗ-ийн зарим жишээг үзүүлэв.

Хүснэгт 3.1 ОХДХЗ-ийн жишээнүүд 

шууд шууд бус

•	 Ойн хомсдол: том, бага өрхийн 
амьжиргаа залгуулах чиглэлээр 
эрхэлж буй хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан, уул уурхай, дэд 
бүтцийн хөгжил, хотжилт

•	 Ойн доройтол: хууль ёсны 
болон хууль бус мод бэлтгэл, 
ойн түймэр, ойд мал бэлчих, 
түлшний мод цуглуулах, модны 
нүүрс үйлдвэрлэх, олон жил 
өнжсөн тариалангийн талбай 

•	 Олон улсын түвшинд, тухайлбал 
зах зээл, барааны үнэ, валют 

•	 Үндэсний түвшинд, тухайлбал 
хүн амын өсөлт, дотоодын 
зах зээл, үндэсний бодлого, 
санхүүгийн урамшуулал, татаас

•	 Орон нутгийн түвшинд, 
тухайлбал өрхийн нөхцөл 
байдал өөрчлөгдөх

•	 REDD+-д бэлэн байх олон 
төлөвлөгөөнүүд нь шууд бус 
зайлшгүй хүчин зүйл болсон сул 
засаглал, байгууллага, салбар 
хоорондын уялдаа холбоо 
муу, хэрэгжилт муу байх болон 
ядуурал зэргийг илрүүлдэг.
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                     Эргэцүүлэх асуулт

Шууд болон шууд бус хүчин зүйлсийн алийг нь дэлхийд болон Монгол 
улсад шийдвэрлэхэд хэцүү вэ? Жагсаалт гаргана уу.

Өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад байсан шууд болон шууд бус хүчин 
зүйлсийн талаар эргэцүүлнэ үү. Эдгээрээс аль нь ирээдүйд хэвээр байх 
вэ? Шинэ хүчин зүйлс гарч ирэх үү? Жагсаалт гаргана уу.

Ойн хомсдол, доройтолд ирээдүйд нөлөөлөх хандлагууд 
Хүчин зүйлс нь орон зай, цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг бөгөөд дэлхийн 
хандлага ч мөн адил тэдгээрт нөлөөлдөг байна. Тухайлбал:

Уур амьсгалын өөрчлөлт  

Монгол улс нь газар зүйн байршил, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, эмзэг 
экосистем зэргээс шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг юм. Монгол 
орны газар нутгийн 80 гаруй хувь нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд маш эмзэг 
гэж тодорхойлогдсон. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө өнгөрсөн 70 жилийн 
хугацаанд мөсөн гол хайлах, цасан бүрхүүлүүд буурах, улс орны ихэнх бүс 
нутагт хур тунадас багасаж, жилийн дундаж температурын 2° С-аар их болсон 
зэргээр илрээд байна. Уур амьсгалын ирээдүйн дүр зургаар бэлчээрийн болон 
тариалангийн бүсэд усны хангамж буурах, хомсдол нүүрлэх, цөлжилт болон 
газрын доройтол, ган болон зудын давтамж нэмэгдэх төлөвтэй байна.  

Монгол орны ойн санд доройтол, хомсдол нүүрлээд байгаа ба үүнд хүний 
болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө их байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт 
ойд хэрхэн нөлөөлөх талаар судалгаа одоогоор хангалтгүй байгаа боловч цэвдэг 
хайлах, түймрийн давтамж ихэсдэг зэрэг нь ойлгомжтой болоод байна. Уур 
амьсгалын өөрчлөлт нь мөн ойг хортон шавжид илүү өртөмтгий эмзэг болгож, 
гантай жилийн давтамж нэмэгдсэнээрээ хортон шавж үржих илүү боломжтой 
болоод байна. Бореал ой бүхий дэлхийн улс орнуудын туршлагаас харахад уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж ойн түймэр болон хортон шавжаас үүдэлтэй 
эрсдэл нэмэгддэг байна.        
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Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

дэлхийн хүн ам

Дэлхийн хүн ам 2030 он гэхэд 8.2 тэрбум хүрч, ялангуяа хот суурин газраар (түргэн 
хугацаанд өсөх дундаж давхарга) өсөх хандлагатай байна. Хамгийн их өсөлт нь 
Африк (+235 сая) болон Ази Номхон далайн орнуудад (+255 сая) байхаар байна. 
Амьдралын стандарт өсөж, төрөлтийн тоо буурахтай холбоотойгоор хүн амын 
түвшин 2050 оноос хойш 8-10 тэрбум хүн дээр тогтворжих хандлагатай байгаа 
юм (ахмад настай хүн ам).

хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн

Ерөнхийдөө, хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт 2050 он гэхэд 70%-аар өсөх 
хандлагатай байна. Махны үйлдвэрлэл 85%-аар нэмэгдэх тооцоо байна (ХХААБ, 
2009). Тосны үр тарианы хувьд 2011-2020 оны хооронд нийт үйлдвэрлэл нь 
23%-аар нэмэгдэх хандлагатай бөгөөд үүний 2/3 нь хөгжиж буй орнуудад 
байх юм (цаашлаад далдуу модны тосны үйлдвэрлэлийн 45%-ийн өсөлт нь 
ихэнхдээ Индонез болон Малайзад төвлөрнө (ЭЗХАХБ/ХХААБ, 20111). 2020 он 
гэхэд дэлхийн хэмжээнд хатуу үр тарианы үйлдвэрлэл дэх био түлш одоогийн 
түвшнээсээ 21%-аар, ургамлын тосны үйлдвэрлэлийн өсөлт 29%-аар, чихрийн 
нишингийн өсөлт 68%-аар тус тус өсөх хандлагатай байгаа нь био түлшийг мөн 
өсгөхөөр харагдаж байна (ЭЗХАХБ/ХХААБ, 2011).  

1  ЭЗХАХБ-ХХААБ Outlook 2011-2020: http://www.agri-outlook.org/48202074.pdf 
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модон бүтээгдэхүүн

Мод тариалалтын жилийн дундаж чадавх 2020 он гэхэд 1.8м3-ээр өсөх 
хандлагатай байна. Энэхүү өсөлт нь ихэнхдээ халуун орны улсуудад болон 
бөмбөрцгийн өмнөд хагаст байх бөгөөд нийт тариалалт буюу суулгацын 80% 
нь тухайн газар нутгуудад ногдохоор байна. 2020 он гэхэд Бразил, Хятад, Орос 
улсууд модны үйлдвэрлэлийн олон улсын худалдааны зах зээлд давамгайлах 
шинжтэй (FAO Advisory Committee on Paper and Wood Products, 20072). Эцэст 
нь Европын Холбоо (ЕХ) болон АНУ-уудын импортын хяналт нь хууль бусаар 
бэлтгэсэн модон бүтээгдэхүүний импортыг бууруулахад хүргэсэн ч, дэлхийн 
болон тухайн улсын дотоодын худалдаа нь хууль бус мод бэлтгэлийг ерөнхийд 
нь дэмжих шалтгаан болж байна. Тухайн улсууд ойн салбарынхаа хууль 
тогтоомжоо чангатгах боломжтой хэдий боловч олон улс оронд хэрэгжилтийн 
чадавх сул учраас ихээхэн бэрхшээлтэй тулгардаг. Энэ нь ЕХ болон АНУ-аас өөр 
улсуудад хууль бус мод бэлтгэлийн эх үүсвэр ихсэх хандлагатай гэсэн үг юм. 

түлшний мод, модны нүүрс

Уламжлалт түлшний хэрэглээнээс хамааралтай хүмүүсийн тоо 2008-аас 2030 оны 
хооронд 175 саяар буурахаар байна. Дэлхийн чиг хандлага буурах хандлагатай ч 
2000-2020 оны хооронд түлшний модны хэрэглээ Саб-Сахарын Африкт 34%-аар 
өсөх юм (ХХААБ, 2009). Модны нүүрсний (өөр нэгэн уламжлалт түлш) хэрэгцээ 
нь хотжилт өсөн нэмэгдэхтэй зэрэгцээд өсөх хандлагатай байна.  

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

2  http://www.fao.org/forestry/en/ 
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Хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийхийн ач холбогдол 
НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Талуудын Бага хурлаас 
хөгжиж буй орнуудыг тус бүрийн ОХДХЗ-ээ илрүүлж (Шийдвэр 4/CP.15), эдгээр 
хүчин зүйлсээ Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө 
тусгах, эдгээр хүчин зүйлсэд авах арга хэмжээнүүд нь үндэсний нөхцөл байдалд 
тохирсон байх тухай хүчин зүйлстэй холбогдох хэд хэдэн шийдвэр гарсан байдаг 
(Шийдвэр 15/CP.19). Энэхүү гурван шийдвэрийн агуулгыг доор дурдвал:   

Шийдвэр4/CP.15-ийн Параграф 1: 

Шийдвэр 2/CP.13-ын Параграф 7 болон 11-д заасан арга зүйн асуудлын талаар 
Талуудын Бага хурлаас цаашид гарах холбогдох шийдвэрийг, ялангуяа, хэмжилт 
болон тайлагналд хамаарах шийдвэрийг урьдчилан дүгнэлгүйгээр шийдвэр 2/
CP.13-т хамаарах үйл ажиллагаануудын талаар зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэхийг 
Хөгжиж буй Талуудаас хүсэх: 

•	  (a) хүлэмжийн хийн ялгарлыг үүсгэж буй ойн хомсдол, доройтлын хүчин 
зүйлсийг тодорхойлж, эдгээр хүчин зүйлсэд чиглэсэн арга хэмжээг авах; 

Шийдвэр 1/CP.16–ын Параграф 72 

Тийнхүү Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхдээ ялангуяа, энэхүү шийдвэрийн хавсралт 1-ийн Параграф 2-т 
тусгасан ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс, газар ашиглалтын асуудал, 
ойн менежментийн асуудал, жендерийн асуудал болон сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгахыг, мөн холбогдох оролцогч талуудыг, 
үүнд уугуул болон орон нутгийнхны бүрэн гүйцэд, үр дүнтэй оролцоог хангахыг 
Хөгжиж буй Талуудаас хүсэх;

Хүчин зүйлсийн талаар Варшавын суурь шийдвэр  (15/CP.19):  

Амьжиргааны асуудлууд нь ойн хомсдол, доройтолтой холбогдох арга 
хэмжээнүүд болон тэдгээрийн эдийн засгийн зардал болон дотоодын нөөцөөс 
хамааралтай болохыг мөн авч үзэх,  

•	 1. Талуудын зүгээс Үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэхдээ ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлсэд 
чиглэсэн үйл ажиллагааг дахин баталсан байна (шийдвэр  1/CP.16, 
Параграф 72 болон 76);

•	 2. Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлсийг үүсгэгч нь маш олон 
шалтгаантай боловч эдгээр хүчин зүйлсэд чиглэсэн үйл ажиллагаанууд 
нь Үндэсний нөхцөл байдал, чадавх болон чадварын хувьд онцлог 
болохыг хүлээн зөвшөөрсөн;

хүчин зүйлсэд яагаад дүн шинжилгээ хийх ёстой вэ?

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс хүчин 
зүйлсийг тодорхойлж ойлгох мөн тэдгээрт чиглүүлэх нь чухал юм. 

Хүчин зүйлсийн талаар тогтвортой бөгөөд цогц дүн шинжилгээ хийж, Үндэсний 
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хэмжээнд нийт хариуцагч буюу оролцогч талуудын хооронд зөвшилцөлд хүрэх 
нь тухайн улсад дараах зүйлсийг хийж гүйцэтгэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг: 

•	 REDD+-ийн үзэл баримтлалыг Үндэсний түвшинд хүлээн зөвшөөрөх;

•	 Нэн тэргүүний чухал асуудлуудыг тодорхойлж Үндэсний REDD+ийн 
стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж гаргах; 

•	 REDD+-ийн тодорхой үйл ажиллагаануудыг сонгохдоо тайлбар хийх;

•	 Нэн тэргүүний хүчин зүйлсийг тодорхойлох үүднээс бодлого, арга 
хэмжээний загварыг гаргах; 

•	 Тодорхой нэг үйл ажиллагаанд ойн газрын өөрчлөлт болон ойн 
доройтлыг холбох (үүний жишээ болгож бүдүүвч 3.6-г харна уу) ;

•	 Хүчин зүйлсийн мэдээллийг  сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
мэдээллийн систем болон байгаль орчин, нийгмийн чиглэлийн 
мэдээлэлтэй холбох;

•	 Оролцогч талуудын оролцоог хангах,  ялангуяа ойн бус салбарын 
үндсэн оролцогч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллах;

•	 Хэмжилт, тайлагнал, баталгаажуулалтын нэн тэргүүний ажлуудыг 
тодорхойлох 

•	 Ойн суурь түвшнийг Үндэсний нөхцөл байдалд нийцүүлэх  талаар 
мэдээлэх;

•	 Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулснаар үр дүнд суурилсан арга 
хэмжээг тохируулах, ингэснээр үр дүнд суурилсан урамшууллыг  
хүлээн авах нөхцөл бүрдүүлэх;

 “+” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг нийтлэг саад бэрхшээлүүд3

Хүчин зүйлсийг сайтар үнэлж, аль нь хамгийн чухал гэдэг дээр зөвшилцөлд 
хүрэхгүйгээр REDD+-ийн мэдэгдэхүйц үр дүнд хүрэх, үр дүнд суурилсан 
урамшууллыг хүртэх боломж нь эрсдэлтэй. “+” үйл ажиллагааны талаарх бодлого, 
арга хэмжээ болон REDD+-ийн стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө 
анхаарахыг зорьж буй улсууд нь нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлж, 
хамгаалах болон ойн тогтвортой менежментэд учирч буй саад бэрхшээлүүдэд 
дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай юм. “+” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
тулгардаг бэрхшээлүүд нь ойн тогтвортой менежмент дэх хөрөнгө оруулалт 
болон ойн хомсдолын хүчин зүйлс, ялангуяа санхүүгийн дэмжлэг урамшуулалд 
тулгарч буй саад бэрхшээл, хязгаарлалттай ижил байдаг.  

Тулгарч болзошгүй саад бэрхшээлүүдэд (ОХДХЗ-тэй зарим талаараа төстэй) 
зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй дараах зүйлс орно:

3  Эдгээрт “Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг хамгаалах; Ойн тогтвортой менежмент; Ойн 
нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх” зэргийг ойлгоно (Канкуны гэрээ, 70-р мөр).
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•	 Эрхийг нь сайн тодорхойлоогүй байх;

•	 Ойн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, хууль бус 
мод бэлтгэл, худалдааг бууруулах чадавх, зүтгэл муу байх;

•	 Бодлогод зохисгүй бөгөөд харилцан уялдаа, хамаарахгүй төрийн 
бодлого, сайн дурын өөрчлөлтүүдийг оруулах;

•	 Ил тод, найдвартай байдал дутмаг;

•	 Салбар хоорондын уялдаа, мэдээлэл солилцох, яамны эрх 
мэдэлтнүүд хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэл багатай байх;

•	 Хөрөнгө оруулалт хүлээн авах шаардлага хангахуйц газрын хэмжээ 
дутмаг;

•	 Нийгмийн нарийн түвэгтэй цогц байдал болон уламжлал (тухайлбал, 
газар ашиглалтын хэлбэрээ өөрчлөх хүсэлгүй байх, хөдөлмөрийн 
насны иргэдийн тоо цөөрөх, гадагшаа цагаачлах гэх мэт ) 

                     Эргэцүүлэх асуулт

Ойн хомсдол болон доройтлын хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийх нь 
нэлээд ач холбогдолтой, хэрэв үүнийг хийхгүй бол ямар асуудал үүсэж 
болзошгүй вэ? 

Хүчин зүйлсэд хэрхэн дүн шинжилгээ хийх вэ
ОХДХЗ-д дүн шинжилгээ хийснээр өөр өөр салбарын хүчин зүйлсийг (өөр өөр 
яам, иргэний нийгэм, болон хувийн салбар) шинжлэх, үндэсний зөвшилцөлд 
хүрэх зорилготой харилцан ойлголцлыг дэмжих анхны боломж байж болох юм. 

Энэхүү дүн шинжилгээг нэг удаагийн судалгаагаар хийх боломжгүй, харин 
одоогийн болон шинэ мэдлэг мэдээллийг бий болгох олон удаагийн үйл явц 
байх ёстой. Ялангуяа шинэ асуудал үүссэний дараа хийгдэх дүн шинжилгээний 
ажлууд нь тухайн асуудлуудын талаар нэмэлт ойлголт өгдөг. 

Анхдагч шууд хүчин зүйлсийг ихэнхдээ мэддэг боловч түүний ач холбогдлын 
талаар хариуцагч талуудын хооронд зөвшилцөл байхгүй тохиолдолд цаашид 
нэгдсэн ойлголт бий болгох шаардлага үүсэж болох юм. Шууд бус хүчин зүйлс нь 
ихэвчлэн илт ойлгомжтой биш байх боловч шууд хүчин зүйлсийн талаар шийдвэр 
гаргах, үйл ажиллагаа явуулахад хүчтэй нөлөөлнө (тухайлбал, өргөн хэрэглээний 
барааны үнэ өсөх болон буурах гэх мэт). Шууд болон шууд бус хүчин зүйлсийн 
хоорондын харилцан үйлчлэл, хамаарал нь өргөн хүрээний дүн шинжилгээний 
хандлагыг шаардах бөгөөд тухайлбал, эдийн засгийн болон хүн ам зүйн, мөн 
түүнчлэн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг ашиглаж хийгддэг статистик дүн 
шинжилгээ болон загварчлал нь зах зээлийн динамик, өргөн хэрэглээний 
бараа үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний хэв маягийн талаарх ойлголтод дүн 
шинжилгээ хийдэг.   
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•	 Эрхийг нь сайн тодорхойлоогүй байх;

•	 Ойн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, хууль бус 
мод бэлтгэл, худалдааг бууруулах чадавх, зүтгэл муу байх;

•	 Бодлогод зохисгүй бөгөөд харилцан уялдаа, хамаарахгүй төрийн 
бодлого, сайн дурын өөрчлөлтүүдийг оруулах;

•	 Ил тод, найдвартай байдал дутмаг;

•	 Салбар хоорондын уялдаа, мэдээлэл солилцох, яамны эрх 
мэдэлтнүүд хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэл багатай байх;

•	 Хөрөнгө оруулалт хүлээн авах шаардлага хангахуйц газрын хэмжээ 
дутмаг;

•	 Нийгмийн нарийн түвэгтэй цогц байдал болон уламжлал (тухайлбал, 
газар ашиглалтын хэлбэрээ өөрчлөх хүсэлгүй байх, хөдөлмөрийн 
насны иргэдийн тоо цөөрөх, гадагшаа цагаачлах гэх мэт ) 

                     Эргэцүүлэх асуулт

Ойн хомсдол болон доройтлын хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийх нь 
нэлээд ач холбогдолтой, хэрэв үүнийг хийхгүй бол ямар асуудал үүсэж 
болзошгүй вэ? 

Хүчин зүйлсэд хэрхэн дүн шинжилгээ хийх вэ
ОХДХЗ-д дүн шинжилгээ хийснээр өөр өөр салбарын хүчин зүйлсийг (өөр өөр 
яам, иргэний нийгэм, болон хувийн салбар) шинжлэх, үндэсний зөвшилцөлд 
хүрэх зорилготой харилцан ойлголцлыг дэмжих анхны боломж байж болох юм. 

Энэхүү дүн шинжилгээг нэг удаагийн судалгаагаар хийх боломжгүй, харин 
одоогийн болон шинэ мэдлэг мэдээллийг бий болгох олон удаагийн үйл явц 
байх ёстой. Ялангуяа шинэ асуудал үүссэний дараа хийгдэх дүн шинжилгээний 
ажлууд нь тухайн асуудлуудын талаар нэмэлт ойлголт өгдөг. 

Анхдагч шууд хүчин зүйлсийг ихэнхдээ мэддэг боловч түүний ач холбогдлын 
талаар хариуцагч талуудын хооронд зөвшилцөл байхгүй тохиолдолд цаашид 
нэгдсэн ойлголт бий болгох шаардлага үүсэж болох юм. Шууд бус хүчин зүйлс нь 
ихэвчлэн илт ойлгомжтой биш байх боловч шууд хүчин зүйлсийн талаар шийдвэр 
гаргах, үйл ажиллагаа явуулахад хүчтэй нөлөөлнө (тухайлбал, өргөн хэрэглээний 
барааны үнэ өсөх болон буурах гэх мэт). Шууд болон шууд бус хүчин зүйлсийн 
хоорондын харилцан үйлчлэл, хамаарал нь өргөн хүрээний дүн шинжилгээний 
хандлагыг шаардах бөгөөд тухайлбал, эдийн засгийн болон хүн ам зүйн, мөн 
түүнчлэн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг ашиглаж хийгддэг статистик дүн 
шинжилгээ болон загварчлал нь зах зээлийн динамик, өргөн хэрэглээний 
бараа үйлдвэрлэлийн болон хэрэглээний хэв маягийн талаарх ойлголтод дүн 
шинжилгээ хийдэг.   

Хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээнд дараах асуудлыг хамруулж болно: 

•	 Бодлогын болон засаглалын дүн шинжилгээ (дэлхий дахины болон 
Үндэсний)

•	 Хялбархан олох боломжгүй, өөр өөр эх сурвалж, салбар болон яамны 
хооронд л хүртээмжтэй Үндэсний болон орон нутгийн мэдээллийг 
цуглуулах;

•	 Ой бүхий газрын өөрчлөлтийг тухайн нэг үйл ажиллагаа болон 
газар ашиглалтын өөрчлөлттэй холбох (хөдөлгөөнт мэдрэгчийн дүн 
шинжилгээ);

•	 Тайлбарлахад туслах үүднээс өргөн агуулга, байршил болон хэв 
шинжийг үнэлэх (зам, байршил гэх мэт);

•	 Орон нутгийн ба бүс нутгийн талаарх мэдлэг (мэргэжилтэн болон 
бүлэг нөхөрлөл) болон газар дээр нь хийх ажиглалт;

•	 Одоогийн эдийн засгийн дэмжлэг урамшуулал болон хориг, 
өөрчлөлтийг хязгаарлагч саад бэрхшээлийг илрүүлэх үүднээс ойн 
хомсдолд хүргэж буй эдийн засгийн олон талт үйл ажиллагаанд дүн 
шинжилгээ хийх;

•	 Ойн хомсдолын нийгмийн хэмжээст дүн шинжилгээ хийх: уламжлал, 
соёлын хүчин зүйлс, ойн хомсдол болон доройтлын суурь болсон 
хувь хүний болон хамт олны зан төлөв;

Охдхз-ийг бууруулах механизмыг ойлгох нь 

Хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийх нь эцсийн дүндээ үр нөлөөтэй, ашигтай, 
адил тэгш бодлого, үйл ажиллагаа болон арга хэмжээг бий болгоход  тусалдаг. 
Ажиглагдаж байгаа хүчин зүйлсийн эдийн засаг, нийгмийн харилцан үйлчлэлийн 
талаар ойлгохоос гадна тэдгээрийн нийгэм, эдийн засгийн зардал болон үр 
ашгийг зохистой үнэлж, тооцохыг шаарддаг. Тухайлбал, амь зуулгын зорилгоор 
хөдөө аж ахуй эрхлэх нь эдийн засгийн үр ашгийг хязгаарладаг боловч нийгмийн 
болон халамжийн хүртээмжийн хувьд зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Нөгөө 
талаар, арилжааны болон механикжсан хөдөө аж ахуй нь эдийн засгийн 
үр ашгийн хувьд илүү боловч зарим талаараа нийгмийн хүртээмж талаасаа 
хязгаарлагдмал байдаг.  

Хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийснээр тэдгээрийг тодорхойлоод зогсохгүй ойн 
хомсдолыг багасгахад хэр нөлөөтэй байгаагаар нь харьцуулахад тусалдаг.

Хүчин зүйлсийг харьцуулах үндсэн дөрвөн шалгуур үзүүлэлт байна:  

•	 Тухайн нэг хүчин зүйлд ногдох ойн хомсдол болон доройтлын 
хэмжээ, тухайлбал хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүний үнэ өсөх 
(жишээ нь наргил модны тос)

•	 Тухайн нэг хүчин зүйлд ногдох  үр ашиг (нийгэм/эдийн засаг/байгаль 
орчны)



III -16

REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

•	 Тухайн нэг хүчин зүйлд ногдох зардал (нийгэм/эдийн засаг/байгаль 
орчны)

•	 REDD+-д тохирох боломжийн хувилбарууд 

Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг тухайн хүчин зүйлсийн урт болон богино 
хугацааны нөлөө, үр ашиг болон зардлын хувьд үнэлэх хэрэгтэй юм. Өөр өөр 
хүчин зүйлсийн доторх эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг харьцуулах нь бодлого, арга 
хэмжээний хүрээнд нэн тэргүүнд авч үзэх хүчин зүйлсийг тодорхойлоход тусална. 
Хүчин зүйл тус бүр нь хэмжих нэгжийн хувьд ялгаатай учраас тодорхойлсон цаг 
хугацааны хүрээнд тэдгээр хүчин зүйлийн үнэ цэнийг тайлагнах замаар тодорхой 
нэг стандарт нормд оруулах нь нийтлэг. Үнэ цэнийг ихэвчлэн мөнгөн утгаар 
тооцдог хэдий ч бусад хэмжээснүүдийг оронд нь ашиглах тохиолдол байдаг, 
тухайлбал амьжиргааны ерөнхий индекс буюу экосистемийн гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлт гэх мэт. Стандарт нормд оруулахын зорилго нь мөн чанар 
болон нөлөөллийн хувьд нэлээн ялгаатай хүчин зүйлсийг хэмжих, харьцуулах 
нийтлэг хэмжээг бий болгох бөгөөд ингэснээр шийдвэр гаргагчдад зорилтот 
газраа сонгоход тусална:

•	 Индонез дахь наргил модны тосны тариалангийн нэг га талбайгаас 30 
гаруй жилийн хугацаанд 6,000 ам долларын орлого олох санхүүгийн 
боломж байгааг үнэлгээгээр тогтоожээ.

•	 Гэсэн  хэдий яг тийм хэмжээний талбайгаас хүнс, түүхий эд материал, 
ус ашиглалт, хортон шавж болон өвчний хяналт зэрэг хүрээлэн буй 
орчны үйлчилгээ үзүүлэгч экосистемийг сүйтгэснээс үүдэн тодорхой 
зардал болон эрсдэл  үүсэхээс гадна эдгээр үйлчилгээг нарийн 
тооцоход бэрхшээлтэй. 

•	 Бага ургац өгдөг тариалангийн нэг га-ын бүтээмж нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн зах зээл дээр худалдаж болох үнээс 
нь үйлдвэрлэлийн зардлыг  нь хассантай тэнцэхүйц хэмжээний 
зардалтай тэнцдэг. Тухайн үйл ажиллагаанаас гарах боломжит 
зардал болон эрсдэлүүдэд хөрсний шим тэжээл буурах, хяналтгүй 
түймрийн тохиолдол ихсэх, газрын доорх уст давхарга багасах зэрэг 
асуудал орно. 

Энэхүү стандарт нормд оруулан гаргасан тоо нь хүчин зүйл тус бүрээс бий болох 
хамгийн бага үнэ цэнийг  илтгэнэ. Сөрөг үнэлгээ нь цэвэр зардлыг илэрхийлэх бол 
эерэг үнэлгээ нь цэвэр өсөлтийг харуулна. Өөр өөр хүчин зүйлсийн “жинхэнэ” 
үнийг тэдгээрийн бий болгож эсвэл сүйтгэж байдаг нийт үнэ цэнэтэй  (эдийн 
засгийн, нийгмийн, байгаль орчны) харьцуулж эсвэл эрэмбэлж болно. 

Эцэст нь тухайн хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх асуудлыг улс төрийн/нийгмийн 
талаас хүлээн зөвшөөрөх байдлыг харгалзаж үзэх нь чухал юм. Мөн түүнчлэн 
тухайн хүчин зүйлсийн  нөлөөлөл болон мөнхийн хөдөлгөөнд нь нөлөөлж 
болохуйц гадаад нэмэлт хүчин зүйлсийг ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь 
чухал. Стандарт нормд оруулж мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн үнэ цэнийг тусад 
нь дүн шинжилгээ хийснээр тухайн хүчин зүйлийн нийт үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх 

нийгмийн бусад хэмжээсийг бүрэн гүйцэд биш ч гэсэн тусгах боломж бүрдэнэ. 
Ийм учраас зарчмын хувьд хүчин зүйлсийг зөвхөн эдийн засгийн зардал болон 
үр ашгийнх нь үндсэн дээр харьцуулаад зогсохгүй тэдгээрийн нийгмийн зардал 
болон үр ашгийг мөн харгалзах хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл, тухайн хүчин зүйл 
нь бодлого, арга хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх болон үр дүнтэй байдлыг хэрхэн 
хязгаарлаж болохыг ойлгох үүднээс хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийхдээ 
хууль бус байдал, хууль тогтоомжийг мөрдөхгүй байх болон авлигын боломжит 
нөлөөллийг харгалзаж үзэх нь чухал болно. 

                     Эргэцүүлэх асуулт

Хүчин зүйлсийн талаар дүн шинжилгээ хийхдээ нийгмийн зардал болон 
үр  ашгийг харгалзан үзэх нь яагаад тийм чухал байдаг вэ?

Хүчин зүйлсийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?
Хүрэх зорилго болон стратегиас нь хамаарч хүчин зүйлсийг эрэмбэлэхэд хэд хэдэн 
шалгуур үзүүлэлтийг ашиглаж болно. Тухайн хүчин зүйлсэд хийх дүн шинжилгээ 
нь ерөнхийдөө хүрэх гэж буй зорилго, стратегийн талаарх мэдээллийг агуулж 
байх үүднээс шалгуур үзүүлэлтийн сонголт нь маш чухал асуудал юм.  

Хэрвээ зорилго нь зөвхөн ойн хомсдолын үзүүлэлт, тухайлбал арилжааны 
хөдөө аж ахуйг нэн тэргүүнд авч үзэх гэх мэт байх юм бол эрэмбэлэхийг ойн 
хомсдолын хэмжээс дээр үндэслэж болно. Эрэмбэлэх нь хамгийн хямд хүчин 
зүйлд (хамгийн бага цэвэр үр ашигтай хүчин зүйл) ч мөн голлон анхаарч болно, 
тухайлбал, үр ашиггүй буюу бага бүтээмжтэй хөдөө аж ахуй (амь зуулгын), эсвэл 
үр ашиг болон зардлын тэгш бус хуваарилалтыг илэрхийлэхүйц үйл ажиллагаа, 
тухайлбал, уул уурхай гэх мэт. Мэдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг нийлүүлж авч 
үзэж болно: байгаль орчны нэгдмэл байдал, биологийн олон янз байдал болон 
нүүрстөрөгчийг шингээх чадвар гэх мэт. Дахин тэмдэглэхэд тухайн хүчин зүйлийг 
авч үзэх буюу тэмдэглэхэд түүнийг хүлээн зөвшөөрөх улс төрийн уян хатан 
байдал буюу хүлээн авах чадварыг онцолж үзэх нь маш чухал юм.    

Энэхүү дүн шинжилгээг хийхэд саад бэрхшээл мөн бий. Дүн шинжилгээг хүчин 
зүйл тус бүрд нарийвчлан хийх нь хэтэрхий өндөр зардал шаардахаас гадна мэдээ 
мэдээлэл дутагдах улмаар бодлого, арга хэмжээний нөлөө учир дутагдалтай 
болох талтай. Мэдээ мэдээллийг дутуу цуглуулснаар хамгийн тэргүүн ээлжийн 
салбарыг илэрхийлэх хүчин зүйлсийн талаар мэдээлэл цуглуулахад илүү их 
ажил гарна гэсэн үг. Гэхдээ “харамсахгүй байх” буюу олон талын үр ашиг үзүүлж, 
эрсдэл бага дагуулах нөхцөлд засгийн газар мэдээлэл бүрэн гүйцэт цуглуулж 
дуусахаас өмнө үйл ажиллагаа эхлүүлж болох талтай. 

Яамдын хоорондын хамтын ажиллагааг зохицуулснаар ойд суурилсан хүчин 
зүйлийн талаар хэтэрхий их анхаарал хандуулж ойн-бус үндсэн хүчин зүйлээ 
(тухайлбал, хөдөө аж ахуйн) орхигдуулах эрсдэлийг бууруулахад тусалдаг. 
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нийгмийн бусад хэмжээсийг бүрэн гүйцэд биш ч гэсэн тусгах боломж бүрдэнэ. 
Ийм учраас зарчмын хувьд хүчин зүйлсийг зөвхөн эдийн засгийн зардал болон 
үр ашгийнх нь үндсэн дээр харьцуулаад зогсохгүй тэдгээрийн нийгмийн зардал 
болон үр ашгийг мөн харгалзах хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл, тухайн хүчин зүйл 
нь бодлого, арга хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх болон үр дүнтэй байдлыг хэрхэн 
хязгаарлаж болохыг ойлгох үүднээс хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийхдээ 
хууль бус байдал, хууль тогтоомжийг мөрдөхгүй байх болон авлигын боломжит 
нөлөөллийг харгалзаж үзэх нь чухал болно. 

                     Эргэцүүлэх асуулт

Хүчин зүйлсийн талаар дүн шинжилгээ хийхдээ нийгмийн зардал болон 
үр  ашгийг харгалзан үзэх нь яагаад тийм чухал байдаг вэ?

Хүчин зүйлсийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?
Хүрэх зорилго болон стратегиас нь хамаарч хүчин зүйлсийг эрэмбэлэхэд хэд хэдэн 
шалгуур үзүүлэлтийг ашиглаж болно. Тухайн хүчин зүйлсэд хийх дүн шинжилгээ 
нь ерөнхийдөө хүрэх гэж буй зорилго, стратегийн талаарх мэдээллийг агуулж 
байх үүднээс шалгуур үзүүлэлтийн сонголт нь маш чухал асуудал юм.  

Хэрвээ зорилго нь зөвхөн ойн хомсдолын үзүүлэлт, тухайлбал арилжааны 
хөдөө аж ахуйг нэн тэргүүнд авч үзэх гэх мэт байх юм бол эрэмбэлэхийг ойн 
хомсдолын хэмжээс дээр үндэслэж болно. Эрэмбэлэх нь хамгийн хямд хүчин 
зүйлд (хамгийн бага цэвэр үр ашигтай хүчин зүйл) ч мөн голлон анхаарч болно, 
тухайлбал, үр ашиггүй буюу бага бүтээмжтэй хөдөө аж ахуй (амь зуулгын), эсвэл 
үр ашиг болон зардлын тэгш бус хуваарилалтыг илэрхийлэхүйц үйл ажиллагаа, 
тухайлбал, уул уурхай гэх мэт. Мэдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг нийлүүлж авч 
үзэж болно: байгаль орчны нэгдмэл байдал, биологийн олон янз байдал болон 
нүүрстөрөгчийг шингээх чадвар гэх мэт. Дахин тэмдэглэхэд тухайн хүчин зүйлийг 
авч үзэх буюу тэмдэглэхэд түүнийг хүлээн зөвшөөрөх улс төрийн уян хатан 
байдал буюу хүлээн авах чадварыг онцолж үзэх нь маш чухал юм.    

Энэхүү дүн шинжилгээг хийхэд саад бэрхшээл мөн бий. Дүн шинжилгээг хүчин 
зүйл тус бүрд нарийвчлан хийх нь хэтэрхий өндөр зардал шаардахаас гадна мэдээ 
мэдээлэл дутагдах улмаар бодлого, арга хэмжээний нөлөө учир дутагдалтай 
болох талтай. Мэдээ мэдээллийг дутуу цуглуулснаар хамгийн тэргүүн ээлжийн 
салбарыг илэрхийлэх хүчин зүйлсийн талаар мэдээлэл цуглуулахад илүү их 
ажил гарна гэсэн үг. Гэхдээ “харамсахгүй байх” буюу олон талын үр ашиг үзүүлж, 
эрсдэл бага дагуулах нөхцөлд засгийн газар мэдээлэл бүрэн гүйцэт цуглуулж 
дуусахаас өмнө үйл ажиллагаа эхлүүлж болох талтай. 

Яамдын хоорондын хамтын ажиллагааг зохицуулснаар ойд суурилсан хүчин 
зүйлийн талаар хэтэрхий их анхаарал хандуулж ойн-бус үндсэн хүчин зүйлээ 
(тухайлбал, хөдөө аж ахуйн) орхигдуулах эрсдэлийг бууруулахад тусалдаг. 
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REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

хүчин зүйлсэд дүн шинжилгээ хийх явцын нийтлэг алдаа, бэрхшээлүүд  

•	 Ирээдүйд бий болох зүйлсэд анхааралгүйгээр өмнөх хандлагад дүн 
шинжилгээ хийх;

•	 Шууд бус хүчин зүйлсийг орхигдуулах;  

•	 Ойн бус салбар болон тэдгээрийн ирээдүйн төлөвлөгөөг үл хайхрах, 
орхигдуулах хандлага;

•	 Ойн хомсдолын хүчин зүйлсийг ойн доройтлын хүчин зүйлсээс 
зааглахгүй байх, учир нь эдгээр нь ялгаатай;

•	 Тухайн хүчин зүйлийн юм уу саад бэрхшээлийн талаарх дүн 
шинжилгээ эхлээ ч үгүй байхад тодорхой нэг шийдэлд аль хэдийнээ 
хүрч түүндээ бат тогтох (тухайлбал ойн нөхөрлөл)

дараагийн алхмууд
Хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээг нэгэнт хийж дууссан бол мэдээллийн бусад эх 
сурвалжуудын хамтаар дараах алхмыг хийх боломжтой:  

•	 REDD+-ийн Үндэсний үзэл баримтлалыг боловсруулах; 
•	 Үндэсний REDD+-ийн стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

тодруулах, эсвэл одоогийн төлөвлөгөө болон стратегийг тодорхой авч 
үзэх, дэмжих, шинэчлэх болон өөрчлөх (Гарын авлага 4: Үндэсний 
Стратеги болон Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө-г үзнэ үү); 

•	 Гол хүчин зүйлсийг арилгахад чиглэсэн Бодлого, Арга хэмжээг 
боловсруулах, зөвшилцөх,  (Гарын авлага 7: Бодлого, арга хэмжээ-г 
үзнэ үү).

Шинэ асуудал үүсэхэд, тухайлбал, өргөн хэрэглээний бараа болон валютын 
ханшид өөрчлөлт орох (маш чухал нөлөөтэй байж болох), дэмжих урамшууллын 
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систем буюу хууль тогтоомж дүрэм журамд өөрчлөлт ороход тухайн цаг мөчид 
нь бодит байдлыг дүгнэж байж аливаа хүчин зүйлийн дүн шинжилгээг хийх 
ёстой. 

Монгол орны ойн доройтол, хомсдолын хүчин 
зүйлс 
Монгол орны Үндэсний REDD+-ийн стратегийг боловсруулах ажлын нэг хэсэг 
болох ойн бүрхэвчийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлсийн судалгааны урьдчилсан 
судалгаа хийгдсэн (Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр, 2016). Энэхүү 
судалгаа нь REDD+-д бэлтгэх төлөвлөгөө, ойн тоон мэдээллүүд, экспертүүдийн 
зөвлөлдөх болон 2015 онд зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалтууд дээр 
суурилан хийгдсэн. Тус судалгааны тайлан нь ойн бүрхэвчийн өөрчлөлтийн хүчин 
зүйлсийн талаарх урьдчилсан чанарын болон тоон мэдээллүүдийг багтаасан.       

Ойн хомсдолын хүчин зүйлс 
Ойн хомсдолд шууд бөгөөд хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйлс нь уул 
уурхайн үйл ажиллагаа, хөнөөлт хортон шавжийн нөлөө болон “ойн үргэлжилсэн 
доройтлын улмаас үүсэж буй ойн хомсдол” юм.

•	 “Ойн үргэлжилсэн доройтлын хүчин зүйлс нь ойн хомсдолын хамгийн 
нийтлэг шалтгаан бөгөөд үүнд шууд болон шууд бусаар нөлөөлж буй хэд 
хэдэн хүчин зүйлс байгаагаас малын бэлчээрлэлт, ойн түймэр, хортон 
шавж, байгаль хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт зэрэг нь ойн хомсдолд 
хамгийн ихээр нөлөөлж байна. Эдгээр нөхцөл байдлын улмаас ойн 
сэргэн ургах чадавхыг доройтуулах эсвэл сийрэгжсэн ой устахад хүрч 
байна.  Ойн бүрхэвч гэмтсэнээс улбаалсан бичил цаг уурын хуурайшил, 
хөрсний чийг алдагдах зэрэг байгаль цаг уурын өөрчлөлтүүдийн улмаас  
ой сэргэн ургаж чадахаа больдог. Ийм өөрчлөлт халуун орны ойд 
тохиолддог ч сэрүүн бүсийн ойн сэргэн ургах чадварт ихээр нөлөөлдөг 
учраас хөрсний чийгшил, бичил уур амьсгалын өөрчлөлт, малын 
бэлчээрлэлт, ургах хугацаа богино бах зэрэг нь урт хугацааны экологийн 
өөрчлөлтийг авчирдаг.  

•	 Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь том хэмжээний газрыг ухаж ил аргаар 
олборлолт хийх явцад ургамлын үндэс болон хөрсний дээд хэсгийг 
хуулдаг нь ой сэргэн ургахад нь  хүндрэл учруулдаг. Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны одоогийн болон ирээдүйн чиг хандлагын талаар илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь уул уурхайн улмаас үүдэх үр нөлөөг тооцоолох, 
нэн шаардлагатай газруудад авч хэрэгжүүлэх эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагааг төлөвлөх боломжийг олгох юм.

•	 Хортон шавж нь ойн доройтол, хомсдол болон түүнд шууд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлс зэрэг ойн өөрчлөлтийн олон түвшинд нөлөөлдгөөс гадна 
“үргэлжилсэн доройтлын улмаас үүдэх хомсдол”-д нөлөөлөх хүчин зүйл 
болдог тул анхааралтай авч үзэх шаардлагатай. 
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•	 Газар ашиглалтын өөрчлөлт, тухайлбал малын бэлчээрлэлт, газар 
тариалан эрхлэлт, хотын тэлэлт зэрэг нь одоогоор ойд нөлөөлж буй 
чухал хүчин зүйлс биш боловч ирээдүйд чухал хүчин зүйлс болж болох 
учраас газар өөрчлөлтийн цаашдын төлөвлөгөө эсвэл засгийн газраас 
батлагдсан бодлогуудыг  үнэлж үзэх шаардлагатай. Одоогоор усан 
цахилгаан станц болон бусад том хэмжээний дэд бүтцийн хөгжил нь ойн 
хомсдолд нөлөөлж болох талаар мэдээлэл байхгүй байна. 

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

Ойн доройтлын хүчин зүйлс 

Ойн доройтолд нөлөөлж буй хамгийн чухал хүчин зүйлс нь ойн түймэр, хортон 
шавжид идэгдэх, мод бэлтгэх зэрэг багтана. Түүнчлэн дээр дурдсанчлан эдгээр 
хүчин зүйлсийн нөлөө удаан үргэлжилснээр ойн байнгын доройтол нь экологийн 
тэнцвэрийг алдагдуулж ой устах нөхцөл болдог.       

•	 Хавтгайруулсан мод бэлтгэлийн улмаас 2004-2014 онуудад жилд 
дунджаар 34,000 га ойн талбайг доройтсон гэсэн тооцоолол байдаг. Мод 
бэлтгэлээс улбаалсан ойн доройтолд   мод бэлтгэж буй үйл явц болон 
мод бэлтгэлийн дараах үйл ажиллагааны практик муу байгаа нь улам  
ихээр нөлөөлдөг.    

•	 Монгол улсад ойн түймэр ихээр гардаг ба 2004-2014 онуудад жилд 139,000 
га газар түймэрт өртсөн байна. Ойн түймэр нь хэдийгээр байгалийн 
үзэгдэл ч боловч хүний нөлөө түймрийн аюулыг их нэмэгдүүлж байна. 
Монгол улсад түймрийн 90 хувь нь хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
байдаг гэсэн тооцоолол байгааг түймрийн шалтгааныг тодорхойлсон 
цагдаагийн дүн шинжилгээнүүд баталгаажуулж байна. Түймэрт өртсөн 
ойн бүрхэвч сийрэгжсэнээр өвс ургамал ихээр ургаж, мал бэлчих таатай 
нөхцөл болдог. Мөн түймэрт өртсөн ой хөнөөлт хортон шавжид өртөх 
эрсдэлтэй болдог.   
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•	 Малын бэлчээрлэлт нь нас бие гүйцсэн ойд мэдэгдэхүйц нөлөө байхгүй 
гэдэг нь Үндэсний ойн тооллогын үр дүнгээр (БОАЖЯ, 2017) харагдаж 
байгаа боловч доройтсон ой болон зулзаган моднуудад нөлөөлж 
болзошгүй байдаг.    

•	 Хортон шавж нь ойн хомсдол болон ойн доройтлын аль алинд нөлөөлөх 
хүчин зүйл болдог. Хортон шавж хэт олширсноор  ихээхэн хэмжээний ой 
сүйдэж доройтохоос гадна бага хэмжээний шавжийн нөлөөний дараа ой 
дахин сэргэж байдаг учраас энэ нь ойн доройтлын бие даасан шалтгаан 
болдог. Учир нь энэ нь байгалийн үзэгдэл учраас тус улсын хүлэмжийн 
хийн тайланд тусгагдахгүй гэж үзсэн. Гэтэл хортон шавжийн голомт 
үүсэх цаад шалтгаан нь хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгалийн 
бохирдол, ойн түймэр болон ойн менежментийн буруу стратегитай 
холбоотой болох нь тодорхой болсон. Ойн түймрийн улмаас хортон 
шавж үүрлэх боломжтой үхсэн модны тоо нэмэгдэхээс гадна түймрийн 
улмаас ургаж буй модны ургах чадвар суларч гаднын нөлөөнд өртөмтгий 
болдог.  

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас ойд үзүүлэх урт хугацааны үр нөлөөг бүрэн 
тодорхойлж хараахан чадаагүй байгаа ч мөнх цэвдэг хайлах, ойн түймрийн 
тоо нэмэгдэх зэрэг үр нөлөө ажиглагдаж байна. Дэлхийн өнцөг булан дахь 
бусад улсуудын нөхцөл байдалтай ижил ирээдүйд уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөллөөс болж хортон шавж болон төрөл бүрийн өвчин үүсгэгч нь ихсэж 
болзошгүй юм.     

Ойн хомсдол, доройтлын суурь шалтгаан болон бэрхшээлүүд  

Ойн өөрчлөлтийн суурь шалтгаануудад хүн ам зүйн, эдийн засгийн, технологийн, 
бодлого ба бүтэц зохион байгуулалтын, соёл ба нийгэм-улс төрийн болон 
байгаль орчны хүчин зүйлс багтдаг. Монгол улсын хувьд арга техникийн 
хувьд чадавхыг бэхжүүлэх, бодлого зохицуулалтыг сайжруулах, олон нийтийн 
мэдлэгийг дээшлүүлэх, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх болон түүнийг 
тогтвортой хадгалахад чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг шууд санхүүжүүлэх, ойн 
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тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх зэрэг нь ойн бүрхэвчийн өөрчлөлтөд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх боломжуудыг харуулж байна. Нөлөөлж 
буй бүх хүчин зүйлсийн хувьд тэднийг шийдэхэд чиглэсэн үр дүнтэй бодлого, 
арга хэмжээг боловсруулах эхний алхам нь эдгээр хүчин зүйлсийг тодорхойлох 
юм.  Тодорхойлогдсон хүчин зүйлсийг арилгахад чиглэсэн Бодлого, арга хэмжээг 
боловсруулах нь эхний алхмуудын нэг юм.        

                     Эргэцүүлэх асуулт

Та Монгол орны ойд үзүүлэх нөлөөгөөр нь хүчин зүйлсийг хэрхэн 
эрэмбэлэх вэ?

Эх сурвалж: Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын алба

Дасгал ажил
1.	 Үнэн үү эсвэл худал уу?

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлстэй холбоотой үйл ажиллагаанаас 
иргэдийн амьжиргаа ихээхэн хамааралтай байдаг тухай ОХДХЗ-ийн тухай 
Варшавын үндсэн шийдвэрт тусгасан. 

2.	 Энэхүү гарын авлага нь ОХДХЗ-д шинжилгээ хийхийн ач холбогдлыг 
танилцууллаа. Доорх хүчин зүйлсийн алийг нь дүн шинжилгээний үр дүнд 
тодорхойлж болох вэ?
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боловсруулах нь эхний алхмуудын нэг юм.        
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Та Монгол орны ойд үзүүлэх нөлөөгөөр нь хүчин зүйлсийг хэрхэн 
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Эх сурвалж: Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын алба

Дасгал ажил
1.	 Үнэн үү эсвэл худал уу?

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлстэй холбоотой үйл ажиллагаанаас 
иргэдийн амьжиргаа ихээхэн хамааралтай байдаг тухай ОХДХЗ-ийн тухай 
Варшавын үндсэн шийдвэрт тусгасан. 

2.	 Энэхүү гарын авлага нь ОХДХЗ-д шинжилгээ хийхийн ач холбогдлыг 
танилцууллаа. Доорх хүчин зүйлсийн алийг нь дүн шинжилгээний үр дүнд 
тодорхойлж болох вэ?

REDD+-ийн Үндэсний 
алсын харааны 

талаарх хэлэлцээр

Чулуужсан нүүрсний 
түлшний хэрэглээг 

багасгах

REDD+-ийн тухайн 
нэг үйл ажиллагааг 

сонгон авах тодорхой 
шалтгаан тайлбар

Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

зарчим болон 
Сөрөг нөлөөллөөс 

урьдчилан сэргийлэх 
мэдээллийн 

системийн ажлын 
урсгалын талаарх 

санаачилга

Үндэсний REDD+-
ийн стратеги болон 
үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 
боловсруулах

Ойн газар болон 
эдийн засгийн 
тодорхой үйл 

ажиллагаанд орох 
өөрчлөлтүүдийн 

хоорондох харилцан 
хамаарлын талаар 

илүү сайн ойлголттой 
болох
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Тэмдэглэл
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Тэмдэглэл
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