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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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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
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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• Үс/Үат болон нҮбУаөсК; 
• Үс/Үат-г боловсруулах;
• Үс/Үат-г боловсруулахдаа анхаарвал зохих салбар дундын асуудлууд. 

энэ гарын авлагад REDD+-ийг Үр дҮнтэй аМжилттай ХэрэгжҮҮлэХийн 
тУлд Үс/Үат-г боловсрУУлаХ Үйл явЦ нь яМар ЧУХал болоХ, Мөн 
аЧ Холбогдлыг ойлгУУлаХ Зорилготой. Мөн тҮҮнЧлэн Улс орон 
Зорилтдоо ХҮрэХийн тУлд ЗайлшгҮй анХаараХ шаардлагатай олон 
талын асУУдлыг авЧ ҮЗдэг.   

энэХҮҮ гарын авлагад доорХ сэдвҮҮдийг ҮЗнэ.

4 I Үндэсний Стратеги болон Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө

Үндэсний стратеги 
болон Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө
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эрхзүйн болон институцийн)  30
ҮС/ҮАТ-ний төслийг боловсруулах явц 31
Улс төрийн болон оролцогч талуудаар баталгаажуулалт хийх 31
ҮС/ҮАТ –г албан ёсоор нэгтгэх 32
Дахин давтагдах, шат дараалсан үйл явц 36
Дасгал ажил 38
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Үндсэн ойлголтууд
•	 Үндэсний Стратеги болон Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө  (цаашид ҮС/ҮАТ гэх) 

нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах /эсвэл шингээлтийг нэмэгдүүлэх/ 
тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх гэх мэт ямар үйл ажиллагаа явуулж 
болохыг тодорхойлно;   

•	 Монгол орны REDD+-ийн Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, түүнд дасан 
зохицохтой холбоотой бүрэлдэхүүн хэсгүүд цаашлаад Монгол Улсын 
Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлалд хувь нэмрээ оруулна;  

•	 ҮС/ҮАТ-г  боловсруулах явц нь REDD+-ийн боломжит үр ашгийг илрүүлэх, 
энэхүү үйл явцыг дэмжих бас нэг боломж юм;   

•	 ҮС/ҮАТ-г боловсруулах ажил нь дахин давтагдах үйл явц ба REDD+-д бэлтгэх 
төлөвлөгөөний бусад гурван бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд боловсруулах 
шаардлагатай.      

Удиртгал
Гарын авлага 3-т ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс болон “+” үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй саад бэрхшээл, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийхэд 
шаардлагатай арга замууд, мөн тухайн улс ямар үр дүнд хүрч болох талаар 
танилцуулна. Өмнөх үеийн болоод одоогийн ойн доройтол, хомсдолын 
түүний төлөв байдал болон “+” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй 
бэрхшээлүүдийн талаарх сайтар ойлголттой болсноор улс орнууд REDD+-ийн 
зорилтод хэрхэн шат дараалан хүрэх болон тэдгээрт хүргэх стратегийн талаарх 
дүн шинжилгээг хийх суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  
UN-REDD хөтөлбөр нь улс орнуудад тэргүүн туршлагаа тогтмол харилцан 
солилцох, “Өмнөд-Өмнөд” сэдэвт олон төрлийн арга хэмжээний хүрээнд 
REDD+-ийн Үндэсний Стратеги, Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг (ҮС/ҮАТ) хэрхэн 
хэрэгжүүлж буй талаар туршлага солилцох зэрэг ажлуудад дэмжлэг үзүүлдэг. 
Үүний үр дүнд ҮС/ҮАТ-г боловсруулах үйл явц болон ҮС/ҮАТ-ийн бичиг баримт гэх 
мэт олон тооны сайн туршлага, зөвлөмжүүд хуримтлагдсан бөгөөд энэ талаар 
энэхүү гарын авлагад орууллаа.     
Энэ гарын авлага нь оролцогчдод REDD+-ийг үр дүнтэй амжилттай 
хэрэгжүүлэхийн тулд ҮС/ҮАТ-г боловсруулах үйл явц нь ямар чухал болох, мөн ач 
холбогдлыг ойлгуулах зорилготой. Мөн түүнчлэн улс орон зорилтдоо хүрэхийн 
тулд зайлшгүй анхаарах шаардлагатай олон талын асуудлыг авч үздэг.   
 Уг гарын авлагад дараах зүйлсийг тайлбарлана.  Үүнд; 

•	 ҮС/ҮАТ болон НҮБУАӨСК; 
•	 ҮС/ҮАТ-г боловсруулах;
•	 ҮС/ҮАТ-г боловсруулахдаа анхаарвал зохих салбар дундын 

асуудлууд; 



IV-8

REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

•	 Монгол орны REDD+-ийн Үндэсний стратеги нь Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, түүний зорилтуудад хүрэх 
нэг арга зам юм.     

ҮС/ҮАТ гэж юу вэ?
НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх ҮС/ҮАТ  
Гарын авлага 2-т: REDD+ ба НҮБУАӨСК-ийг ойлгох нь гарын авлагад дурдсанчлан 
ҮС/ҮАТ нь REDD+-ийг хэрэгжүүлэх олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
үндсэн 4-н бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг бөгөөд Конвенцийн 12/CP.17 ба 11/CP.19 
шийдвэрийн дагуу үр дүнд суурилсан-урамшууллыг (шийдвэр 1/CP.16, мөр 
71(a)) хүртэх боломжийг нээх юм. 4.1-р зурагт эдгээр үндсэн 4-н бүрэлдэхүүн 
хэсгийг үзүүлэв.     

ҮС/ҮАТ нь REDD+-ийг хэрэгжүүлэх үйл явцдаа хэрхэн хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах /эсвэл нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх, хадгалан хамгаалах 
/эсвэл тогтвортой менежмент явуулах зэргийг тодорхойлно. ҮС/ҮАТ  нь REDD+-д 
бэлтгэх буюу REDD+-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шатны бэлтгэлүүдийг хангах үйл 
явцад хийгдсэн дүн шинжилгээний бүхий л үр дүн, оролцогч талуудтай зөвлөлдөх 
болон стратегийн шийдвэрүүдэд суурилах хоорондоо харилцан хамааралтай 
бүтээгдэхүүн буюу үйл явц юм.       

Зураг 4.1 REDD+ -ийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах загвар бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

•	 ҮС/ҮАТ–г боловсруулахад баримтлах тодорхой загвар байдаггүй. 

•	 Ойн суурь түвшнээс (FREL/FRLs) ялгаатай нь НҮБУАӨСК-оос ямар нэгэн 
шийдвэр эсвэл техникийн үнэлгээнд тавигдах  шаардлага баталж 
гаргаагүй. 

Варшавын арга хэмжээний хүрээ нь зөвхөн REDD+-ийн ҮС/ҮАТ боловсруулах 
хэрэгцээ шаардлагыг улс орнуудад хүргэсний зэрэгцээ үр дүнд суурилсан-
урамшууллыг хүртэх (шийдвэр 11/CP.19) зорилгоор НҮБУАӨСК-ийн вэб хуудсанд 
өөрийн орны ҮС/ҮАТ-рүү хандалт хийх холбоос/линк-ийг байршуулах хүсэлт 
гаргасан байх шаардлагатай байдаг.      
Гэсэн хэдий ч,  1/CP.16, мөр 72-р шийдвэрт зааснаар талуудыг ҮС/ҮАТ-г 
боловсруулах (1-р үе шат), хэрэгжүүлэх (2-р үе шат) явцдаа дараах зүйлсийг 
бусад асуудлын хүрээнд анхаарч авч үзэхийг шаарддаг. Үүнд:  

•	 ОХД-ын  хүчин зүйлс;

•	 Газар эзэмшлийн асуудлууд;

•	 Ойн засаглалын асуудал; 
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•	 Жендерийн асуудал;

•	 Канкуны REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчим; 

•	 Талуудын үр ашигтай, бүрэн оролцоог хангах (уугуул иргэд, 
нутгийн иргэдийн нөхөрлөл/бүлэг) 

Мөн түүнчлэн 1/CP.16-ын Хавсралт 1-ийн 1-р догол мөрд тусгасан REDD+-ийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх ерөнхий зааврыг ҮС/ҮАТ-г боловсруулах явцдаа анхаарч 
үзвэл зохино.  
Уг зааврын дагуу REDD+ -ийн үндсэн 5 үйл ажиллагаа нь:  

•	 Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тогтворжуулахад нөлөөлөх;

•	 Тухайн улс өөрөө гардан хийх; 

•	 Хүрээлэн буй орчны бусад асуудлуудтай уялдсан байх зорилтод 
нийцсэн, ойн болон бусад экосистемийн олон талт үүргийг 
анхаарч авч үзсэн байх; 

•	 Үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх зорилтууд, улс орны онцлог 
байдал, чадавхад тохирсон байх, улс үндэстний бүрэн эрхт, 
бие даасан байдлыг хүндэтгэсэн байх;

•	 Үндэсний тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ, зорилтуудад 
нийцсэн байх;

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхийн зэрэгцээ, ядуурлыг 
бууруулах болон тогтвортой хөгжлийн агуулгад нийцсэн байх;  

•	 Улс орны дасан зохицох хэрэгцээнд нийцсэн байх;  

•	 Чадавхыг сайжруулах талын дэмжлэг зэрэг хэрэгцээнд 
нийцэхүйц, урьдчилан таамаглаж болохуйц санхүүгийн болон 
техникийн туслалцаа дэмжлэг хүртэх боломжтой байх;

•	 Үр дүнд суурилсан байх;  

•	 Ойн тогтвортой менежментийг дэмждэг байх. 
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ҮС/ҮАТ–д зориулсан уян хатан арга замууд   

Улс орнууд ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явц болон тэдгээр баримт бичгийн 
талаарх НҮБУАӨСК-ийн шийдвэрүүд нь үян хатан, зөвхөн ерөнхий зарчмуудыг 
заасан байдаг. Энэ нь улс орнууд REDD+-ийн талаар өөрийн онцлог байдлыг 
харгалзсан, хамгийн сайн тохирох  стратеги, арга замуудыг сонгож авах боломж 
олгодог. ҮС/ҮАТ-ний баримт бичгүүд нь олон төрөл, хэлбэртэй байж болох 
бөгөөд эдгээр нь “REDD+-ийн стратеги” зэрэг уур амьсгалын/эсвэл ногоон 
эдийн засгийн өргөн хүрээний асуудалтай уялдсан (жишээлбэл: Этиоп, Мексик 
улсууд), эсвэл нэг болон олон салбарыг хамарсан хөгжлийн стратегийн нэг 
хэсэг болох баримт бичиг байж болно. Эдгээрийн зарим нь урт хугацааны 
зорилго бүхий ерөнхий ажлуудын хамрах хүрээ, хэлбэрээр боловсруулж 
улмаар хэрэгжилтийн зөвхөн эхний жилүүдэд анхаарал хандуулсан буюу 
богино хугацааны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний улмаас өөрчлөгдөхөд 
хүрдэг (жишээ нь Ардчилсан Конго болон Замби улсууд) байхад зарим улсууд 
уг 2 баримт бичгийн аль алиныг нь зэрэг боловсруулах нь бий. Иймээс ҮС/
ҮАТ-г боловсруулах үйл явц нь нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөр өөр арга 
замаар явагддаг төдийгүй REDD+-д бэлтгэх олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд 
өргөн хүрээтэйгээр эсвэл холбогдох болон  бусад салбарын бодлого төлөвлөх 
Үндэсний бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд хийгддэг.   

                      эргэцүүлэх асуулт

Монгол орны нөхцөлд ямар хэлбэрийн Үндэсний стратеги/үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө илүү тохиромжтой вэ? 

ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явц: боломжууд 
Хэдийгээр улс орнуудын ҮС/ҮАТ өөр боловч тэдгээрт холбогдох бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг харилцан холбоотойгоор боловсруулбал илүү тохиромжтой. ҮС/ҮАТ нь 
НҮБУАӨСК-ийн ерөнхий удирдамжтай нийцтэй эсэх, REDD+-ийн үзэл баримтлал, 
тогтвортой байдал, үр ашиг болон ач холбогдол, мөн хэрэглэгдэх арга зүй, үйл 
ажиллагаа, арга хэрэгсэл болон үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн ажлын явц зэрэгтэй 
хэрхэн нийцэж байгааг оролцогч талууд үнэлгээ хийх нэг боломж юм.          

Сайтар төлөвлөсөн үйл явцын дагуу боловсруулсан ҮС/ҮАТ нь дараах боломжийг 
олгодог. Үүнд:  

•	 REDD+-ийг оролцогч талуудад илүү бодитоор ойлгуулах;     

•	 Олон улс болон Үндэсний оролцогч талуудын итгэлцэл, худалдаа 
арилжааны үүдийг нээх (жишээлбэл: улс төрийн дээд түвшний 
болон өргөн хүрээгээр дэмжлэг авах);
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ҮС/ҮАТ–д зориулсан уян хатан арга замууд   

Улс орнууд ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явц болон тэдгээр баримт бичгийн 
талаарх НҮБУАӨСК-ийн шийдвэрүүд нь үян хатан, зөвхөн ерөнхий зарчмуудыг 
заасан байдаг. Энэ нь улс орнууд REDD+-ийн талаар өөрийн онцлог байдлыг 
харгалзсан, хамгийн сайн тохирох  стратеги, арга замуудыг сонгож авах боломж 
олгодог. ҮС/ҮАТ-ний баримт бичгүүд нь олон төрөл, хэлбэртэй байж болох 
бөгөөд эдгээр нь “REDD+-ийн стратеги” зэрэг уур амьсгалын/эсвэл ногоон 
эдийн засгийн өргөн хүрээний асуудалтай уялдсан (жишээлбэл: Этиоп, Мексик 
улсууд), эсвэл нэг болон олон салбарыг хамарсан хөгжлийн стратегийн нэг 
хэсэг болох баримт бичиг байж болно. Эдгээрийн зарим нь урт хугацааны 
зорилго бүхий ерөнхий ажлуудын хамрах хүрээ, хэлбэрээр боловсруулж 
улмаар хэрэгжилтийн зөвхөн эхний жилүүдэд анхаарал хандуулсан буюу 
богино хугацааны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний улмаас өөрчлөгдөхөд 
хүрдэг (жишээ нь Ардчилсан Конго болон Замби улсууд) байхад зарим улсууд 
уг 2 баримт бичгийн аль алиныг нь зэрэг боловсруулах нь бий. Иймээс ҮС/
ҮАТ-г боловсруулах үйл явц нь нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөр өөр арга 
замаар явагддаг төдийгүй REDD+-д бэлтгэх олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд 
өргөн хүрээтэйгээр эсвэл холбогдох болон  бусад салбарын бодлого төлөвлөх 
Үндэсний бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд хийгддэг.   

                      эргэцүүлэх асуулт

Монгол орны нөхцөлд ямар хэлбэрийн Үндэсний стратеги/үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө илүү тохиромжтой вэ? 

ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явц: боломжууд 
Хэдийгээр улс орнуудын ҮС/ҮАТ өөр боловч тэдгээрт холбогдох бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг харилцан холбоотойгоор боловсруулбал илүү тохиромжтой. ҮС/ҮАТ нь 
НҮБУАӨСК-ийн ерөнхий удирдамжтай нийцтэй эсэх, REDD+-ийн үзэл баримтлал, 
тогтвортой байдал, үр ашиг болон ач холбогдол, мөн хэрэглэгдэх арга зүй, үйл 
ажиллагаа, арга хэрэгсэл болон үр дүнд хүрэхэд чиглэсэн ажлын явц зэрэгтэй 
хэрхэн нийцэж байгааг оролцогч талууд үнэлгээ хийх нэг боломж юм.          

Сайтар төлөвлөсөн үйл явцын дагуу боловсруулсан ҮС/ҮАТ нь дараах боломжийг 
олгодог. Үүнд:  

•	 REDD+-ийг оролцогч талуудад илүү бодитоор ойлгуулах;     

•	 Олон улс болон Үндэсний оролцогч талуудын итгэлцэл, худалдаа 
арилжааны үүдийг нээх (жишээлбэл: улс төрийн дээд түвшний 
болон өргөн хүрээгээр дэмжлэг авах);

•	 REDD+-ийн үр дүнд хүрэх чадавх бий болгох, улмаар үр дүнд 
суурилсан урамшуулал буюу үр дүнд суурилсан санхүүжилт 
хүлээн авах боломжтой болох; 

•	 Олон улсын (хоёр ба олон талт харилцааны эх үүсвэрүүд) зүгээс 
санхүүгийн дэмжлэг тусламж авах боломжийг нэмэгдүүлэх; 

•	 REDD+-д бэлтгэх үйл явцыг сайжруулах, илүү үр дүнтэй үйл явцад 
хувь нэмэр оруулах.

Эдгээр нь одоогийн байдлаар REDD+-ийн хараахан шийдэгдээгүй байгаа 
санхүүгийн механизм болон ҮС/ҮАТ-гөө хэрэгжүүлэхэд REDD+-ийн санхүүжилтийг 
авахаар өрсөлдөж буй улс орнуудын хувьд чухал үүрэгтэй. 

REDD+-ийн санхүүжилтийн хэлбэрүүд нь үр дүнд суурилсан санхүүжилт 
хэлбэрээр эсвэл REDD+-ийн Бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, үр дүнд хүрэх, 
мөн REDD+-д ойлголтыг нэмэгдүүлэх боломжтой улс орнуудад хэрэглэдэг 
уламжлалт Хөгжлийн Албан Ёсны Тусламж (ХАЁТ) дэмжлэг хэлбэрээр байж 
болно. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гарын авлага 9 REDD+ Санхүүжилт 
–ээс үзнэ үү.     

ҮС/ҮАТ-ний чанарт тавигдах тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд байдаггүй (мөн 
НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд гаргасан дахин хянах механизм байхгүй) тул дараах 
цөөн тооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харгалзан үздэг: (i) ялангуяа энэхүү үйл 
явцад оролцож буй орнуудын хувьд маш хэрэгтэй; (ii) REDD+-ийг хэрэгжүүлэхэд 
тусалдаг зарим хандивлагчдын хувьд чухал хүчин зүйл байх: 

•	 Нотолгоонд үндэслэгдсэн байх;

•	 ОХД-ын шууд хүчин зүйлс, тэдгээрийн шалтгаан (шууд бус хүчин 
зүйл) болон REDD+-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
буй бэрхшээл (үүсэх боломж)-ийг арилгах;

•	 Хувиран өөрчлөгдөх бодлого арга хэмжээ (БАХ) бүхий REDD+-
ийн стратегийн үзэл баримтлалыг танилцуулах;  

•	 Тухайн улсын амлалт үүргийг дэмжсэн;

•	 Улс төрийн ар тал буюу дээд түвшний дэмжлэг хүлээсэн;

•	 Салбар дундын үр дүнтэй зохицуулалт, хамтын ажиллагааны 
механизмыг бэхжүүлсэн эсвэл бий болгосон;

•	 Төлөвлөх/боловсруулах үйл  явцын нээлттэй, оролцоонд 
түшиглэсэн байдлыг хангах;

•	 ҮС/ҮАТ нь энгийн нэг үйл ажиллагаанаас юугаараа ялгаатай 
болохыг тодорхой илэрхийлсэн.
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Энэ нь тухайн улсын онцлог байдлаас хамаарч ялгаатай байх нь тодорхой юм. 

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

                      эргэцүүлэх асуулт

Хувьсан өөрчлөгддөг Бодлого, Арга Хэмжээ гэж юу вэ?

Сайн туршлагууд  
ҮС/ҮАТ–г боловсруулах үйл явц нь тухайн улсын нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамааралтай бөгөөд улс орнуудын сайн туршлагуудаас дараах зүйлсийг онцолж 
байна:  

•	 REDD+-ийн Үс/Үат–г боловсруулах гэдэг нь үйл явц болон бүтээгдэхүүн 
хоёулаа гэсэн ойлголт. Ялангуяа, зөвлөлдөх үйл явцад талуудыг 
нээлттэй оролцуулснаар уг стратеги нь илүү тогтвортой байх нөхцөлийг 
хангаж, өргөн хүрээний дэмжлэг хүлээхээс гадна үр дүнтэй хэрэгжих 
нөхцөл бүрддэг. 

•	 Үс/Үат–г боловсруулах үйл явцыг REDD+-д бэлтгэх үе шатанд буюу 
эртнээс төлөвлөх нь зүйтэй. Олон үйл ажиллагаануудыг (жишээлбэл: 
дүн шинжилгээ, зөвлөлдөх уулзалт гэх мэт) зохион байгуулах нь 
хүндрэлтэй байдаг боловч ҮС/ҮАТ-г боловсруулах үйл явцыг үр 
дүнтэйгээр (ерөнхийдөө REDD+-ийн бэлтгэлийг хангахад) зохион 
байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай  хэсгүүд юм.  
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•	 Канкуны гэрээнд тусгагдсан REDD+-ийн 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй 
холбогдох стратегийн сонголтууд  

•	 Үндэсний Стратеги/Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө (ҮС/ҮАТ);

•	 Ойн суурь түвшин (ОСТ);  

•	 Ойн Үндэсний Мониторингийн Систем (ҮОМС); 

•	 Сөрөг Нөлөөллөөс Урьдчилан Сэргийлэх Мэдээллийн Систем 
(СНУСМС).

эдгээр нь бусад зүйлсэд хүчтэй нөлөөлөх боломжтой. Бэлтгэл хангах 
бүхий л ажиллагааны туршид үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхэд санал хүсэлт болон хоорондын байнгын холбоо харилцааг 
баталгаажуулах нь маш чухал бөгөөд илүү үр дүнд хүргэхэд нөлөөлнө. ҮС/
ҮАТ-ний баримт бичгүүд нь REDD+-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, тухайн улс REDD+-ийн үр дүнд хүрэх 
арга замууд чадамжийг нэмэгдүүлэх боломж юм.   

•	 Үс/Үат-г боловсруулах нь дахин давтагдах, шат дараалсан үйл явц, 
ҮС/ҮАТ нь REDD+-ийн  чиглэлээр улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний ахиц дэвшилд тулгуурлан тодорхой мөчлөгөөр сайжруулж, 
өргөжүүлж байх бичиг баримт: жишээлбэл стратеги нь эхний үе шатанд 
зөвхөн REDD+-ийн үндсэн үйл ажиллагаа болон ОХД-ын хүчин зүйлсэд 
чиглэж байсан бол цаашид практикт тулгуурласан шат дараалсан арга 
хэмжээ авах, тэдгээрийг сайжруулах асуудлыг анхаарч үздэг. Бразил улсын 
хувьд эхний ээлжид зөвхөн Амазоны бүс дэх ойн хомсдолтой тэмцэхийн 
зэрэгцээ цаашид ойн доройтлыг хамруулж Cerrado-гийн амьдрах орчныг 
хамруулсан байна.             

•	 Үс/Үат нь тусдаа бие даасан баримт бичиг биш. Улс орнууд ҮС/ҮАТ-г  
боловсруулахдаа Үндэсний хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулах, хэрэгжүүлэх 
(жишээ нь: REDD+-ийн боломж, улс төрийн дэмжлэг гэх мэт) мөн түүнчлэн, 
REDD+-тэй холбоотой Үндэсний болон олон улсын санаачилгуудтай 
(жишээлбэл: Биологийн Олон Янз байдлын тухай Конвенц, Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтууд гэх мэт) уялдуулах нь зүйтэй. Үйл ажиллагааг гардан 
хэрэгжүүлж, гарах үр дүнг тухайн улс өөрөө эзэмших болон хөгжлийн бусад 
төлөвлөгөөтэй уялдуулах зэрэг нь амжилтад хүргэх гол нөхцөлүүд юм. 
Жишээлбэл: Монгол улс хөгжлийн зорилтуудтайгаа уялдуулах зорилгоор 
REDD+-ийг Ногоон Хөгжлийн стратегитай холбосон. 

•	 Монгол улс нь REDD+-ийн асуудлуудыг Ногоон Хөгжлийн Бодлогод 
тусгаж илүү том хөгжлийн бодлогод багтааснаараа сайн жишээ болохуйц 
орон юм.   
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ҮС/ҮАТ-г боловсруулах нь 
Боловсруулах ажил нь тухайн орны нөхцөл байдлаас маш их хамаарах хэдий ч 
зааварчлагдаагүй олон тооны үйл явцаас бүрдэж болно (Зураг 4.2). Эдгээр үйл 
явц нь заавал тогтсон дараалалтай байх албагүй бөгөөд зарим нь өөр хоорондоо 
байнгын уялдаатайгаар  нэгэн зэрэг өрнөж болно:  

•	 ҮС/ҮАТ-г боловсруулах ажлыг төлөвлөх
•	 Дүн шинжилгээний суурийг бүрдүүлэх
•	 REDD+-ийн үзэл баримтлалыг тодорхойлох 
•	 Боломжит сонголтуудад дүн шинжилгээ хийх, хэрэгжүүлэх БАХ-

үүдийг эрэмбэлэх 
•	 Хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах (санхүү, хууль эрхзүй болон 

институцийн) 
•	 Эхний хувилбарыг (төслийг) боловсруулах  үйл явц  
•	 Улс төрийн хувьд болон оролцогч талуудаар баталгаажуулах   
•	 ҮС/ҮАТ-г бодлого, эрхзүйн баримт бичгүүдтэй уялдуулах  

Зураг 4.2 эхний ҮС/ҮАТ: боловсруулалтын дахин давтагдах, өргөн хүрээтэй үйл явц

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр
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ҮС/ҮАТ-г боловсруулах ажлыг төлөвлөх
Улс орнууд ҮС/ҮАТ-г боловсруулах ажлыг төлөвлөхдөө эхлээд үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө гаргаж түүнийгээ холбогдох талуудад танилцуулж болно.  

Ерөнхий төлөвлөгөөг гаргахдаа нь холбогдох тодорхой тооны баримт бичгүүдийг 
ашиглана. Эдгээрээс дурдвал:

•	 ҮС/ҮАТ загварыг гаргах шат дараалсан төлөвлөгөөний дүн 
шинжилгээний ажил;   

•	 Талуудын оролцооны стратеги болон төлөвлөгөө, ялангуяа 
жендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн эрхийг нэмэгдүүлэх 
асуудал;  

•	 Чадавхыг бэхжүүлэх төлөвлөгөө.  
Хэдийгээр үүнийг явцын дунд шийдэж болох ч улс орнууд өөрийн ҮС/ҮАТ-ний 
эрхзүйн статус болон “холбоос тулгуур” (жишээ нь: уур амьсгалын өөрчлөлт, 
ногоон эдийн засгийн стратеги болон бүх асуудлын хамруулсан Хөгжлийн 
төлөвлөгөө гэх мэт)-ын талаар эртнээс бодолцох шаардлагатай. Мөн түүнчлэн,  
REDD+-ийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хүрээнд ҮС/ҮАТ-г шинэчлэх, 
засварлах, хэрэгжүүлэх ажлууд хийгдэх үү эсвэл холбогдох салбарын хууль 
эрхзүй, бодлого, төлөвлөгөө зэрэгт тусгагдан нэгдэх үү зэрэг цаашдын үйл явц 
алхмуудыг ойлгомжтой болгох хэрэгтэй.         

Дүн шинжилгээний суурийг бүрдүүлэх (Зураг 4.3)

Энэ нь ихэнх тохиолдолд ҮС/ҮАТ-г боловсруулах, шинэчлэх явцад дахин 
давтан хийгддэг үйл явц төдийгүй, тухайн асуудлыг дахин хянах үед шинээр 
судалгааны үр дүн бий болох, нарийвчлан сайжруулах болон техникийн 
чадавх нэмэгдэж байдаг. Олон өөр салбарын оролцогч талуудаас баримтад-
тулгуурласан өгөгдлүүдийг цуглуулах нь мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр гаргах, 
бодлого боловсруулах нөхцөл болдог төдийгүй ҮС/ҮАТ-г загварчлах болон 
баталгаажуулахад шаардлагатай. Улс орнууд хамгийн сайн мэдээлэлтэй болохыг 
хүлээлгүйгээр бэлэн байгаа мэдээллээ ашиглан эхлүүлэх шаардлагатай ба шат 
дараалан суурь түвшнээ дээшлүүлэх нь зүйтэй юм.      

Стратегийн загварыг гаргахад юуны түрүүнд ОХД-ын үндсэн хүчин зүйлс, “+” 
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үйл ажиллагааг (ихэвчлэн энэ талаар мэдэгдсэн байдаг ч заавал ингэсэн байх 
эсвэл тохиролцсон байх шаардлагагүй) хэрэгжүүлэхэд тулгарах бэрхшээл зэрэг 
асуудлаар оролцогч талуудтай санал солилцох, байр сууриа нэгтгэх ажлаас 
эхлүүлэх хэрэгтэй. Энэ ажил эхнээсээ ойлголцолд хүрсэн, эсвэл дахин ярилцах, 
санал солилцох шаардлагатай эсэхээс үл хамаарч улс орнууд нь ОХД-ын хүчин 
зүйлсэд чиглэх ажлыг дүн шинжилгээ хийх ажлын  нэг хэсэг гэж авч үзвэл ҮС/
ҮАТ-г боловсруулах ажлын сайн суурь болж өгөх юм.

ОХД-ын хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Гарын авлага 3: ОХД-ын хүчин зүйлс –ээс үзнэ үү.   

Зураг 4.3 ҮС/ҮАТ-ний хүрээнд хийгдэх дүн шинжилгээний суурь    

гаЗар ашиглалт ба тҮҮний өөрЧлөлтҮҮд
ойн нҮҮрстөрөгЧийн нөөЦ ба ойн төлөв байдал

Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт, ойн нүүрстөрөгчийн 
хуримтлал ба боломжит нөөц (жишээ нь шинээр ойжуулах, нөхөн сэргээх)
Ойн хомсдол, доройтол, шинээр ойжуулах /дахин ургуулах, нөхөн сэргээлт

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

Дүн шинжилгээний зарим хэсгүүдийг үйл явцтай нэгэн зэрэг эсвэл дараа нь хийж 
болно. Эдгээр хэсгүүдээс дурдвал:  

•	 Ирээдүйг-харсан дүн шинжилгээ (жишээ нь; загварчлал) 
харилцан зөвшилцөх явцыг дэмжих (салбар дундын, оролцогч 
талуудын) болон стратегийн шийдвэр гаргах;   

•	 Орон зайн төлөвлөлт (жишээ нь: REDD+-ийн БАХ-г хэрэгжүүлэхэд 
тохиромжтой газар нутгийг тодорхойлоход ашиглах  орон зайн 
мэдээ цуглуулах, боловсруулах);  

•	 Зардал, үр ашиг, REDD+-ийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
болзошгүй эрсдэл зэргийг судлах; 

•	 Санхүүжилтийн хувилбарууд, шаардлагатай урамшуулал 
хөшүүргийн судалгаа;

•	 Байгууллагын чадавх болон чадавхыг бэхжүүлэх хэрэгцээг үнэлэх.  
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REDD+-ийн үзэл баримтлал, холбогдох стратегийн 
асуудлуудыг (хамрах хүрээ, хэрэгжих түвшин, тэргүүлэх 
хүчин зүйлс/бэрхшээл, санхүүжилт) тодорхойлох
Тухайн улс одоо байгаа мэдээлэл, хэтийн зорилтууд, стратеги, төлөвлөгөөнүүд 
болон дүн шинжилгээний үр дүн зэрэгт тулгуурлан улс орнууд REDD+-ийн үзэл 
баримтлалыг тодорхойлж түүнд хүрэх стратеги  арга зам (жишээлбэл; эхний 
ээлжид ҮС/ҮАТ) болон эхний алхмуудыг тодорхойлж болно. Энэ нь REDD+ үйл 
ажиллагаа болон Үндэсний өргөн хүрээний зорилтууд, тэргүүлэх чиглэлүүдийн 
хүрээнд тухайн улсын зорьж буй REDD+-ийн механизмын тодорхой зорилтыг 
тусгасан байж болно. REDD+-ийн үзэл баримтлал нь бэлтгэл үе шатанд (түүнээс 
цааш) аажмаар агуулга, хэлбэр дүрсээ олж болох бөгөөд боломжит давуу тал, 
бэрхшээл, REDD+-ийг дэмжих бизнесийн туршлага, улс төрийн дээд түвшний 
дэмжлэг болон холбогдох талуудын (газар ашиглалтын салбар, хувийн хэвшлийг 
оролцуулан) идэвхтэй оролцоо зэрэг олон зүйлээс шалтгаалах нь тодорхой юм.      

ногоон хөгжлийн замаар 
Улс орнууд хөгжлийн зорилтоо биелүүлэхийн тулд үндсэн 5 төрлийн хөрөнгө 
оруулалтад тулгуурладаг: санхүү, байгаль орчин, үл хөдлөх хөрөнгө (дэд 
бүтэц), хүний болон нийгмийн нөөц баялгууд юм. Улс бүр өөрийн орны онцлог 
нөхцөл, бодлого, туршлагаас хамаарч  эдгээр нөөцүүдийг янз бүрээр ашигладаг. 
Ерөнхийдөө, улс орнууд өөрийн хүрэхийг хүсэж байгаа тодорхой, нэгдсэн, урт 
хугацаанд хэрэгжих хөгжлийн үзэл баримтлалаа (жишээлбэл: Папуа Шинэ Гвиней 
2050) тодорхойлсон бол маш хэрэгтэй байдаг. Үүнийгээ ихэвчлэн зөвлөлдөх үйл 
явц, хэтийн төлөвийг тодорхойлох судалгаанд (жишээ нь; Зааны ясан эрэг улс, 
2040 хэтийн төлөвийн судалгаа эсвэл  БНАКУ 2035, хэтийн төлөвийн судалгаа) 
тулгуурлан хийдэг бөгөөд өөрөөр хэлбэл ирээдүйд хаана байхыг хүсэж байна вэ 
гэдгээ тодорхойлдог. Үндсэн 5 төрлийн хөрөнгө оруулалтад тулгуурласан үзэл 
баримтлалд хүрэхийн тулд улс орнуудад хувилбарууд байдаг. Эдгээр нь дунд 
хугацааны стратеги, эсвэл төлөвлөгөөнд (жишээ нь; ЗЯЭУ-ын Үндэсний Ирээдүйн 
Хөгжлийн Төлөвлөгөө 2016-2020) тусгагдсан байх бөгөөд тодорхой салбарын 
төлөвлөгөөнүүд (жишээлбэл: Газар тариалангийн 5 жилийн төлөвлөгөө) дээр 
суурилагдсан байдаг.  

Стратегийг урт хугацааны зорилт болон хөгжлийн өөр өөр арга замуудаас 
аль алинаас нь сонгодог. Энэхүү арга замууд нь хүссэн үзэл баримтлалын 
зорилтуудад илүү богино хугацаанд, илүү үр дүнд хүрэх нөхцөл байдлыг бий 
болгож өгөх ба урт, дунд, богино хугацаанд эдийн засаг, байгаль орчны эерэг 
болон сөрөг нөлөөллүүдтэй байдаг.       
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Уламжлалт ‘хүрэн’ эдийн засгийн эсрэг ‘ногоон’ эдийн засаг (буюу ногоон 
өсөлт эсвэл ногоон хөгжил) нь хүний хөгжил, нийгмийн болон жендерийн 
тэгш байдлыг дээшлүүлж хүрээлэн буй орчны эрсдэл, экологийн доройтлыг 
бууруулах үзэл баримтлал юм (Зураг 4.4). Өөрөөр хэлбэл, эдийн засаг, байгаль, 
үл хөдлөх хөрөнгө (дэд бүтэц), хүний болон нийгмийн нөөц баялгууд урт 
хугацааны туршид тогтвортой байх, боломжтой үед өсдөг байх тийм нөхцөл 
юм. Байгалийн нөөцийн хэсэгчилсэн зүй бус ашиглалт (жишээ нь: Ой, эрдэс 
баялаг) нь өөр төрлийн баялаг бүтээхэд хувь нэмрээ оруулах шаардлагатай, энэ 
нь улсын эдийн засгийн суурийг өөрчилж байгалийн нөөцөөс бага хамааралтай 
буюу түүний тогтвортой ашиглалтыг дэмжсэн хөгжлийн замыг сонгох боломж 
бүрдэнэ.   

Зураг 4.4: эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөр ялгаатай хөгжлийн 
боломжит арга замууд 

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

стратегийн асуудлууд  
REDD+-ийн “хамрах хүрээ” (Зураг 4.6) нь тухай улс REDD+-ийн таван үндсэн үйл 
ажиллагаанаас алийг нь (эсвэл хамтад нь) сонгон хэрэгжүүлэх гэж буйгаас шууд 
хамаарна.  REDD+-ийн хэрэгжүүлэх “түвшин” (Зураг 4.9) гэдэг нь тухайн улс REDD+-
ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан газар нутгийн (жишээлбэл; 
ОСТ нь тодорхойлогдсон газар, холбогдох мониторинг ба тайлан) тухай ойлголт 
юм. “Тэргүүлэх хүчин зүйл” гэдэгт тухайн улс эн тэргүүнд шийдвэрлэхээр 
сонгож авсан шууд ба шууд бус хүчин зүйлс эсвэл тэдгээрийн нэгдлийг ойлгоно. 
“REDD+-ийн арга/аргазүй” гэдэгт тухайн улс REDD+-ийг хэрэгжүүлэхээр сонгон 
авсан арга замуудыг ойлгох бөгөөд үүнд дараах зүйлс хамаарна: (i) REDD+-ийг 
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хэрэгжүүлэхдээ ихэвчлэн тодорхой бодлого, хууль эрхзүйн орчноор дамжуулах/
эсвэл тохирох хөрөнгө оруулалтаар; (ii) Төрийн төрөл бүрийн түвшний 
байгууллагууд харилцан биеэ нөхөх зарчим (Үндэсний, бүс нутгийн болон орон 
нутгийн); (iii) үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оролцох талуудын төрөл (жишээ нь: 
төрийн байгууллагууд, хувийн хэвшил ба ТББ).

REDD+-ийн цар хүрээ
REDD+-ийн “хамрах хүрээ” (Зураг 4.6) нь тухай улс REDD+-ийн таван үндсэн үйл 
ажиллагаанаас алийг нь (эсвэл хамтад нь) сонгон хэрэгжүүлэх гэж буйгаас шууд 
хамаарна. Мөн түүнчлэн, тухайн улсын анхаарлаа хандуулж буй нүүрстөрөгчийн 
таван төрлийн нөөц/сан (газрын дээрх биомасс, газрын доорх биомасс, үхэжсэн 
мод, ялзмаг, хөрс) болон шийдвэрлэхээр ажиллаж буй тэргүүлэх хүчин зүйлсийн 
тухай ойлголт юм. Боловсруулж ирүүлсэн ОСТ-ний хамрах хүрээ нь ҮС/ҮАТ-
нд тусгагдсан багц ажлууд болон нөөц/сангууд, тэдгээрийн хамрах хүрээг урт 
хугацааны туршид тодорхой шатлал бүхий арга замаар өргөжүүлэх шатлал бүхий 
аргаар тодорхойлогддог. 

REDD+-ийн үндсэн таван үйл ажиллагааны хамрах өргөн хүрээ нь өөрийн онцлог 
нөхцөлтэй, ойн бүрхэвчийн өөрчлөлт (4.7 хайрцгаас үзнэ үү) нь өөр хоорондоо 
ялгаатай олон тооны улс орныг энэхүү санаачилгад нэгдэх боломж олгодог. 
Улс орны REDD+-ийн үндсэн таван үйл ажиллагааны хамрах хүрээ нь дараах 
зүйлсээс шалтгаална: (i) Хүлэмжийн хийн ялгаралт/шингээлтэд REDD+-ийн үйл 
ажиллагааны ач холбогдол ; (ii) эдгээр үйл ажиллагаа нь хүчин зүйлс болон үр 
ашигтай бодлого, арга хэмжээг (БАХ) хэрэгжүүлэх чадавхын асуудалтай хэрхэн 
холбогдох; (iii) Ойн мониторингийн үндэсний систем (ҮОМС) ба   ОСТ-ний техник 
асуудлууд; (iv) Улс төрийн тэргүүлэх зорилтууд. 

Зарим улс орнуудын хувьд REDD+ үйл ажиллагаанаас аль хялбарыг (жишээлбэл: 
ойн хомсдолыг бууруулах, ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх) эхэлж 
хэрэгжүүлэх нь оновчтой байж болно. Тухайлбал, Бразил улс ойн хомсдолоос 
үүсэлтэй хүлэмжийн ялгаралтыг бууруулах ажлаас эхэлсэн бөгөөд үүний 
хажуугаар дараагийн үе шатанд нэгтгэх зорилгоор мониторинг хийх, өөрийн 
нөөц чадавхыг бэхжүүлэх ажлыг явуулж байжээ.    

ОСТ-ний хамрах хүрээнээс гадна хэрэгжүүлэх REDD+-ийн үйл ажиллагааг Бодлого, 
арга хэмжээгээр дамжуулан ҮС/ҮАТ-нд тусган хэрэгжүүлж болно. Энэ нь ойгоос 
дагалдах үр ашиг, улс төрийн тэргүүлэх зорилтууд, үндсэн хамтран оролцогч 
талуудын дэмжлэгийг татах зэрэг асуудлуудтай холбоотой байж болно. Гэвч 
эдгээр нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээний үр дүнд-суурилсан урамшуулалтай холбоогүй 
гэдгийг бүх оролцогч талууд ойлгох нь зүйтэй  бөгөөд улс орнууд тэдгээрийн 
ялгааг ҮС/ҮАТ-ндөө тодорхой гаргаж өгөхөд анхаарах хэрэгтэй.     
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Зураг 4.6: REDD+-ийн хамрах хүрээ 
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The drivers of forest degradation (as distinct from deforestation) are depicted in a similar 
way in Figure 3.4.

  Figure 3.4 Proportion of direct forest degradation drivers -
                 Source: Kissinger et al., 2012

The graph in Figure 3.4 clearly shows that in Latin America and (sub) tropical Asia, 
commercial timber extraction accounts for more than 70% of total degradation, while in 
Africa, the most important drivers are fuelwood collection and charcoal production.

Fiscal policies and incentives are particularly important indirect drivers of forest conversion. 
They influence land-use behaviour in sectors (especially agriculture) that encroach on 
forests. They occur at different stages in commodity supply chains, ranging from land access 
to production, downstream processing and manufacturing, and domestic and international 
demand-side measures such as market-price support or fuel blending mandates1, to 
stimulate production of biofuels from palm oil, sugar cane and soy which have a significant 
impact globally. The 2014 New Climate Economy Report2 notes that many countries 
subsidize key agricultural inputs, such as irrigation water and fertilizer, in order to boost 
productivity, and evidence suggests many subsidies can also lead to waste of financial 
resources and environmental damage. 

Figure 3.5 provides a list of types of fiscal incentives, as well as examples, demonstrating the 
complexity of the topic.

1  More information on fuel blending mandates, including current updates on fuel blending mandates by 
country, can be found at the following address: http://globalrfa.org/biofuels-map/. Note that this covers 
CURRENT mandates, not % increases over time.
2  http://newclimateeconomy.report/  
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Зураг 4.6: REDD+-ийн хамрах хүрээ Зураг 4.6: REDD+-ийн хамрах хүрээ 

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

REDD+ -ийн газар нутгийн хүрээ
НҮБУӨСК нь улс орнуудад өөрийн ОСТ–г тогтоох, мониторинг хийх, тайлагнах зэрэг үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхдээ бүс нутгийн түвшинд богино хугацааны арга хэмжээ байдлаар зохион байгуулахыг 
зөвшөөрдөг (Шийдвэр 1 CP/16, мөр 71b ба c). Энэ талаас нь харвал REDD+-ийн газар нутгийн хүрээ 
гэдэг нь тухайн улс үр дүн суурилсан урамшуулал хүртэх зорилгоор REDD+-ийг хэрэгжүүлэхээр сонгож 
авсан тодорхой газар нутгийн тухай ойлголт юм. Үүнээс гадна ҮС/ҮАТ зэргийг Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн системийн нэг адил үндэсний түвшинд хэрэгжүүлдэг (Шийдвэр 1 
CP/16,мөр 71a ба d). Гэвч аль нэг улсын хувьд REDD+-тэй холбоотой бүх ажлуудаа эсвэл заримыг нь 
онцгой бүс нутгийн, эсвэл үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх сонирхолтой байж болох юм. Бүс нутгийн 
түвшинд хэрэгжүүлэх шийдвэрүүд нь дараах нөхцөлүүдийн аль нэг эсвэл тэдгээрийг хавсарсан 
шалтгаантай байж болно: 

•	 Үндэсний түвшинд тодорхой үр дүн гаргах, мониторинг хийх, тайлагнах санхүүгийн 
болон техникийн чадавх хүрэлцээгүй; 

•	 Улс орныхоо дотоодод бүрэн хяналт тогтоож чадаагүй (жишээлбэл: цэрэгжсэн бүлэг);

•	 Тухай улсын эн тэргүүнд хөгжүүлэх газарзүйн бүс    

•	 Онцгой нөхцөлд хэрэглэгдэх арга замуудыг турших (жишээ нь: Амазоны биом) 
эсвэл хянахад хялбар (жишээ нь: өргөнөөр тараах шаардлагагүй, цөөн оролцогчтой) 
арга хэрэгслүүдийг турших, энэ хооронд үндэсний түвшинд илүү үр ашигтайгаар 
хэрэгжүүлэх чадавх бүрдүүлэх (жишээлбэл: харилцааны болон сургалтын материал, 
арга хэрэгсэл, үйл явц гэх мэт).  
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+REDD
Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

REDD+ -ийг хэрэгжүүлэх түвшин 

НҮБУӨСК нь улс орнуудад өөрийн ОСТ–г тогтоох, мониторинг хийх, тайлагнах 
зэрэг үйл ажиллагааг эхлүүлэхдээ бүс нутгийн түвшинд богино хугацааны арга 
хэмжээ байдлаар зохион байгуулахыг зөвшөөрдөг (Шийдвэр 1 CP/16, мөр 71b 
ба c). Энэ талаас нь харвал REDD+-ийг хэрэгжүүлэх түвшин гэдэг нь тухайн улс 
үр дүн суурилсан урамшуулал хүртэх зорилгоор REDD+-ийг хэрэгжүүлэхээр 
сонгож авсан тодорхой газар нутгийн тухай ойлголт юм. Үүнээс гадна ҮС/ҮАТ 
зэргийг Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн системийн нэг 
адил үндэсний түвшинд хэрэгжүүлдэг (Шийдвэр 1 CP/16,мөр 71a ба d). Гэвч аль 
нэг улсын хувьд REDD+-тэй холбоотой бүх ажлуудаа эсвэл заримыг нь тодорхой 
бүс нутгийн, эсвэл үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх сонирхолтой байж болох юм. 
Бүс нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх шийдвэрүүд нь дараах нөхцөлүүдийн аль нэг 
эсвэл тэдгээрийг хавсарсан шалтгаантай байж болно: 

•	 Үндэсний түвшинд тодорхой үр дүн гаргах, мониторинг хийх, 
тайлагнах санхүүгийн болон техникийн чадавх хүрэлцээгүй; 

•	 Улс орныхоо дотоодод бүрэн хяналт тогтоож чадаагүй 
(жишээлбэл: цэрэгжсэн бүлэг);

•	 Тухай улсын эн тэргүүнд хөгжүүлэх газарзүйн бүс    

•	 Онцгой нөхцөлд хэрэглэгдэх арга замуудыг турших (жишээ нь: 
Амазоны биом) эсвэл хянахад хялбар (жишээ нь: өргөнөөр 
тараах шаардлагагүй, цөөн оролцогчтой) арга хэрэгслүүдийг 
турших, энэ хооронд үндэсний түвшинд илүү үр ашигтайгаар 
хэрэгжүүлэх чадавх бүрдүүлэх (жишээлбэл: харилцааны болон 
сургалтын материал, арга хэрэгсэл, үйл явц гэх мэт).  
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Зураг 4.9: REDD+-ийн түвшин

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

ОСТ, мониторинг ба тайлагналт зэргийг үндэсний түвшинд гаргадаг байлаа ч 
гэсэн REDD+-тэй холбоотой хөрөнгө оруулалтууд нь наанадаж нэг эсвэл хэд 
хэдэн сонгогдсон газруудыг бүхлээр нь эсвэл тодорхой хэсгүүдийг харуулсан 
байхыг эрмэлздэг. Дээр дурдсан асуудлаас гадна, ойн хомсдол, доройтлын 
халуун цэг, эсвэл “+” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой байдал зэргийг 
харгалзан үзвэл зохино.  Мөн тодорхой нэг идэвхтэй тоглогч (жишээ нь: бүс 
нутгийн удирдлага), хэрэгжүүлэхэд хамтрагч талууд эсвэл санхүүгийн хамтрагч 
талуудын сонирхол зэргийг харгалзаж болно. 

Оновчтой сонголт хийхэд туслах хэд хэдэн аргууд бий (Гарын авлага 7: 
Бодлого, Арга Хэмжээ–ээс үзнэ үү). Түр арга хэмжээг сонгосон улс орнууд нь 
үр дүнд хүрэхэд хялбар буюу “түүхэд хялбар жимс” бүхий газар нутагт, мөн илүү 
асуудалтай болон газар зүйн бүсийн тэнцвэрийг хангахад анхаарах шаардлагатай. 
Ингэснээр ҮС/ҮАТ-ний итгэл төрүүлэх байдал, түүнийг хэрэгжүүлэх нөөц чадавх 
зэрэг олон улсын дэмжлэг оролцоо болон REDD+-ийн хөрөнгө оруулалтыг (үр 
дүнд суурилсан урамшууллаас өөр) татахад чухал нөлөө үзүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.  

ҮС/ҮАТ-нд дараах зүйлсийг оруулж болно: 

•	 Бүс нутгийн хэрэгжилтэд арга замууд болон байршлыг сонгосон 
цаад учир шалтгаан;  

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулалттай 
холбоотойгоор гарах үр дагавар (REDD+-ийн загвар); 

•	 REDD+-ийн Үндэсний нөхцөл байдалд хувь нэмрээ оруулах арга 
зам;  

•	 Цаашид Үндэсний хэрэгжилтийг тогтвортойгоор дараагийн 
шатанд гаргах үзэл баримтлал.    
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Нэг буюу хэд хэдэн бүс нутгийг сонгон авч REDD+-ийг хэрэгжүүлэхэд REDD+-ийн 
бэлтгэл үетэй (ОСТ-ийг боловсруулах, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчим болон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем ба 
бусад зүйлс) уялдуулах, нийцүүлэх үүрэг бүхий үндэсний түвшний манлайлал 
маш чухал байдаг: 

•	 Бүс нутгийн байгууллагууд хоорондын (хэвтээ тогтолцоо);    

•	 Бүс нутгийн болон үндэсний түвшин хоорондын (босоо 
тогтолцоо). 

Хоорондын уялдаа холбоо, тогтвортой байдал нь үр дүнд суурилсан урамшуулал 
(ҮДСУ) хүртэх зорилгоор НҮБУАӨСК-д чанартай тайлан гаргахад шаардагдах 
мэдээллүүдийг хялбар байдлаар холбож боловсруулахад үндсэн хүчин зүйл 
болдог төдийгүй тодорхой хугацааны дараа бүс нутгийн түвшнээс Үндэсний 
түвшинд шилжин орох ажлыг илүү хялбар болгоно.  

Энэ асуудал нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээнээс гадуур ашиглагддаг арга хэрэгслүүдийг 
хавсран хэрэглэх тохиолдолд илүү хамааралтай бөгөөд тухайлбал бүс нутгийн 
эсвэл нүүрстөрөгчийн сайн дурын зах зээлтэй (НСДЗЗ) холбоотой төслийн 
түвшний аргууд, НСДЗЗ-ийн олон төрлийн стандартад хэрэглэгддэг дүрэм 
журам, аргазүйг НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд заавал нийцүүлэх албагүй. REDD+-ийг 
хэрэгжүүлж буй орнуудад өргөн тархсан эдгээр арга хэрэгслүүдийг хооронд 
нэгтгэх нь чухал хэдий ч уялдуулах талаар эхнээс нь харгалзаж үзээгүй 
тохиолдолд бэрхшээл үүсэх нь бий. Иймэрхүү аргуудыг хэрэглэхийн өмнө давуу 
болон бэрхшээлтэй талуудыг нарийвчлан судлах шаардлагатай.       

тэргүүлэх хүчин зүйлс

Тухайн улс орны хувьд стратегийн шинжтэй шууд ба шууд бус ямар хүчин 
зүйлсийг тэргүүлэх ач холбогдолтойд тооцох нь чухал. Эдгээр хүчин зүйлсийг 
эрэмбэлэхдээ дараах асуудлыг анхаарах хэрэгтэй: 

•	 ОХД-оос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтад хүчин зүйлсийн 
шууд ач холбогдол, эсвэл “+” үйл ажиллагаатай холбоотой 
шингээлтийн боломж;  

•	 Хамрах хүрээ ба хэрэгжүүлэх түвшин;

•	 Улс төрийн тэргүүлэх ач холбогдол;

•	 Хүчин зүйлсийг арилгах чадавх (техникийн хүчин чадал, улс 
төрийн орчин, тоглогчид буюу оролцогч талууд, мөн эдгээртэй 
асуудлуудыг шууд бус хүчин зүйлстэй холбох); 

•	 Шаардагдах зардал хөрөнгө болон үр ашиг (ойгоос дагалдах 
бусад үр ашгийг оролцуулаад); 
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•	 Тухайн хүчин зүйлсэд чиглэсэн бодлого, арга хэмжээтэй 
холбоотойгоор хүрээлэн буй орчин, нийгэмд үүсгэж болох эрсдэл 
ба үр ашиг.     

Хүчин зүйлсийг эрэмбэлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гарын авлага 3: Ойн 
хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс. –ээс үзнэ үү.  

Эдгээрийг дүгнэж үзвэл, үндсэн үйл ажиллагаа хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулах/шингээлтийг нэмэгдүүлэх хамгийн чухал хүчин зүйл(с)-д чиглэх нь 
стратегийн хувьд заавал зөв байх албагүй. Иймэрхүү хүчин зүйлсийг дараагийн 
ээлжид буюу тохиромжтой нөхцөл (жишээлбэл: улс төрийн болон санхүүгийн) 
бүрдсэн үед шийдвэрлэж болно. Гэсэн хэдий ч, өндөр ач холбогдолтой хүчин 
зүйлсийг үл ойшоосноор ҮС/ҮАТ-ний чанарт эргэлзэх хандлага үүсгэж болзошгүй 
тул эдгээрийг зохих байдлаар тодорхойлж хамруулсан байх нь чухал юм.  

•	 Монгол орны хувьд REDD+-ийн стратеги нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох асуудлуудыг тусгана.     

Хамрах хүрээ, түвшин, тэргүүлэх хүчин зүйлсийн талаар  
Хамрах хүрээ, түвшин болон хүчин зүйлсийн талаарх шийдвэрүүд нь харилцан 
биедээ нөлөөлдөг тул эдгээрийг тусад нь биш хамтад нь авч үзэх шаардлагатай 
(Зураг 4.10). Мөн эдгээр нь тухайн улс REDD+-ийн загвар, бүтцийн олон 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд (ялангуяа ҮС/ҮАТ, БАХ, ОСТ, ҮОМС болон СНУСМС)-ийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. 

Зураг 4.10: Хамрах хүрээ, түвшин ба тэргүүлэгч хүчин зүйлсийн хоорондын хамаарал

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр
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                      эргэцүүлэх асуулт

Хамрах хүрээ нь түвшин болон тэргүүлэгч хүчин зүйлсэд хэрхэн нөлөөлж болох 
вэ? Нөгөө талаас нь/эсрэгээрээ ямар нөлөөлөл байж болох вэ? Энэ нь REDD+-
ийн загвар, бүтэцтэй хэрхэн холбогдох вэ?  

Жишээлбэл, аль нэг улс ОХД-оос шалтгаалсан хүлэмжийн хийг бууруулах зорилго 
тавьсан тохиолдолд ойн доройтлыг хянах ҮОМС бий болгох, түүхэн хугацааны 
(болон шаардлагатай тохиолдолд үндэсний онцлог нөхцөлд тохируулсан) 
доройтлыг тодорхойлох ОСТ-ийг тогтоох, мөн түүнчлэн хамгаалах зорилго бүхий 
ямар нэг хэмжээгээр ашиглаж буй СНУСМС-тэй байх зэрэг шаардлагууд тулгарна. 
Нөгөө талаас, ОСТ-нд REDD+-ийн зарим үйл ажиллагааг тусгахад бэрхшээл үүсэх, 
эсвэл ҮОМС-ээр дамжуулан эдгээр ажлуудыг хянах зардал, техникийн боломж 
хязгаарлагдмал байх зэрэг нь холбогдох хүчин зүйлстэй тэмцэх арга хэмжээ авч 
чадахгүйд хүргэх, улмаар ҮДСУ хүртэх боломжгүй болж санхүүгийн хомсдол 
үүсэх зэрэг үр дагавартай байдаг. Гэвч тухайн улс ойн дагалт баялгийн үр ашиг 
эсвэл өөр бусад асуудлуудыг багтаах эсэхээ шийдэх боломжтой.        

REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бүс нутаг болон түвшнийг сонгоход хүчин зүйлсэд 
чиглэсэн холбогдох үйл ажиллагаа, оролцогч талууд, зардал, үр ашиг, REDD+-
ийн Канкуны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлэх, REDD+-ийн 
загвар, бүтцийн хэлэлцүүлэг шаардлагатай.   

Тэргүүлэгч хүчин зүйлс (жишээлбэл: модны нүүрс үйлдвэрлэл) болон тэдгээрт 
чиглэсэн БАХ-тэй (жишээ нь: модны нүүрсний бүтээгдэхүүн хангамжийн гинжин 
хэлхээг зохион байгуулж, бий болгох) холбоотой сонголтууд нь аюулгүй байдлын 
буюу сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим (тухайлбал: үйлдвэрлэл, 
тээвэрлэлт, зах зээлд оролцдог эмзэг бүлгийн амьжиргаанд нөлөөлөх гэх 
мэт) асуудлыг шууд хөндөж болно. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчмуудыг дагаж мөрдөх нь үр дүнг баталгаажуулан сайжруулахад БАХ–ий 
хэрэгжилтийг хэрхэн өөрчлөх, мөн бусад асуудлуудтай уялдахад  зайлшгүй 
шаардлагатай байдаг.     

Хэдийгээр хамрах хүрээ, түвшин, тэргүүлэх хүчин зүйлс зэрэг стратеги асуудлуудыг 
бэлтгэл хангах шатны өөр өөр үеүдэд шийдвэрлэдэг боловч эдгээрийг аль болох 
эртнээс тодорхойлж байх нь холбогдох дүн шинжилгээ болон зөвлөлдөх ажлуудыг 
үндсэн асуудал руу хандуулахад тусална. Хэрэгжилтийг оновчтой эхлүүлэх нь 
REDD+-ийн урт хугацааны үзэл баримтлалтай холбоотой тухайн улсын нөхцөл 
байдал болон 4.11-р зурагт үзүүлсэн REDD+-ийн 3-р үеийг хэрэгжүүлэх стратеги 
арга замаас шууд хамаарна.   
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Зураг 4.11: REDD+-ийн үзэл баримтлал ба түүнд хүрэх стратеги арга замууд

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

санхүүжилтийн стратеги 

Зардлын дүн шинжилгээ ба санхүүгийн төлөвлөлт нь стратегийн үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд хоёр чухал зорилготой:

•	 Стратеги арга замууд тодорхойлогдсоны дараа стратегийг 
хэрэгжүүлэх зардлыг тодорхойлох. Энэ нь дараах зүйлд дэмжлэг 
болно: 

1. Тухайн улсаас зайлшгүй гаргах зардлын хэмжээг 
тодорхойлох, хэзээ шаардлагатай болохыг тодорхойлох;  

2. Стратеги хувилбаруудад тохирох санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг тодорхойлох;

3. Газар ашиглалтын үр ашигтай хэлбэрүүдийг дэмжихүйц 
стратеги хувилбаруудыг дахин төлөвлөх (санхүүгийн 
бодлогуудыг өөрчлөх замаар REDD+-ийн үйл ажиллагааг 
үр ашигтай болгох);   

4. Стратегийн арга замуудыг хэрэгжүүлэх санхүүгийн 
урсгалыг хуваарилах зорилгоор Үндэсний сангийн 
менежментийг загварчлах. 
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•	 Стратеги боловсруулах шатанд хувилбаруудыг эрэмбэлэхэд 
хувь нэмрээ оруулах (жишээ нь: санхүүгийн хувьд хэрэгжүүлэх 
боломжгүй БАХ-г хасах, эсвэл засаж өөрчлөх).  

Эдгээр шалтгаанаар санхүүгийн стратеги нь REDD+-ийн үзэл баримтлал болон 
хэрэгжүүлэх БАХ-г тодорхойлоход нөлөө үзүүлдэг. (Зураг 4.12). Үүнд БАХ-нд 
шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг (REDD+-ийн хөрөнгө оруулалт) тодорхойлох, 
түүнтэй холбогдох, түүнчлэн ҮДСУ-д чиглэсэн санхүүгийн баталгааг хангах ажлууд 
багтана. БАХ-ний олон улсын санхүүжилт нь төрөл бүрийн хувийн болон олон 
нийтийн/төрийн эх үүсвэрээс бүрддэг: Тухайлбал:

•	 Хоёр талт гэрээнүүд (хөрөнгө оруулалт болон ҮДСУ-ын аль аль нь 
байж болно);

•	 Олон талт (хамтарсан) хөтөлбөрүүд (хөрөнгө оруулалт болон 
ҮДСУ-ын аль аль нь байж болно), (Конгогийн Сав газрын Ойн 
Сан (хөрөнгө оруулалт) болон Дэлхийн Банкны Нүүрстөрөгч Сан 
(RBPs) зэргийг оролцуулаад);

•	 Ногоон Уур амьсгалын Сан (хөрөнгө оруулалт болон ҮДСУ); 

•	 Хувийн хэвшлийн эх үүсвэрүүд (энэхүү механизм нь хараахан 
тодорхойлогдоогүй байгаа).

Мөн түүнчлэн, тухайн орны нөхцөл байдлаас шалтгаалан БАХ-г хэрэгжүүлэхэд 
дотоодын эх үүсвэр чухал үүрэгтэй. Ийм эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх нь REDD+-
ийн хэрэгжилтийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах, үр дүнг дотооддоо 
хадгалж эзэмших зэрэг давуу талыг олгодог бөгөөд REDD+-ийн зорилтууд болон 
БАХ-г Үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх зорилтууд, хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдтэй 
уялдуулснаар ийм нөхцөл бүрдэнэ (Мехико хотод болсон уулзалтаар REDD+-
ийг орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн болон Үндэсний зорилтуудад 
хүрэх нэмэлт боломж хэмээн үзсэн).   

REDD+-ийн санхүүжилт нь дотоодын эсвэл олон улсын эх үүсвэртэй байхаас үл 
шалтгаалан ойн хомсдолд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн (жишээ нь: татаас эсвэл 
газар тариалангийн шууд хөрөнгө оруулалт гэх мэт) санхүүжилтүүдтэй өрсөлдөх 
чадвар муу байдаг. Ийм тохиолдолд, тухайн хүчин зүйлстэй санхүүгийн талаар 
шууд өрсөлдөхөөс илүүтэйгээр, REDD+-ийн санхүүжилтийг тараан байршуулснаар 
тухайн салбарын зорилт эсвэл холбогдох бодлого, хөтөлбөрт нөлөөлөх боломж 
бүрдэнэ.   

REDD+ үйл ажиллагааны санхүүжилтийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг Гарын 
авлага 9: REDD+-ийн Санхүүжилт –аас үзнэ үү. 
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Зураг 4.12: REDD+-ийн болон REDD+-ийн бус санхүүгийн эх үүсвэрүүдийг ҮС/ҮАТ- ний 
хэрэгжилтэд нийцүүлэх, нэгтгэх хэрэгцээ шаардлага 

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

REDD+ -ийг хэрэгжүүлэх арга зам  
Улс орнууд өөрсдийн нөхцөл байдал болон тэргүүлэх чиглэлээс хамаарч REDD+-ийг 
хэрэгжүүлэх өөр өөр арга замыг сонгодог. Зарим улс оронд зөв зан төлөвийг 
дэмжиж бурууг нь хориглоход чиглэсэн бодлого, хууль журам болон санхүүгийн 
ажиллагаа зэргээр бодлогод чиглэсэн аргуудыг ашигладаг бол зарим нь бодит 
нөлөөлөл үзүүлэх, тухайн нөхцөлд нь илүү ойртсон арга замуудыг, харин үлдсэн 
хэсэг нь эдгээр аргуудыг хослуулан хэрэглэдэг. Зарим улс REDD+-ийг ихэвчлэн 
төрийн байгууллагуудаар дамжуулан хэрэгжүүлж байхад зарим нь хувийн болон 
иргэний нийгмийн байхаас нь үл хамааруулан Үндэсний болон олон улсын 
холбогдох үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад итгэл хүлээлгэх нь бий. Улс 
орнууд төрөл бүрийн урамшуулал болон албадлагын механизмыг ашиглах, 
мөн төрийн байгууллагуудад харилцан адилгүй үүрэг хүлээлгэх зэрэг аргуудыг 
хэрэглэж болно.  

Үүнтэй адилаар REDD+-ийн хэрэгжилтээ төрийн байгууллагуудын Үндэсний, бүс 
нутгийн болон орон нутгийн гэх мэт олон янзын түвшинд сайтар зохицуулах 
шаардлагатай болдог. Засаглалын өөр түвшин бүрд шийдвэр гаргагчдаас гадна 
өөр сонирхол, хэрэгжүүлэх чадавх бүхий ОХД-ыг хариуцагч этгээдүүд, нөлөө 
бүхий манлайлагчид зэрэг олон тооны оролцогч талууд байдаг. Улс орнуудын 
онцлог, нөхцөл байдалтай (тухайлбал; засаглалын тогтолцоо) холбоотойгоор 
эдгээр бодлого, арга хэмжээнүүдийг засаглалын өөр өөр түвшинд тохируулан 
хэрэгжүүлэх, засаглалын дээд түвшинд хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээ 
нь доод түвшний үйл ажиллагааг дэмжих, тэдгээрийн шийдвэрлэх боломжгүй 
зарим асуудлыг шийдэхэд түлхэц өгөх зэргээр харилцан уялдаатай хэрэгжүүлэх 
нь зүйтэй. (Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гарын авлага 7: Бодлого, Арга 
хэмжээ –ээс үзнэ үү). 

Хөгжлийн 
бодлогыг 
сайжруулах
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Эцсийн дүнд REDD+-ийг хэрэгжүүлэх хамгийн оновчтой арга нь тухайн улсын 
нөхцөл байдлыг харгалзсан практик шийдлүүд дээр тулгуурласан байх ёстой ба 
эдгээр олон төрлийн шийдлүүдийг хамтатгасан арга зам байж болно.         

Улс орнууд дараах асуултуудыг тавьж болно:  
• REDD+ нь манай улсын хөгжлийн зорилтуудыг шийдвэрлэхэд ямар нөлөө/

хувь нэмэр үзүүлэх вэ?
• REDD+-ийн ямар үйл ажиллагаа манай улсад чухал ач холбогдолтой вэ? 

Тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд техникийн хувьд хязгаарлагдмал зүйл байгаа юу  
(жишээ нь: Үндэсний ойн Мониторингийн Систем (ҮОМС), ОСТ)?  

• ОСТ-ийг Үндэсний түвшинд боловсруулах уу эсвэл тодорхой бүс нутгийг 
хамруулах уу, яагаад? 

• Бидний тодорхойлсон хүчин зүйлс REDD+-ийн олон талын үйл ажиллагаатай 
хэрхэн холбогдох вэ? REDD+-ийн хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой 
хүчин зүйлс юу вэ, аль нь тэргүүлэх зэрэгт эрэмбэлэгдэх вэ (жишээ нь: 
REDD+-ийн ач холбогдол, хэрэгжүүлэх боломж, эрэмбэ)? 

• REDD-ийг хэрэгжүүлэхэд ямар арга замыг сонгох вэ? Төрөл бүрийн түвшин 
дэх засаглалын үүрэг юу вэ (Үндэсний, бүс нутгийн, орон нутгийн)? Бүс 
нутаг, олон нийт болон хувийн хэвшлийн санаачилгыг засаглалын дээд 
түвшин хэрхэн үр дүнтэй дэмжиж, зохицуулах вэ?  

Бодлого, арга хэмжээ (БАХ)-г хэрэгжүүлэх хувилбаруудад 
дүн шинжилгээ хийх, эрэмбэлэх   
REDD+-ийн талаас нь авч үзвэл, БАХ гэдэг нь төр үүргийнхээ дагуу REDD+-
ийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бусад зорилтуудтайгаа уялдуулж (орон нутгийн 
хөгжлийн, эсвэл салбарын шинэчлэл гэх мэт) хэрэгжүүлэх ажлууд гэж ойлгож 
болно. Тиймээс, БАХ нь ҮС/ҮАТ–ний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.   

REDD+-ийг үр дүнд хүргэхэд тохирох цогц БАХ–г боловсруулах нь хүчин зүйлс/
бэрхшээлийн дүн шинжилгээ, REDD+-ийн үзэл баримтлал болон дээр дурдсан 
стратегийн асуудлуудыг багтаасан төрөл бүрийн техникийн шийдлүүдийг 
нэгтгэсэн үйл явц юм. Гэвч тухайн улсын нөхцөл байдал, тэргүүлэх асуудал, одоо 
хэрэгжүүлж буй БАХ, хөтөлбөр, төлөвлөгөө зэргээс хамаарч ҮС/ҮАТ-ний стратеги 
сонголттой шууд хамааралгүй БАХ-тэй нэгтгэх явдал байж болно. Үүнийг тухайн 
улс шийдэх ба эдгээр БАХ-ий чухам алинд нь үр дүн суурилсан урамшууллыг 
(ҮДСУ) хүртэх боломжтой, аль нь үгүй вэ гэдгээ тодорхойлсон байх нь чухал юм.       



Холбогдох БАХ-г сонгохдоо оролцогч талуудтай зөвшилцөх замаар хийх ба эдгээр 
нь Үндэсний болон орон нутгийн байгууллагын албан хаагчид, иргэний нийгмийн 
байгууллага, хувийн хэвшил, нутгийн болон уугуул иргэдийн бүлэг зэрэг олон төлөөллөөс 
бүрдэнэ. (Энэ талаар дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 11: Олон нийтийн мэдээлэл ба Талуудын 
оролцоо –оос үзнэ үү). Эдгээр БАХ –г сонгохдоо дараах хүчин зүйлсэд суурилна:  

•	 Улс орны нөхцөл байдалд тохирсон REDD+ үйл ажиллагааны уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах боломж; 

•	 Нийгэм ба хүрээлэн буй орчны үр ашгууд болон эрсдэлүүд;  

•	 БАХ-ний ерөнхий үр дүнг үнэлэх ҮОМС-ийн чадавх; 

•	 БАХ тус бүрийн (жишээ нь: нөхөн сэргэлт) хэрэгжилт болон холбогдох үр 
дүнд мониторинг хийх чадавх;

•	 БАХ-г (Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд) оновчтой, үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх чадавх;  

•	 БАХ-нд шаардагдах зардал, гарах үр ашиг (ойгоос дагалдах үр ашгийг 
оролцуулаад) болон болзошгүй эрсдэл;

•	 Үндэсний болон бүс нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд, төлөвлөгөөтэй 
уялдуулах;  

•	 Тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах улс төрийн дэмжлэг; 

•	 REDD+-тэй холбоотой БАХ-үүдийн үндсэн шинж чанар, хамрах хүрээ (ойн 
салбарын өнөөгийн бодлого, төлөвлөгөөнүүдийг оролцуулаад)     

•	 БАХ-г санхүүжүүлэх нөөц боломж (Үндэсний/хоёр-талт/олон-талт)

Оновчтой эсэх, холбоотой байдал зэргийг үнэлэхдээ БАХ-г нэг бүрчлэн тусгайлан авч 
үзэх шаардлагагүй, харин үүний оронд үр дүнтэй, оновчтойгоор урт хугацаанд шууд ба 
шууд бус хүчин зүйлсэд чиглэсэн шат дараалсан, бие биеэ нөхсөн REDD+-ийн цогц арга 
хэмжээ хэлбэрээр боловсруулах нь зөв юм. Түүнчлэн Үндэсний, бүс болон орон нутгийн 
түвшний БАХ-үүд нь харилцан бие биеэ нөхсөн, өөр хоорондоо нягт холбоотой байх 
нь чухал юм (жишээ нь бодлого, дүрэм журмын шинэчлэл нь бүс нутгийн түвшний үйл 
ажиллагааг дэмждэг байх). Ийм цогц байдлаар боловсруулах нь “өөрчлөлтийн онол”-
ын тодорхойлолтод нийцэх ба энэ нь олон төрлийн БАХ-үүдийн нийлбэр хүсэж буй 
үр дүнд (нүүрстөрөгчийн болон бусад үр ашиг) хэрхэн хүргэхийг илэрхийлдэг. БАХ-г 
өнгөрсөн болон одоогийн туршлагад тулгуурлаж, тэдгээрийг сайжруулах, өөрчлөх 
замаар зорилгодоо хүрэхэд ашиглана.  Энэ талаар дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 7: 
Бодлого, Арга хэмжээ–ээс үзнэ үү.  
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Улс орнууд дараах асуултыг өөртөө тавьж болно:
• Бид REDD+-ийг тодорхойлж хэрэгжүүлэхдээ ямар БАХ-г төлөвлөж байгаа 

вэ? Төлөвлөж буй үйл ажиллагаанууд нь ОХД-ын шууд болон дам хүчин 
зүйлс/эсвэл “+” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тулгарах бэрхшээлийг 
хэрхэн оновчтой шийдвэрлэх вэ?

• БАХ-үүдийг яагаад сонгосон, хэрхэн яаж тодорхойлж, эрэмбэлсэн бэ? 
Тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нийгэм, эдийн засаг болон улс төрийн боломж 
хэр байгаа вэ, мөн эдгээр БАХ нь одоо хэрэгжиж байгаа бодлого, арга 
хэмжээтэй хэрхэн холбогдох вэ (засах, дэмжих/эсвэл нэмж оруулах)? Ямар 
арга замаар эдгээрийг өөрчилж болох вэ?  

Хэрэгжилтийн зохион байгуулалтыг тодорхойлох нь (санхүү, 
хууль эрхзүйн болон институцийн)   
Улс орнууд 2-р үе шатанд REDD+-ийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх асуудлыг тодорхойлох шаардлагатай. Энэ ажлын хүрээнд REDD+-
ийн хэрэгжилтийг удирдан зохицуулах, мониторинг хийх, тайлагнах зорилго 
бүхий институцийн, хууль эрхзүйн болон санхүүгийн зохицуулалт орно. REDD+-д 
бэлтгэх үеийн институцийн зохион байгуулалтыг сонгосон БАХ болон ОХД-ын 
хүчин зүйлсээс шалтгаалж хэрэгжилтийн үе шатанд эргэж харах шаардлагатай.      

Одоогийн бүтэц зохион байгуулалтад тулгуурлан эрх мэдэл, төсөв, хууль 
эрхзүйн суурийг бий болгох хэрэгтэй. Хайрцаг 4.13–д энэхүү алхамд дэмжлэг 
үзүүлэх хуулийн асуудалтай холбоотой жишээг үзүүлэв. REDD+-ийг хэрэгжүүлэх 
институцийн зохион байгуулалт нь тухайн улсын нөхцөлд тохирсон Үндэсний, 
цаашид тохиромжтой үед UN-REDD хөтөлбөр дэмжих боломжтой байх хэрэгтэй. 
БАХ-ний мониторингийн талаар дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 7: Бодлого, арга 
хэмжээ–ээс үзнэ үү.     

Улс орнууд өөртөө дараах асуултуудыг тавьж болно:
• Байгууллагын дотоод болон салбар дундын үр дүнтэй яриа хэлэлцээр, 

зохицуулалтыг хэрхэн бий болгох вэ?
• REDD+-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, мониторинг хийхэд хэрэглэх олон 

төрлийн арга хэрэгслүүд, тэдгээрийн үйл явц, хариуцах этгээд зэргийг 
хэрхэн тодорхойлох, эсвэл сайжруулах вэ? 

• Эдгээр зохион байгуулалтыг одоогийн бүтэц, үйл явц, хууль эрхзүйн орчин 
зэрэгт хэрхэн нийцүүлж хийх вэ?  
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ҮС/ҮАТ-ний төслийг боловсруулах явц
ҮС/ҮАТ баримт бичгийн төслийг (эхний хувилбарыг) боловсруулах явц нь цаашдаа 
дотоод ба олон улсын оролцогч талуудын дунд зохион байгуулах хэлэлцүүлгийг 
амжилттай явуулах боломжоор хангах ёстой. Энэ үйл явц хэр удаан үргэлжлэх 
нь зохион байгуулах арга хэлбэр болон уг баримт бичгийн агуулгад багтах олон 
тооны бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр санал нэгдэхээс ихээхэн хамаарна.         

Зарим улсуудад, жишээлбэл Замби улсын хувьд анхны хувилбар буюу төсөл 
гаргахдаа “Асуудал ба Шийдлийн хуудас”-ыг ашигласан нь үр дүнтэй байжээ.  
Энэ нь дараах боломжийг олгодог:  

•	 Одоо байгаа холбоотой мэдээллүүдийг цуглуулах, дэлгэн үзүүлэх 
(жишээ нь: бэрхшээлүүд, хүчин зүйлс, одоогийн БАХ болон 
хуримтлуулсан туршлага),  дутагдлыг ирүүлэх; 

•	 Стратегийн өргөн хүрээтэй асуудлууд, боломжит шийдлүүд ба 
тэдгээрийн утга санааг танилцуулах.  

Үүнийг ялангуяа ҮС/ҮАТ-ний эхний хувилбар гаргахаас өмнө олон талыг 
хамруулсан хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргах үйл явцын талаар мэдээлж ойлгуулах 
зэрэгт ашиглах нь тохиромжтой. ҮС/ҮАТ-ний эхний хувилбарыг боловсруулах 
нь санал хүсэлт болон харилцан нөлөөлөл, оролцогч талуудын хоорондын 
харилцаа тэдгээрийн эзэмшлийн болон хариуцах асуудлыг тодорхой болгох 
боломж олгодог.    

Улс төрийн болон оролцогч талуудын баталгаажуулалт 
Улс орнууд өөрийн ҮС/ҮАТ-г улс төрийн талаас дэмжлэг авах эсвэл 
баталгаажуулахыг эрмэлзэж болно. Энэ нь төрийн байгууллагын (ОХД-ын шууд 
болон шууд бус хүчин зүйлстэй холбогдох яамдыг оролцуулан) албан ёсны тамга 
тэмдгээр албажуулах, мөн холбогдох талуудаар баталгаажуулах тухай ойлголт 
юм. Хэрэв REDD+-ээс хөрөнгө оруулалт хүсэж байгаа бол ингэснээр тухайн бичиг 
баримт илүү жинтэй бөгөөд албан ёсны шинжтэй болдог.    
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ҮС/ҮАТ –г албан ёсоор нэгтгэх 
Хүчин төгөлдөр ҮС/ҮАТ-г ерөнхийлөгчийн эсвэл сайдын тушаал, шийдвэр зэрэг 
олон төрлийн арга хэрэгсэл ашиглан Үндэсний бодлого, хууль тогтоомжтой 
(жишээ нь: уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх цогц ажлууд) холбож уялдуулах, 
эсвэл тусгах ажлыг хийж болдог. Мөн ҮС/ҮАТ-г Үндэсний болон бүс нутгийн 
түвшинд салбар дундын болон эсвэл аль нэг салбарын төлөвлөгөөнд боломжтой 
хэмжээгээр тусгаж болно. Энэ үйл явц удаан үргэлжилж болох ч бодит 
нөлөөллийн хүрээг нэмэгдүүлэх стратегийн чухал ач холбогдолтой.   

Хайрцаг 4.14 Зарим орнуудын REDD+-ийн зорилго, зорилтууд, амлалт 
болон хүрэх үр дүн 

•	 индонез 2020 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 26%-иар 
бууруулах (олон улсын дэмжлэгт 41%) өөрийн амлалтын хүрээнд 
газар ашиглалтын бодлого, хэрэглэгчдийн газар эзэмших, ашиглах 
эрх, хууль дүрэм, тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаар дорвитой шинэчлэл 
эхлүүлсэн.   

•	 Колумб улс “Амазоны Зорилт”-ийн хүрээнд 2020 он гэхэд ойн 
хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тэглэх зорилт 
тавьсан бөгөөд тодорхой ахиц дэвшил гаргаж байна.  

•	 Мексик уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хууль гаргаж түүндээ 
ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тэглэх зорилт 
тусгасан байна. 

•	 етиоп улсын Уур амьсгалд дасан Зохицсон Ногоон Эдийн Засаг 
(CRGE) санаачилгаас 2025 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бүрэн 
зогсоосон дундаж эдийн засагтай орон болох зорилт тавьсан байна. 

•	 бразил улс 2020 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 36.1% - 38.9%-
иар бууруулах амлалт авсан. Үүний хүрээнд томоохон ахиц гаргаж 
1996-2005 оны жилийн дундаж түвшинтэй харьцуулахад 2013 оны 
байдлаар ойн хомсдолыг 71%-иар бууруулж ХАА-н бүтээмжийг өсгөж 
хөдөөгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлжээ.    
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ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явцад гарах нийтлэг асуудлууд  
Баримт бичгийг чанартай боловсруулахад хэд хэдэн нэмэлт асуудлуудыг 
анхаарах шаардлагатай.  

Үндэсний институцийн тодорхой байдал, манлайлал ба удирдлага зохион 
байгуулалт   

ҮС/ҮАТ-г боловсруулах үйл явц нь төрөл бүрийн засаглалын түвшинд сонгогдсон 
болон газар зүйн бүс, салбарууд болон оролцогч талуудын идэвх чармайлт, 
тэднээс цуглуулсан мэдээлэл зэргийг холбож нэгтгэх амаргүй шаардлагатай 
тулгарна. Стратеги боловсруулах болон бэлтгэл хангах явцыг удирдан 
чиглүүлэхээр томилогдсон, шаардлагатай төсөв зардлаар хангагдсан, тодорхой 
эрх бүхий төрөөс нэг манлайлагч байх нь чухал. Мөн, хэрэгжилтийн үе шатанд 
REDD+-ийн үр дүнд хүрэхийн тулд салбар дундын зохицуулах механизмтай байх 
нь  бэлтгэл үеийнхээс илүү чухал байдаг.      

олон салбар ба талуудын оролцох үйл явц 

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлсийн дийлэнх нь ойгоос бусад салбараас 
шалтгаалдаг тул REDD+-д бэлтгэх үеэс эхлэн салбар дамнасан байгууллагууд, 
үйлдвэрлэлийн салбаруудын хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, дэмжлэг, 
нэгдмэл ойлголтыг бий болгох нь чухал юм. Иймээс төрөл бүрийн салбарын 
(Ойн, Байгаль орчин, ХАА, Төлөвлөлт ба Санхүү зэргийг оролцуулаад) оролцоо, 
тэдгээрийн зохицуулалт нь бэлтгэл хангах болон хэрэгжүүлэх шатны аль алинд 
маш чухал байдаг. ҮС/ҮАТ боловсруулах үйл явц нь REDD+-ийг бусад салбаруудад 
таниулах сайн боломж, арга хэрэгсэл юм. Зураг 4.15-д ҮС/ҮАТ боловсруулахад 
оролцох салбарын яамд болон тэдгээрийн оролцооны жишээг үзүүлэв.   

Салбар хоорондын яриа хэлэлцээр, зохицуулалтын оновчтой механизмыг 
REDD+-ийн хэрэгжилтийн үед төр засгийн бодлого, үйл ажиллагаанд тохируулан 
сайжруулах, бэхжүүлэх шаардлагатай. Үүнийг хийхэд улс төрийн дээд түвшний 
дэмжлэг нэн чухал төдийгүй энэ нь REDD+-ийг бизнес кейс маягаар авч үзэхийг 
шаарддаг.    
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Зураг 4.15 Салбарын яамны оролцооны жишээ

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

Нэгдсэн ойлголт, харилцан дэмжлэг ба хамтын ажиллагаа бий болгохын тулд уг үйл 
явц нь хамтын оролцоонд түшиглэсэн, ил тод, нээлттэй, тэгш байдлыг хангасан, 
ТББ, нутгийн болон уугуул иргэдийг төлөөлөх анхан шатны байгууллагууд, мөн 
хувийн хэвшлийг оролцоог хангасан байх хэрэгтэй. Үүнээс гадна судалгааны 
байгууллагуудыг оролцуулж мэргэжлийн шинжээчийн туслалцаа авч болно.  
Төрөл бүрийн салбар болон оролцогч талуудын оролцоо нь ҮС/ҮАТ-ний оновчтой 
байдлыг хангахын зэрэгцээ эцсийн хувилбарыг албажуулахад дэмжлэг болдог.     

Төрийн болон бусад үндсэн оролцогч байгууллагуудыг тодорхойлох нь 
оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоог хангах, стратеги боловсруулахад 
хэрэгтэй байдаг. Мөн дэмжлэг болон эсэргүүцэл үзүүлж болзошгүй оролцогч 
талуудыг (байгууллага,  хувь хүн) тэдний REDD+-ийн талаарх сонирхол, үзүүлж 
болох дэмжлэгийг тодорхойлж, тэднийг тохиромжтой үед зохистой байдлаар 
оролцуулах албан ба албан бус төлөвлөгөө гаргаж болно. Талуудын оролцооны 
талаар дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 11: Талуудын оролцоо–оос үзнэ үү.  

жендерийн асуудлууд
Эмэгтэйчүүд ба эрэгтэйчүүдийн онцгой үүрэг, эрх, хариуцлага болон ойн талаарх 
мэдлэг, түүнийг ашиглах хэлбэр зэргээс авч үзэхэд зарим ялгаатай байдал 
харагддаг. Иймэрхүү жендерийн ялгааг харгалзах хэрэгцээ, тэдний хэрэглээ ба 
мэдлэгийн ялгаатай байдал (ойг оролцуулаад) зэргийг бодлого, хөтөлбөрүүдэд 
тусгах нь REDD+-ийн урт хугацааны үр дүнд тустай. ҮС/ҮАТ нь шаардлагатай бүх 
асуудлыг анхаарч хамруулсан, уян хатан байх төдийгүй бодлого, хөтөлбөрийг 
боловсруулахаас эхлэн хэрэгжүүлэх, үнэлэх бүх үе шатанд эрэгтэйчүүд, 
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эмэгтэйчүүд болон залуучуудын онцгой үүрэг, оролцоог харгалзаж үзсэн байх нь 
чухал. Жендерийн баримжаатай ҮС/ҮАТ болон БАХ нь үнэтэй мэдлэг, туршлага 
бүхий ойн анхдагч хэрэглэгч болох эмэгтэйчүүдийн үүргийг харгалзсан; 
эмэгтэйчүүдийн хүртэх үр ашгийг илэрхийлсэн; мөн энэхүү үр ашгийг хүртэх 
боломжийг бүрдүүлсэн албадлагын бус арга хэмжээг тусгасан байвал зохино. 1. 
UN-REDD Хөтөлбөрөөс жендер болон REDD+-тэй холбоотой хоёр баримт бичиг 
боловсруулан гаргасан: “REDD+-д жендерийн асуудлыг тусгах бизнесийн жишээ1 
болон “Жендерийн мэдрэмжтэй REDD+-ийн удирдамж”.

Канкуны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн уялдаа холбоо, удирдлага зохион 
байгуулалтыг хангах  

Энэхүү гарын авлагын танилцуулгад дурдсанаар, ҮС/ҮАТ нь ҮДСУ хүртэхийн тулд 
улс орнуудын бэлтгэх шаардлагатай Канкуны дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг 
юм. REDD+-ийг боловсруулах Канкуны эдгээр дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг тус 
бүрийн стратеги сонголтууд нь бусад асуудлуудад хүчтэй нөлөөлөх боломжтой 
(энэ талаар “Хамрах хүрээ, түвшин, тэргүүлэх хүчин зүйлсийг хэтийн 
төлөвт харгалзаж үзэх нь”, болон Mодуль 7: БАХ, Гарын авлага 8: Сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим, хэсгүүдээс тус тус үзнэ үү). Иймд  
ҮС/ҮАТ-г боловсруулах үедээ REDD+-ийн Канкуны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
тогтмол удирдлага зохион байгуулалт болон харилцааг анхаарсан эсэхийг 
нягтлах шаардлагатай.      

Үүний нэг жишээ гэвэл, БАХ болон хүчин зүйлс/бэрхшээлд дүн шинжилгээ хийх 
нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмын зорилго, хамрах хүрээг 
тогтооход тусалдаг. Улс орон өөрийн стратеги сонголтыг хийхээсээ өмнө сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд хэт их анхаарал хандуулснаар дараах 
сөрөг үр дагавар гарч болзошгүй юм. Үүнд; Техникийн болон эдийн засгийн 
хувьд оновчгүй дүн шинжилгээ хийх (жишээ нь: хэт ерөнхий байх, эсвэл зөв 
асуудал болон зөв бүс нутагт анхаарал хандуулаагүй байх гэх мэт), хамааралгүй 
асуудлаар бодит бус яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх (жишээ нь: REDD+-ийн 
хэрэгжилт уугуул иргэдийн амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй хүчин зүйлс рүү 
чиглэсэн байхад уугуул иргэдийн амьжиргаанд REDD+-ийн зүгээс үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийн талаар ярилцах) зэрэг болно.  

1  Cf. REDD+-д жендерийн асуудлыг тусгах бизнесийн жишээ
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Зураг 4.16 ҮС/ҮАТ болон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх/СНУСМС-ийг 
боловсруулах явц хоорондын харилцах холбоо, дэс дарааллыг дүрслэн үзүүлэв. 

Зураг 4.16: REDD+-ийн хэрэгжилт: тогтмол сайжруулах үйл явц       

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

                      эргэцүүлэх асуулт

REDD+-ийг хэрэгжүүлэх Канкуны дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгүүд гэж юу вэ?

Дахин давтагдах, шат дараалсан үйл явц 

Бусад стратегийн баримт бичгүүдийн адилаар, ҮС/ҮАТ-г нөхцөл байдлын 
өөрчлөлт, хуримтлуулж буй туршлага зэргээс хамааран тогтмол шинэчилж, 
сайжруулж байх шаардлагатай (Зураг 4.17). Нөхцөл байдлын өөрчлөлт нь 
ойн хомсдолын хүчин зүйлс хувиран өөрчлөгдөх, тухайн улсын нийгэм эдийн 
засгийн байдал өөрчлөгдөх, эсвэл техникийн хүчин чадал (жишээ нь: ҮОМС) 
нэмэгдсэнээр REDD+-ийн хамрах хүрээг өргөтгөх шаардлага үүсэх зэрэгтэй 
холбогддог. REDD+-ийн хэрэгжилтийн үе (2-р үе шат) гэдэг нь түүний 3-р үед 
шаардлагатай техникийн чадавхыг бүрдүүлэх, турших тухай ойлголт юм. Энэ 
нь олон тооны БАХ-г дангаар нь болон хавсруулан зохион байгуулалтын төрөл 
бүрийн арга замаар туршин хэрэгжүүлэх завшаан юм. Хуримтлуулсан туршлагаа 
системтэйгээр баримтжуулан хадгалах, ҮС/ҮАТ-ний дараагийн хувилбарт тусган 
тусгах нь зүйтэй. (Mодуль 7: Бодлого ба Арга хэмжээ–ээс үзнэ үү).   
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Зураг 4.16 ҮС/ҮАТ болон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх/СНУСМС-ийг 
боловсруулах явц хоорондын харилцах холбоо, дэс дарааллыг дүрслэн үзүүлэв. 

Зураг 4.16: REDD+-ийн хэрэгжилт: тогтмол сайжруулах үйл явц       

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

                      эргэцүүлэх асуулт

REDD+-ийг хэрэгжүүлэх Канкуны дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгүүд гэж юу вэ?

Дахин давтагдах, шат дараалсан үйл явц 

Бусад стратегийн баримт бичгүүдийн адилаар, ҮС/ҮАТ-г нөхцөл байдлын 
өөрчлөлт, хуримтлуулж буй туршлага зэргээс хамааран тогтмол шинэчилж, 
сайжруулж байх шаардлагатай (Зураг 4.17). Нөхцөл байдлын өөрчлөлт нь 
ойн хомсдолын хүчин зүйлс хувиран өөрчлөгдөх, тухайн улсын нийгэм эдийн 
засгийн байдал өөрчлөгдөх, эсвэл техникийн хүчин чадал (жишээ нь: ҮОМС) 
нэмэгдсэнээр REDD+-ийн хамрах хүрээг өргөтгөх шаардлага үүсэх зэрэгтэй 
холбогддог. REDD+-ийн хэрэгжилтийн үе (2-р үе шат) гэдэг нь түүний 3-р үед 
шаардлагатай техникийн чадавхыг бүрдүүлэх, турших тухай ойлголт юм. Энэ 
нь олон тооны БАХ-г дангаар нь болон хавсруулан зохион байгуулалтын төрөл 
бүрийн арга замаар туршин хэрэгжүүлэх завшаан юм. Хуримтлуулсан туршлагаа 
системтэйгээр баримтжуулан хадгалах, ҮС/ҮАТ-ний дараагийн хувилбарт тусган 
тусгах нь зүйтэй. (Mодуль 7: Бодлого ба Арга хэмжээ–ээс үзнэ үү).   

Зураг 4.17: REDD+-ийн хэрэгжилт: тогтмол сайжруулах үйл явц  

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

UN-REDD Хөтөлбөрөөс үзүүлж болох туслалцаа 
UN-REDD Хөтөлбөр нь ҮС/ҮАТ-ний төрөл бүрийн шат болон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Зураг 4.18 –д уг хөтөлбөрөөс дэмжлэг үзүүлдэг 
ажлын чиглэлүүдийг тоймлон үзүүлэв. 

Зураг 4.18 REDD+-ийн ҮС/ҮАТ-ний загвар ба арга хэрэгслүүдийн нийтлэг чиглэлүүд

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр
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Дасгал ажил
1. Ихэнх орны ҮС/ҮАТ нь “Яагаад/Юуг/Хэрхэн” гэсэн асуултуудад хариулт 

өгөхүйц бүтэц бүхий логик дарааллыг баримталдаг. ҮС/ҮАТ-ний дараах 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн зарим нь “яагаад” зарим нь “юуг” зарим нь 
“хэрхэн” гэсэн асуултуудтай холбогдоно. Аль нь аль асуулттай холбогдох 
вэ? Зүүн гар талын баганад текстийг уншихаас өмнө өөрийн таамаглаж 
буй хариултыг, харин баруун талын баганад текстийг уншсаны дараах 
хариултыг тус тус тэмдэглэнэ үү?

Таны таамаглал 
Үндэсний стратегийн 
боломжит бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд 

Текстийг уншсаны 
дараах хариулт

Хүчин зүйлсэд чиглэсэн, 
үр дүнд хүргэх бодлого, 
арга хэмжээ (БАХ) 
Үндэсний REDD+-ийн 
үзэл баримтлал  
Тухайн улсын ойн 
нөхцөл байдал (ОХД-
ын үйл явц ба хандлага, 
хүчин зүйлс, “+”-ийг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарах 
бэрхшээлүүд) 
Хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах  
Стратегид БАХ-
үүдийг тусгах арга 
зам, одоогийн БАХ-г 
өөрчлөх /нэмэлт/
Улсын хөгжлийн 
зорилтууд, нөхцөл 
байдал  
REDD+-ийн хамрах 
хүрээ, REDD+-ийн 
хэрэгжих түвшин, 
Тэргүүлэх хүчин зүйлс 
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2. Юу орхигдсон байна вэ? 

Та төрийн чухал хамтрагчтайгаа уулзалт хийхээр явж байхдаа ҮС/ҮАТ-г 
боловсруулах ажлын үндсэн 8 алхмын зөвхөн доор дурдсанаас бусдыг нь 
мартсан  гэж  бодъё. Тэдгээрийг гүйцээнэ үү?

•	 ҮС/ҮАТ-ний загварыг боловсруулах ажлыг төлөвлөх  

•	 Хэрэгжүүлэх хувилбаруудыг (БАХ) сонгож, эрэмбэлэхэд дүн 
шинжилгээ хийх   

•	 Хэрэгжилтийн зохион байгуулалтыг тодорхойлох (санхүү, хууль 
эрхзүй болон институцийн)

•	 Төслийг (эхний хувилбар) боловсруулах  

•	 ҮС/ҮАТ-г албан ёсны болгож нэгтгэх  
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Тэмдэглэл
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Тэмдэглэл
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