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REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

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 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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Ой, нүүрСТӨрӨГЧийн 
шинГЭЭЛТ БА уур 
АМьСГАЛЫн ӨӨрЧЛӨЛТ

үнДЭСний СТрАТЕГи 
БОЛОн үйЛ 
АжиЛЛАГААнЫ 
ТӨЛӨвЛӨГӨӨ 

REDD+ БА нүБ-Ын 
уАӨСК-ийн ТуХАй 
ОйЛГОХ нь

үнДЭСний Ойн 
МОниТОринГийн 
СиСТЕМ (үОМС)

Ойн ХОМСДОЛ, 
ДОрОйТЛЫн ХүЧин 
ЗүйЛС (ОХДХЗ)

Ойн Суурь Түвшин 
(ОСТ)
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СӨрӨГ нӨЛӨӨЛЛӨӨС урьДЧиЛАн 
СЭрГийЛЭХ ЗАрЧиМ

ГАрЫн АвЛАГА
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Үндэсний ойн мониторингийн систем (ҮОМС)-ийг хэрхэн ойлгох вэ?

•	 НҮБУАӨСК-ийн зөвлөмж болон олон улсын холбогдох гэрээнүүдийн дагуу 
яагаад ҮОМС шаардлагатай болдог вэ?

•	 Газар ашиглалтын ангилал, ойн тооллогыг сайжруулах, ялгаралтын 
коэффициентыг тооцох, УАӨЗГХЗ-тай уялдуулсан байдал, НҮБУАӨСК-д тайлагнах 
болон тайлангийн дараах хяналт-шинжилгээг ҮОМС-д хэрхэн сайжруулан 
хэрэгжүүлсэн байх вэ?

ЭнЭ ГАрЫн АвЛАГААр REDD+ -ийн БЭЛТГЭЛийГ ХАнГАХ ДӨрвӨн 
ЭЛЕМЕнТийн нЭГ, Ойн (яЛГАрАЛТЫн) Суурь ТүвшнийГ ТАниЛЦууЛнА.

ЭнЭХүү ГАрЫн АвЛАГАД ДООрХ СЭДвүүДийГ үЗнЭ.

2 I REDD+ ба НҮБ-ын УАӨСК-ийн тухай ойлгох нь

Ойн Суурь Түвшин (ОСТ)
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Үндсэн ойлголтууд:
1.	 Ойн суурь түвшин нь REDD+ -ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй улс 

орнуудын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд чиглэгдэнэ. 

2.	 ОСТ нь техникийн үнэлгээнд тооцогддог REDD+-ийн элемент юм.

3.	 Улс орнуудын ОСТ –г тогтоохдоо ямар арга сонгох нь тухайн орны 
үндэсний нөхцөл байдал болон ойн хомсдол, доройтол, түүнд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлд хийсэн дүн шинжилгээнээс шалтгаална.

Удиртгал

Энэ гарын авлагад REDD+ -ийн бэлтгэлийг хангахад шаардлагатай дөрвөн 
элементийн нэг болох ойн суурь түвшнийг танилцуулав.

Гарын авлагад дараах тайлбарыг багтаасан. Үүнд:

1.	 ОСТ гэж юу вэ;

2.	 ОСТ –ийг дэмжих зөвлөмж;  

3.	 ОСТ –ийг хэрхэн тайлагнах.

ОСТ гэж юу вэ?

Ойн хүлэмжийн хийн ялгарал/шингээлтийн Суурь Түвшин болон Ойн суурь 
түвшин (ОЯСТ/ОСТ) –үүд нь REDD+ -ийг хэрэгжүүлж буй улс орон бүрийн 
гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг жишиг утга юм. 

Ойн ялгаралтын суурь түвшин болон Ойн суурь түвшин (ОЯСТ/ОСТ) нь НҮБУАӨСК 
-н шийдвэрт байдаг хэдий ч эдгээр хоёр ойлголтын ялгааг тодруулаагүй байсан 
тул UN-REDD дараах байдлаар тайлбарласан байна: 

4.	 Ойн хүлэмжийг хийн ялгаралтын суурь түвшин (ОХХЯСТ)-д зөвхөн 
ялгаралтыг бууруулах үйл ажиллагаануудыг багтаасан. Тиймээс ОЯСТ 
–ний хамрах хүрээ бол жишээ нь ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй 
ялгарлыг бууруулах байж болно.

5.	 Ойн суурь түвшин (ОСТ)-д ялгаралтыг бууруулах, шингээлтийг 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны аль алийг нь хамааруулдаг. Тиймээс ОСТ-
ний хамрах хүрээнд ОЯСТ-ний үйл ажиллагааг мөн хамруулж, дээрээс 
нь, жишээ нь ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх байж болно.

Зураг 6.1-д  Тухайн улсын ОЯСТ/ОСТ-ийг ойн ялгаралтын өнгөрсөн хугацааны 
ердийн дунджийг ашиглан  тооцох боломжийг дүрслэн үзүүлэв. 
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Зураг 6.1 Түүхэн хугацааны мэдээ ашигласан Ойн суурь түвшний жишээ

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

ОСТ-г тогтоохдоо, хэрэв тухайн улс REDD+ -ийн холбогдолтой ажиллагаа 
явуулаагүй  бол, ойд чиглэсэн үйл ажиллагаанаасаа ялгаралт/шингээлтийн 
ямар үр дүн хүлээж болохоо сайтар тооцоолох хэрэгтэй. Дээр өгүүлсэн 
жишээгээр, түүхэн хугацааны ялгаралтуудад тодорхой чиг хандлага 
ажиглагддаггүй ч өнгөрсөн хугацааны дундаж үзүүлэлт нь REDD+ -ийн 
хэрэгжилт байхгүй нөхцөлд хүлээгдэж болох ирээдүйн ялгаралтыг урьдчилан 
таамаглах сайн эх үүсвэр болох боломжтой. Хэдийгээр зарим орны хувьд 
өнгөрсөн хугацаа нь ирээдүйг таамаглахад тохирохгүй боловч ойн талбай ихтэй 
ойн хомсдол багатай орнуудын хувьд ийм жишээ байсаар байна. Улс орнууд 
үндэсний нөхцөл байдалдаа тохируулан мэдээллийг засварлах санал гаргаж 
болно (зураг 6.2-т харуулав), энэхүү мэдээллийн засвар нь ил тод, баталгаатай, 
тохиромжтой, бүрэн гүйцэд байна (жишээ нь; ОЯСТ/ОСТ –нь мэдээлэл бий 
болгоход зориулагддаг).

                     Эргэцүүлэх асуулт

Ойн талбай ихтэй ойн хомсдол бага орнуудад, яагаад өнгөрсөн 
хугацааны ойн ялгаралт нь ирээдүйн ялгаралтыг урьдчилан таамаглах 
сайн эх үүсвэр болж чадахгүй вэ?
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Зураг 6.2 Үндэсний нөхцөл байдалд тохирсон ойн суурь түвшний жишээ

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

Яагаад ОСТ-г тооцох шаардлагатай вэ?
ОЯСТ/ОСТ-г тооцох хэд хэдэн шалтгаан бий. Үүнд: 

•	 Улс орнууд НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ -ийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлснээр нүүрстөрөгчийн ялгаралтыг бууруулах олон улсын хүчин 
чармайлтад хувь нэмрээ оруулах сонирхол;

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах чиглэлээр ойн салбарт 
хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээний үр дүнгээ хэмжих тухайн улсын 
дотоод шалтгаан

•	 Улс орнууд үр дүнд суурилсан урамшуулал (ҮДСУ) хүртэхийг хүсэж болох 
юм. НҮБУАӨСК –ийн шийдвэрт зааснаар үр дүнд суурилсан урамшуулал 
хүртэхийн тулд улс орнууд ойн суурь түвшнийг үнэлүүлсэн байх 
шаардлагатай.

REDD+ -ийн хэрэгжилтийн үр дүнг үр дүнд суурилсан урамшуулал (ҮДСУ) –ын 
хүрээнд ОЯСТ/ОСТ -тэй харьцуулж хэмжсэн байх ба үүнийг хоёр жил тутмын 
шинэчилсэн тайлан (Biannual update report)-д тусгай хавсралт болгож тайлагнах 
шаардлагатай (Тогтоол 14/CP.19). 

НҮБУАӨСК –ийн үр дүнд суурилсан урамшуулал (ҮДСУ)-ын эх үүсвэр нь 
НҮБУАӨСК-ын албан ёсны санхүүгийн байгууллага болох Уур Амьсгалын 
Ногоон Сангаас гадна бусад олон тооны эх үүсвэрээс бүрддэг. Уур Амьсгалын 
Ногоон Сан одоогоор REDD+ -д зориулан аль нэг улсад ямар ч хөрөнгө оруулалт 
хийгээгүй бөгөөд 2015 оноос эхлэн санал хүлээн авч байгаа ч үр дүнд суурилсан 
урамшуулал (ҮДСУ)-ын нөхцөл хараахан тодорхой болоогүй байна.
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Одоогоор, Ойн  Нүүрстөрөгчийн Түншлэлийн  Сангийн (FCPF) дэргэдэх 
“Нүүрстөрөгч Сан” 1 -тай ижил төстэй хэд хэдэн санаачлагчаас үр дүнд суурилсан 
урамшуулал (ҮДСУ) олгох ажлыг туршилтын журмаар (жишээлбэл: ҮДСУ-ын 
загварыг турших) хэрэгжүүлж байна.  Суурь Түвшингүүд2 нь ялгаралтыг бууруулах 
хөтөлбөрийн санал (ERPIN) хэлбэрээр Нүүрстөрөгчийн Санд хандах бөгөөд үүнийг 
дараа нь Ялгаралтыг Бууруулах Урамшууллын Гэрээ (ERPA)-нд ашиглах Суурь 
Түвшин болтол нь хөгжүүлж сайжруулдаг. FCPF Нүүрстөрөгчийн Сан нь НҮБУАӨСК-
ийн удирдамжийн дагуу Ялгаралтыг бууруулах (ER) хөтөлбөрийг зөвлөмжөөр 
хангахаас гадна уг Сангаас үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн шилжүүлгийн 
талаарх нэмэлт мэдээллийг өгдөг. REDD+ -ийн ОЯСТ/ОСТ-ийг тогтоох зорилгоор 
улс орнуудын хэрэглэж буй аргуудын3 талаарх дүгнэлт мэдээлэл UNREDD-ийн 
хэвлэлүүдээр дамжин түгээгддэг. REDD+ -ийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гарын авлага 9: REDD+ -ийн санхүүжилт бүлгээс 
үзнэ үү.

ОЯСТ/ОСТ нь REDD+ -ийн бусад элементүүдтэй хэрхэн 
холбогддог вэ?
Дээр дурдсанаар, REDD+ -ийн бүтцийг НҮБУАӨСК -оос тогтоосон бөгөөд улс 
орнууд REDD+ -д оролцохын тулд дөрвөн элемент боловсруулах шаардлагатай 
(Тогтоол 1/CP. 16): 

Зураг 6.3 REDD+ -ийн бэлтгэл элементүүд 

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

1  https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-0
2  Ерөнхийдөө Нүүрстөрөгч Сан “Суурь Түвшин”, НҮБУАӨСК “Ойн Суурь” нэршлийг тус тус 
хэрэглэдэг
3  Emerging Approaches to Forest Reference Emission Levels and/or Forest Reference Levels for REDD+: 
available at: http://www.un-redd.org/FRELPublication/tabid/794487/Default.aspx
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Эдгээр элементүүдийн хооронд дараах логик холбоо байдаг: 

1.	 REDD+ -ийн үйл ажиллагааг нь Үндэсний Стратегийн дагуу хэрэгжүүлсэн 
байх, Гарын авлага 4: Үндэсний Стратеги ба Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө бүлэгт хэлэлцүүлэв; 

2.	 Ойн нүүрстөрөгчийн ялгаралт болон шингээлтийг ҮОМС-ээр хянасан 
байх, Гарын авлага 5: Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем бүлэгт 
хэлэлцүүлэв;

3.	 REDD+ -ийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хэрэглэх жишиг утга 
бол ОЯСТ/ОСТ бөгөөд энэ гарын авлагад хэлэлцүүлэв; 

4.	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Мэдээллийн Систем (SIS) нь 
REDD+ -ийг хэрэгжүүлэхэд ямар нэг хохирол учруулахгүй байх нөхцөлийг 
хангана, Гарын авлага 8: Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим -д 
хэлэлцүүлэв.

Улс орнууд ОСТ болон “Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх”-д шаардлагатай 
мэдээллүүдийг НҮБУАӨСК-д хүргүүлдэг. REDD+ -ийн элементүүдийн зарим 
холбоо хамаарлыг НҮБУАӨСК шийдвэрүүдэд “томьёолсон” байдаг, тодруулбал 
ҮОМС болон ОЯСТ/ОСТ хоорондын хамаарал: ҮОМС нь хүний нөлөөгөөр ойд 
хамаарах ялгаралт болон шингээлтийг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулахаас 
гадна (ХТБ)-ийг зохих мэдээ болон өгөгдлүүдээр хангана (Тогтоол 11/CP.19, х.3). 
Түүнчлэн ХТБ нь шинээр тооцож буй эсвэл шинэчилсэн ОЯСТ/ОСТ -тэй нийцсэн 
байх шаардлагатай (Тогтоол 14/CP.19). 

ҮОМС-ийн хүрээнд цуглуулсан мэдээ болон ОЯСТ/ОСТ-г тооцоход ашигласан 
мэдээнүүд нь үр дүнд тооцоход чухал ач холбогдолтой. Тайланд тусгасан 
ялгаралт/шингээлтийн хэмжилт болон ОЯСТ/ОСТ-ний ялгаа нь - гүйцэтгэлийг 
харуулах юм. Харин жишээ мэдээ эсвэл аргазүйн ялгааг харуулах зорилгогүй.

                     Эргэцүүлэх асуулт

ҮОМС болон ОЯСТ/ОСТ-д зориулан цуглуулсан мэдээнүүд хоорондоо 
нийцэж байх нь яагаад тийм чухал болохыг өөрийн үгээр тайлбарлана 
уу?

ОЯСТ/ОСТ-ийг тогтоох НҮБУАӨСК –ийн зөвлөмж

ОЯСТ/ОСТ тогтоох зөвлөмж нь 4/CP.15, 12/CP.17 болон 13/CP.19 тогтоолын 
шийдвэрүүдийг хангасан байна. Шийдвэр 4/CP.15-т ОЯСТ/ОСТ-ийг анх удаа 
дурдсан. ОЯСТ/ОСТ нь  түүхэн хугацааны мэдээнээс ил тод байдлаар авч 
хэрэглэсэн байх ба үндэсний нөхцөл байдалд тохируулсан байна гэж заасан 
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байдаг. Шийдвэр 12/CP.17-д ОЯСТ/ОСТ-ний бүтцийн талаар (ОЯСТ/ОСТ-ний 
томьёолол) зөвлөмж өгсөн бол энэ шийдвэрийн хавсралтад НҮБУАӨСК-д 
зориулсан ОЯСТ/ОСТ-д шаардагдах мэдээллийн талаар зөвлөмж гаргасан. 
Харин, шийдвэр 13/CP.19-д ОЯСТ/ОСТ-ний техникийн үнэлгээний нарийвчилсан 
зааврыг өгсөн байдаг.

4/CP.15, 12/CP.17 болон 13/CP.19 шийдвэрүүдээс улсуудын сонголт хийх болон 
анхааралдаа авах шаардлагатай зарим элементүүдийг доор дурдав: 

•	 Хэмжээ (ОЯСТ/ОСТ –г тогтоох газар нутгийн бүрхэх талбай); 
•	 Хамрах цар хүрээ (REDD+ -ийн үйл ажиллагаанууд, ОЯСТ/ОСТ-д багтсан 

нүүрстөрөгчийн сангууд болон хийнүүд);
•	 Ойн тодорхойлолт; 
•	 Түүхэн хугацааны мэдээ (үйл ажиллагааны мэдээ болон ялгаралтын 

коэффициентийг сонгох, дүн шинжилгээ хийх); 
•	 Үндэсний нөхцөл байдал болон ОСТ-ийг тогтоох арга зам. 
UNREDD-ээс хэвлэн гаргасан “НҮБУАӨСК –ийн хүрээнд REDD+-ийн Ойн ялгаралтын 
суурь түвшин/ Ойн суурь түвшнийг тогтооход анхаарах техник асуудлууд”4 
хэвлэлд эдгээр элементүүдээс алийг нь сонгох болон гарч болзошгүй эрсдэл, 
боломжит үр ашгийн талаар тайлбарласнаас гадна шийдвэр гаргахад анхаарах 
практик асуудлуудыг авч хэлэлцсэн байна. 

ОЯСТ/ОСТ-ийг тогтооход шаардлагатай элементүүдийг хэрхэн 
нэгтгэх вэ?

Зураг 6.4-д ОЯСТ/ОСТ-ийг тогтоох боломжтой дарааллыг өмнөх бүлэгт 
хэлэлцсэн ОЯСТ/ОСТ-ийг тогтоох элементүүд буюу бүтцийн хэсгүүдийг нэгтгэж 
хялбаршуулсан байдлаар үзүүлэв. ОЯСТ/ОСТ –ний элементүүдийн тодорхой 
сонголтуудыг Үндэсний ойн мониторингийн системийн цуглуулсан мэдээний 
хэлбэр болон чанар, мөн Үндэсний Стратегийн зорилгод шаардагдах бусад 
сонголтуудаар баримжаалах илүү боломжтой байдаг. Гишүүн орнуудын нөхцөл 
байдлаас хамааран, зурагт үзүүлснээс өөр дараалалтай байж болно. Жишээ 
нь, тухайн улс тодорхой нэг хэлбэрийн ойг үндэсний стратегидаа хамруулахаар 
шийдсэн байж болно. Хэрэв тэр ой дээр авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлээ үнэлэхийг хүсвэл ойн тодорхойлолтдоо тухайн ойг тусгаж өгөх 
хэрэгтэй. 

4  Available at http://www.unredd.net/~unredd/index.php?view=document&alias=14118-technical-
considerations-for-forest-reference-emission-level-andor-forest-reference-level-construction-for-redd-
under-the-unfccc&category_slug=frl&layout=default&option=com_docman&Itemid=134



6 I Ойн Суурь Түвшин (ОСТ)

VI-13

Зураг 6.4 ОЯСТ/ОСТ -ний хялбаршуулсан схем

Эх сурвалж:  FAO 2015

Гол үйл ажиллагаанууд, нүүрстөрөгчийн сангууд болон хийнүүдийн үнэлгээн 
дээр үндэслэж цар хүрээг тодорхойлдог. Гэвч үүнд Үндэсний ойн мониторингийн 
систем болон бусад хамааралтай эх үүсвэрүүдийн мэдээний чанар, хүртээмж 
нөлөөлөх магадлалтай. Үүнээс гадна, цар хүрээг тодорхойлохдоо үндэсний 
стратеги эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тухайн улсын санал болгож буй 
үйл ажиллагаануудыг харгалзах асуудлыг үндсэн зарчим болгодог. Тухайн улс 
шаталсан байдлаар хамрах хүрээгээ өргөсгөж болно. Эхлээд цөөн хэдэн үйл 
ажиллагаа, нүүрстөрөгчийн сан  дээр нарийвчилсан байдлаар хамрах хүрээгээ 
(зөвхөн ойн хомсдол, газрын дээд болон доод биомасс гэх мэт) сонгож болно.  

Тухайн улс үйл ажиллагаагаа бүс нутгийн түвшинд эхлүүлж болно. ҮС/ҮАТ  нь 
REDD+ -ийг хэрэгжүүлэх эхний түвшнийг тодорхойлж болох ч мэдээллийн олдоц, 
түүнчлэн хэрэгжүүлэлт, мониторингийн чадавх зэрэг бусад элементүүдийг 
харгалзах хэрэгтэй.

ОЯСТ/ОСТ-г тогтоох аргыг сонгохоос өмнө, тухайн улс өөрт байгаа мэдээг судлах, 
мөн хүний нөлөөллөөс шалтгаалах ой хүлэмжийн ялгаралт болон шингээлтийн 
хөдлөлзүйг ойлгоход анхаарлаа хандуулна. Түүхэн хугацааны мэдээ болон 
үндэсний нөхцөл байдлын судалгаа ойн хомсдол доройтлын хөдөлгөгч хүчийг 
илүү сайн ойлгох нь зөвхөн Ойн суурь түвшнийг тогтоох мэдээлэл бус мөн ҮС/
ҮАТ-ийн үйл явцыг тодорхойлоход тусална. Үндэсний нөхцөл байдлын судалгаа 
нь тухайн улсын (ОСТ-ний) хөдөлгөгч хүчин зүйлсийн ойд хамаарах ялгаралт 
шингээлтийн ирээдүйн хандлагад хэрхэн нөлөөлж болох хандлагыг харуулахаас 
гадна, үүнтэй холбоотойгоор өөрсдийн төлөвлөгөөнд ямар нэг засвар оруулах 
эсэх талаар шийдвэр гаргахад тусалдаг. Иймэрхүү судалгааны талаарх нэмэлт 
мэдээллийг Гарын авлага 3: Ойн хомсдол доройтлын хүчин зүйлс хэсгээс үзнэ 
үү.
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Энэ бүх дүн шинжилгээ нь тухайн улс ОЯСТ/ОСТ-өө тогтоох аргачлалаа 
сонгохдоо мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр гаргахын сацуу НҮБУАӨСК -д 
тайлагнах баталгаатай эх сууриар хангагдана.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Үндэсний нөхцөл байдал болон ойд хамаарах ялгаралт, шингээлтийн 
ирээдүйн хандлагад хөдөлгөгч хүчин зүйлүүд хэрхэн нөлөөлөх асуудалд 
яагаад анхаарал хандуулах шаардлагатай вэ?

ОЯСТ/ОСТ-ний тайланг илгээх

Үүнийг боловсруулсны дараа, хөгжиж буй орнууд сайн дурын үндсэн дээр 
бөгөөд тохиромжтой гэж үзвэл НҮБУАӨСК-д ОЯСТ/ОСТ-нөө хүргүүлж болно. 
Хөгжиж буй гишүүн орнуудын ОЯСТ/ОСТ-нөө боловсруулах, цаашид сайжруулах 
чадавхыг дэмжих зорилгоор техникийн үнэлгээ хийж болно. Энэ нь ОЯСТ/ОСТ-
ийг тогтооход шаардлагатай мэдээллээ харилцан солилцох боломж олгохын 
зэрэгцээ, чиглүүлэх, асуудалд нь хэт гүнзгий оролцохгүй байх зарчимтай. 
Үнэлгээний багт НҮБУАӨСК –ийн хүний нөөцөд бүртгэлтэй хоёр ГАГАӨО шинжээч 
оролцоно.

НҮБУАӨСК-д өгөх ОЯСТ/ОСТ-ний албан ёсны тайланг НҮБУАӨСК-ийн үндэсний 
төлөөлөгчөөр дамжуулан ирүүлнэ. ОЯСТ/ОСТ-ний тайланд хийх техникийн 
үнэлгээ нь ажлыг Бонн хотноо жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг үнэлгээний 
хуралдаанаар хэлэлцүүлснээр эхэлнэ. Техникийн тайлангуудыг ирүүлэх  хугацааг 
дoорх Зураг 6.5-д үзүүлэв.  

ОЯСТ/ОСТ тайлангууд, графикт үзүүлсэн техникийн үнэлгээний эцсийн тайлан 
болон техникийн үнэлгээний дараах засварласан хувилбарууд нь НҮБУАӨСК5 
веб хуудсанд нийтлэгддэг. 

5  UNFCCC website: http://unfccc.int/redd
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Зураг 6.5 ОЯСТ/ОСТ-нийг тайлагнах явц

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

                     Эргэцүүлэх асуулт

Тайлангийн явц яагаад 42 долоо хоногоор хязгаарлагдаг вэ?

ОЯСТ/ОСТ –тэй холбоотой зарим шийдвэрүүд

Тогтоол 4/CP.15

ОЯСТ/ОСТ нь түүхэн хугацааны мэдээ болон үндэсний нөхцөл 
байдлыг харгалзан ил тод байдлаар боловсруулагдана  

Тогтоол 1/CP.16

Канкуны гэрээнүүд: Конвенцийн хамтын ажиллагааны хүрээн 
дэх тусгай ажлын хэсгийн урт хугацааны ажлын үр дүн. REDD+ 
үйл ажиллагаануудыг тодорхойлсон байх, REDD+ -д зориулан 
зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай 4 элементийн нэг болох ОЯСТ/
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ОСТ-г боловсруулсан байх 

Тогтоол 12/CP.17

ОЯСТ/ОСТ-ний хэв загварууд ба ОЯСТ/ОСТ-г тайлагнахад хэрэглэх 
мэдээллийн зөвлөмжүүд 

Тогтоол 11/CP.19

Үндэсний ойн мониторингийн системийн томьёоллууд 

Тогтоол 14/CP.19

Хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах томьёоллууд 

Тогтоол 13/CP.19

Ойн ялгаралтын суурь түвшин/ойн суурь түвшнүүдийн талаар 
ирүүлсэн Талуудын тайлангийн техникийн үнэлгээний явц болон 
удирдамж. 

Нэмэлт эх сурвалжууд

Энэ ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай веб хуудсууд

http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd_web_platform/items/6733.
php

НҮБУАӨСК REDD веб платформ: Ойн суурь түвшин ба Ойн ялгаралтын 
суурь түвшнүүд. Уг платформд ОЯСТ/ОСТ-г боловсруулан ирүүлсэн өөр өөр 
байгууллагуудын мэдээллийг тоймлон үзүүлдэг. 

https://www.forestcarbonpartnership.org/carbon-fund-methodological-framework

Дэлхийн Банкны Нүүрстөрөгчийн Сангийн “Ойн Нүүрстөрөгчийн Түншлэл” нь 
Ойн суурь түвшнийг тогтоох удирдамж боловсруулсан ба энэ нь НҮБУАӨСК-д 
нийцдэг боловч хэд хэдэн асуудал дээр илүү хязгаарлагдмал юм. Энэ удирдамж 
нь Ялгаралтыг Бууруулах Хөтөлбөрийн таван гол чиглэлүүд (санаачилгын түвшин, 
нүүрстөрөгчийн тооцоо, сөрөг байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажил, тогтвортой 
хөтөлбөрийн загвар ба хэрэгжүүлэлт, Хүлэмжийг бууруулах Хөтөлбөрийн 
шилжилтүүд)-д хамаарах 37 шалгуур ба индикаторуудыг хамруулсан байдаг. 
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Кейс судалгаа

НҮБУАӨСК-д хүргүүлсэн Бразилын ОЯСТ-ний тайлан 

2014 оны зургаадугаар сард, Бразил улс НҮБУАӨСК –д анхны ОЯСТ –гийн тайланг 
хүргүүлсэн улс болсон. Мөн ондоо багтааж, Бразил улс ОЯСТ –ний сайжруулсан 
хувилбарыг Техникийн Үнэлгээнд (ТҮ) зориулсан дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
илгээсэн байна. Энэхүү Техникийн Үнэлгээний тайланг (ТҮ тайлан) НҮБУАӨСК веб 
хуудас6 (Бразил, 2014)-д нийтэлжээ. 

шаталсан арга: Бразилын Амазон Сангийн хэрэгцээнд зориулсан ойн хомсдолын 
суурь судалгаа7  нь НҮБУАӨСК-д танилцуулсан ОЯСТ-нд ашиглагдах шатлалын 
аргын талаар тайлбарлан харуулж чадсан. ОЯСТ-д тусгагдсан нүүрстөрөгчийн 
сангууд Амазон Сангийн арга (FAO 2014-өөс харна уу) -тай харьцуулахад 
нэмэгдсэн ба бусад Ялгаралтын Коэффициентын тооцоонд илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллүүд ашиглагдсан. Суурь түвшнийг тооцоход, Амазон Сан газрын дээрх 
биомассыг 1 га-д  100 тонн нүүрстөрөгч (эх сурвалжуудаас үзэхэд га-д 130-320 тонн 
нүүрстөрөгч) тооцоологдох боломжтой гэж анх авч хэрэглэсэн байна. НҮБУАӨСК-
ийн нэмэлт танилцуулгад нүүрстөрөгчийн байр-зүйн зураглал ашигласан нь ойн 
олон хэв шинж болон байршлаас хамааралтай хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тус 
тус харуулжээ. Бразилын ОЯСТ-нийг хүлээлгэж өгөхдөө дараагийн удаад нэмэлт 
үйл ажиллагаануудыг хамруулах болно гэж дурдсан байна. Жишээ нь: ойн 
доройтол, Амазоны бүсэд хамааралгүй биомууд зэрэг болно.

REDD+ үйл ажиллагаанууд: ОЯСТ-д эхлээд зөвхөн ойн хомсдолыг багтаасан. 
Бразил улс ойн хомсдолд анхдагч ойн талбай хамгийн багадаа 6.25 га-аас дээш 
хэмжээгээр огтлогдсон тохиолдолд тэмдэглэгдэхээр шийдсэн. Үүний шалтгааныг 
Бразил улс тайлбарлахдаа ойн хомсдол нь гол ялгаруулалтын эх үүсвэр болдог 
учраас мөн хомсдолын явц нь богино хугацаанд явагддаг учир бүрэн ойлгоход 
ач холбогдолтой болохыг онцолсон байдаг. Тайлангийн Хавсралтад (техникийн 
үнэлгээнд оруулаагүй),  Бразил улсын ойн доройтлын үнэлгээний урьдчилсан 
үр дүнг үзүүлсэн бөгөөд энэ нь ойн хомсдолоос ялгарах нийт хэмжээний 
ойролцоогоор 59% нь ойн доройтлоос шалтгаалдаг болохыг тооцжээ. Үнэлгээний 
багаас гаргасан техникийн үнэлгээний тайланд дурдсанаар Бразил улс нь 
ойн хүлэмжийн ялгаралтын хувьд хамгийн чухал үйл ажиллагаа, биом болон 
хамгийн чухал нүүрстөрөгчийн санг авч үзсэн байна. Үүнээс гадна, Бразил улсын 
хийсэн үнэлгээнээс үзэхэд ойн доройтол бол хамгийн чухал үйл ажиллагаа/хүчин 
зүйл болохыг үнэлгээний баг онцолсон байна. Мөн түүнчлэн Үнэлгээний баг нь 

6  UNFCCC ОЯХТ/ОХТ submissions and technical assessment reports to date can be downloaded from 
http://unfccc.int/methods/redd/items/8414txt.php  
7  Brazil uses the term baseline for the Amazon Fund, the term FREL refers to Brazil’s UNFCCC 
submission
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хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулсан нотолгоо байхгүй (жишээ нь: Амазоны 
биомд ойн хомсдолыг бууруулснаар ойн доройтол нэмэгджээ) бөгөөд  ОЯСТ- 
г тогтоох үед одоогийн нөхцөл байдлыг тооцож үзэхгүй байгаа нь уламжлалт 
хэвшил гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ.

Тайлан ба цаашид сайжруулах асуудлууд: Бразил улс цаашид үндэсний ойн 
ялгаралтын түвшнийг дээшлүүлэх сонирхолтой байгаа төдийгүй Амазоноос 
бусад биомуудад ОЯСТ-г тогтоохоор ажиллаж байна.  Мөн ирээдүйн ОЯСТ-ийг 
тодорхойлох шинэ мэдээлэл бий болохын хэрээр ойн доройтлын талаарх ойлголт 
сайжирна хэмээн найдаж байгаа ажээ. Бразил улс сайжруулах шаардлагатай 
зарим асуудлыг мөн цохон тэмдэглэсэн ба тухайлбал; нүүрстөрөгчийн өнөөгийн 
байр-зүйн зураглал, мэдээ цуглуулах талбай (RADAMBRASIL) болон холбогдох 
бүтээл ашиглан гаргадаг бол цаашид ҮОТ-ийн анхны мэдээг ашиглаж эхлэхээр 
төлөвлөж байна. Энэ тооллогыг 2017 он гэхэд бүх мужуудад хийж дуусгах ажээ.

Үнэлгээний багийн тодорхойлсноор сайжруулах шаардлагатай бусад асуудлуудад 
ойн хомсдолын байр-зүйн зургийг тоон хэлбэрт хөрвүүлэх (1996-1997 онуудын 
үйл ажиллагааны мэдээ аналог хэлбэртэй бөгөөд үүнээс хойших мэдээнүүд 
тоон хэлбэрт шилжсэн байдаг), нүүрстөрөгчийн байр-зүйн зургийг тасралтгүй 
сайжруулж байх, ойн доройтлын ирээдүйн хандлага болон  хүлэмжийн хийн 
тооллогын мэдээтэй (одоогоор оруулан тооцохгүй байгаа бөгөөд цаашид энэ 
хэвээр үргэлжилж болзошгүй гэж ҮБ үзсэн) тохирохуйц үхсэн-мод ба СО2-с бусад 
нүүрстөрөгчийн нэгдлүүдээс шалтгаалах хүлэмжийн ирээдүйн хандлага зэргийг 
дурдсан байна.      
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Дасгал ажил

1.	 Улс орнууд ОЯСТ/ОСТ-ийг боловсруулах олон шалтгаан бий, зөв 
шалтгааныг дугуйлж, хоосон хэсэгт нь энд дурдагдаагүй хоёр шалтгааныг 
тэмдэглэнэ үү:

Улсууд 
НҮБУАӨСК-ийн 
хүрээнд REDD+ 

-ийн үйл 
ажиллагаагаар 

дамжуулан 
хүлэмжийг 

бууруулах олон 
улсын идэвх 
чармайлтад 
хувь нэмрээ 
оруулахыг 
эрмэлзэнэ.  

Тухайн улс 
ОЯСТ/ОСТ-г  
тогтоосноор 
ажлын байр 

болон ДНБ-ний 
өсөлтийг бий 

болгоно

Улс орнууд 
УАӨ-тэй тэмцэх 

бодлого арга 
хэмжээний 
үр дүнг ойн 

салбарт үнэлэх 
нь улсын 

дотоод ашиг 
сонирхолтой 

нийцнэ 

Шалтгаан 
1

Улс орнууд 
үр дүнд 

суурилсан 
урамшуулал 

хүртэж болно 
(ҮДСУХ).

Тухайн улс 
ОЯСТ/ОСТ-г 
тогтоосноор  

жуулчдын тоо 
өснө

ОЯСТ/ОСТ улс 
дараагийн COP 

уулзалтаар  
бусад талуудад 

сайрхах эрх 
үүснэ

Шалтгаан 
2

2.	 REDD-ийн дөрвөн чухал элемент байдаг, эдгээрийг дугуйлна уу:

Үндэсний 
Стратеги бa Үйл 
Ажиллагааны 

Төлөвлөгөө

REDD+ үйл 
ажиллагааны 

талаар үндэсний 
хэмжээнд санал 

хураах

Сөрөг байдлаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 

мэдээллийн Систем

Ойн Ялгарaлтын 
Суурь Түвшин ба  

Ойн суурь түвшин 
(ОЯСТ/ОСТ)

Үндэсний ойн 
мониторингийн 
систем (ҮОМС)

Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 

асуудлаарх бүх 
нийтийн санал 

асуулга



VI-20

Тэмдэглэл



Тэмдэглэл
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