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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
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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•	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ”Канкун”-ны долоон зарчмыг 
хамруулсан НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх шаардлагууд; 

•	 Эдгээр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагад нийцсэн 
(шаардлагыг бүрэн хангасан) улс орнуудын арга хандлага; 

•	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем (СНУСМС)-ийг бий 
болгох шийдэл болон ерөнхий үе шатууд;

энэхҮҮ гарЫн аВлагад нҮБуаөсК-ийн хҮрээн дэх сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх Үзэл БаримТлал БОлОн сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн сисТЕм (снусмс)-ийн 
ТанилЦуулна. 

энэхҮҮ гарЫн аВлагад дООрх сэдВҮҮдийг Үзнэ.

8 I Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим

сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан  
сэргийлэх зарчим
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Үндсэн ойлголтууд
	• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны долоон зарчим нь REDD+-

ийн үйл ажиллагаа хүмүүст, байгаль орчинд “хор хөнөөл учруулахгүй 
байх”, түүнчлэн “сайн зүйл хийх”-д нь туслах өргөн хүрээг хамарсан байх 
зарчмууд бөгөөд нийгмийн болон байгаль орчны үр ашгийг нэмэгдүүлнэ;

	• НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд Үндэсний REDD+ стратеги/үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө (ҮС/ҮАТ)-г хэрэгжүүлэх сонирхол бүхий хөгжиж буй орнуудын 
хувьд үр дүнд суурилсан урамшуулалтай холбоотойгоор урьдчилан 
сэргийлэх үндсэн гурван зарчмын шаардлагуудтай тулгардаг; 

	• Тухайн улс орнууд өөрсдийн онцлог байдалд тохирсон сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх зарчмыг хэрхэн ашиглах, эсвэл түүнийг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр анхааран ажиллах хэрэгтэй болно;

	• Тухайн улс орнуудад зориулсан төсөл, загвар гэж байхгүй; Улс орон бүрийн 
үндэсний нөхцөл байдал харилцан адилгүй, түүнчлэн, улс орныхоо 
эрхэм зорилго, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмын хүрээг 
тодорхойлно;

	• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем нь улс орны 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх бүхэл бүтэн чухал систем болно.  

Удиртгал
Энэхүү гарын авлагад НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх REDD+д зориулсан сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх үзэл баримтлал болон сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем (СНУСМС)-ийн талаар хэлэлцэнэ. Үүнд 
дараах хэсгүүд хамрагдана:

	• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ”Канкун”-ы долоон зарчмыг 
хамруулсан НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх шаардлагууд; 

	• Эдгээр сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагад нийцсэн 
(шаардлагыг бүрэн хангасан) улс орнуудын арга хандлага; 

	• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем (СНУСМС)-
ийг бий болгох шийдэл болон ерөнхий үе шатууд;

	• Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн хураангуйд 
зориулсан агуулга, бүтцэд анхаарах;
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	• Улс орнуудын REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх  арга 
хандлагыг бүтээх, хэрэглэхэд UN-REDD хөтөлбөрийн арга хэрэгслүүдийг 
ашиглах. 

REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчим
”Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх“ нь ихэвчлэн эрсдэлийг бууруулахад 
зориулан бий болгосон процесс, бодлогод хамааралтай. НҮБУАӨСК-д 
зөвшөөрснөөр REDD+ -тэй холбоотой сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
долоон зарчим гэдэг нь REDD+-ийн үйл ажиллагаа хүмүүст болон байгаль орчинд 
“хор хөнөөл учруулахгүй байх”, түүнчлэн “сайн зүйлийг хийх”-д туслах өргөн 
хүрээг хамарсан зарчмууд бөгөөд нийгмийн болон байгаль орчны үр ашгийг 
нэмэгдүүлнэ.

REDD+-ийг хэрэгжүүлэхийн үр ашиг, эрсдэл
Үүний хажуугаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах, REDD+-ийн хэрэгжүүлэхэд 
нийгмийн болон байгаль орчны (REDD+-ийн “үр ашгийг хуваалцах”, “олон талт 
үр ашиг” эсвэл “нүүрстөрөгчийн бус үр ашиг” гэж нэрлэх) үр ашгийг өгөх их 
боломжтой, гэвч орон нутгийнханд болон байгаль орчинд үзүүлэх эрсдэл бас 
байж болно. Эдгээр үр ашгууд болон эрсдэл нь ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч 
хүчин зүйлсэд анхаарсан хэрэгжилт, мөн түүнчлэн хэзээ, хэрхэн хэрэгжиж байгаа 
талаарх REDD+ үйл явцаас ихээхэн хамаарна. Хүснэгт 8.1 нь REDD+-ийн нийгмийн 
болон байгаль орчны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх боломжит үр ашиг, 
эрсдэлийг хураангуйлан үзүүлэв. 

Хүснэгт 8.1: REDD+-ийн хэрэгжилтийн боломжит үр ашиг, эрсдэл

Үр ашиг эрсдэлүүд 

н
ий

гм
ий

н

•	 Амьжиргаа дээшилж, байгалийн 
нөөцийн ашиглалт сайжирсан. 

•	 Ойн засаглал, хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт  сайжирсан 

•	 Уугуул хүмүүс болон орон 
нутгийнхны нутаг дэвсгэр, соёлын 
хамгаалалт 

•	 Шийдвэр гаргахад орон нутгийнхны 
дуу хоолой, оролцоо нэмэгдсэн 

•	 Өмчийн болон нөөцийн эрх нь 
тодорхой болж/баталгаажсан 

•	 Газрын дамын наймаа, газрын 
дээрэм, болон газрын зөрчлүүд 

•	 Оролцогч талууд болон 
нөөц ашиглагчдын дундах 
зөрчилдөөн 

•	 Шийдвэр гаргалтад уугуул 
иргэд, орон нутгийнхныг 
оролцуулахгүй байх

•	 Газрын болон нөөцийн эрхийн 
төлөө тэмцэлдэх  
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•	 Нөхөн сэргээлтийг дэмжих:

- Биологийн олон янз байдал – 
ойн зүйлүүд, хамгаалбал зохих 
экосистемүүд  

- Экосистемийн үйлчилгээ –
жишээ нь, усны чанар, хөрсний 
элэгдлийн хяналт, мод бэлтгэл, 
ойн дагалт баялаг, тоос хүртээлт, 
орон нутгийн уур амьсгалын 
горим, соёлын үнэт зүйлс 

•	 Хөндөгдөөгүй болон хоорондоо 
холбоотой ой нь экологийн хувьд 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөнд өртөх нь илүү тогтвортой 
байдаг (уян хатан, тэсвэртэй) 

•	 Ойн хомсдол/доройтлын 
сэлгэлт нь биологийн олон янз 
байдал болон экосистемийн 
үйлчилгээний хувьд чухал 
нутгуудад дарамт учруулдаг

•	 Эрчимжүүлсэн хөдөө аж ахуй 
нь ойн бус биологийн олон 
янз байдалд нөлөөлнө

•	 Байгалийн ой таримал ойгоор 
солигдох

•	 Таримал ойд цөөн зүйлийн 
мод, эсвэл унаган бус зүйлүүд 
ургана. 

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр
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REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
НҮБУАӨСК -ийн шаардлагууд  
Эрсдэлээс хамгаалахын тулд уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулахаас гадна 
боломжит үр ашгийг дэмжих, Талууд НҮБУАӨСК-ийн олон тооны зааварчилгаа, 
REDD+ үйл ажиллагаанд зориулсан Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
долоон зарчим (ТБХ16, 2010)-ыг байгуулахыг баталсан. Эдгээр “Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх Канкуны шаардлагууд” (Шигтгээ хайрцаг 8.2-ыг үзэх) нь 
REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үед  дэмжигдэж, сурталчлагдах ба мэдээлэл 
нь REDD+-ийн хэрэгжилтийн үеэр (ТБХ 16, 2010; ТБХ 17, 2011) сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд хэрхэн  анхаарлаа хандуулан ажиллахыг 
мэдээлнэ.

Хайрцаг 8.2: сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмууд 

[REDD+] үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байх үед дараахь сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагууд сурталчлагдан, дэмжигдэнэ: Энэхүү 
үйл явц иж бүрэн байх, эсвэл үндэсний ойн хөтөлбөрийн зорилгууд болон 
холбогдох олон улсын конвенц, хэлэлцээрүүдтэй нийцсэн байна. Үүнд: 
а)   Үндэсний хууль эрхзүй, бие даасан байдлыг харгалзан үзсэн ил тод, үр    

    дүнтэй үндэсний ойн засаглалын бүтэц;
б)  Олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг, үндэсний нөхцөл байдал, хууль, мөн    

  НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн баталсан Уугуул иргэдийн эрхийн тухай  
    НҮБ-ын Тунхгийг харгалзан үзэж уугуул иргэдийн болон орон нутгийнхны    
    /нөхөрлөлийн гишүүдийн мэдлэг, эрхийг хүндэтгэх;

в)  Холбогдох оролцогч талууд, тухайлбал, нутгийн  уугуул иргэд, орон  
     нутгийн иргэдийн бүрэн  бөгөөд үр дүнтэй оролцоо; 

г)  Тэдгээр үйл ажиллагаа нь байгалийн ой болон биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах асуудалтай нийцэх боловч [REDD+] үйл ажиллагаа нь 
байгалийн ойг зөвхөн хадгалахад   чиглэгдэх биш харин байгалийн ойг 
хамгаалан хадгалах, түүний экосистемийн үйлчилгээ болон бусад нийгэм, 
байгаль орчны хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг урамшуулан 
тэтгэхэд чиглэнэ; 

д)  Сөрөг үр дагавраас гарах эрсдэлтэй тэмцэх үйл ажиллагаа;
е)  Хүлэмжийн хийн ялгаралтын тархалтыг бууруулах үйл ажиллагаа”
Эх сурвалж: НҮБУАӨСК-ийн 16-р ТБХ-ын шийдвэр 1, хавсралт 1, догол мөр 2
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НҮБУАӨСК-ийн REDD+ үйл ажиллагаанд тохирох сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэхтэй 
холбоотой шийдвэрүүдийг дараах байдлаар хураангуйлж болно. Үүнд:

•	 Улс орнууд REDD+-ийг хэрэгжүүлэхдээ Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх Канкуны зарчмыг сурталчлан, дэмжих ёстой (Шийдвэр 1/
CP.16, Хавсралт I);

•	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмын хэрэгжилт, эдгээр нь 
хэрхэн шийдвэрлэгдэж, хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа тухай мэдээлэл нь 
үндэсний стратеги, эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дэмжих ёстой 
(Шийдвэр 12/CP.17);

•	 Улс орнууд НҮБУАӨСК-ийн зааварчилгаа (Шийдвэр 1/CP.16, догол мөр 71; 
Шийдвэр 12/CP.17)-нд нийцүүлэн REDD+ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
явцад сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг хэрхэн анхаарч, 
хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай мэдээллээр хангах системийг байгуулах 
ёстой;

•	 REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд эхэлмэгц улс орнууд тодорхой цаг 
хугацааны дараа REDD+ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн турш сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг хэрхэн анхаарч, хүлээн 
зөвшөөрч байгаа тухай мэдээллийн хураангуйг НҮБУАӨСК-д өргөн барих 
ёстой (Шийдвэр 12/CP.17; Шийдвэр 12/CP.19);

•	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээллийн хураангуй нь 
Үндэсний тайлан юм уу, эсвэл холбоо барих бусад сувгаар, сайн дурын 
үндсэн дээр REDD вэб платформоор дамжин өргөн баригдах ёстой 
(Шийдвэр 12/CP.17; Шийдвэр 12/CP.19);

•	 Үр дүнд суурилсан санхүүжилтэд зориулан улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн системийг бий болгож, үр дүнд 
суурилсан урамшууллыг хүлээн авахын өмнө сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээллийн хураангуйг өргөн барих ёстой (Шийдвэр 2/CP.17, 
догол мөр 64; Шийдвэр 9/CP.19, догол мөр 4); 

•	 [Мэдээллийн хураангуй нь REDD+ үйл ажиллагаанууд сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай; үндэсний нөхцөл байдалд зааснаар сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим бүрийн тодорхойлолт; одоо 
байгаа холбогдох системүүд болон үйл явцын тодорхойлолт; сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим бүрийг хэрхэн анхаарч, хүлээн 
зөвшөөрч байгаа талаарх мэдээлэл; шинэчилсэн мэдээлэл (Шийдвэрийн 
төсөл_/CP.21)]1 зэргээс бүрдэнэ.

1  НҮБУАӨСК-ийн 21-р ТБХ-аар батлуулахаар Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөх байгууллагын санал 
болгосон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн хураангуйг боловсруулах зааварчилгааг 
батлуулах тухай шийдвэрийн төсөл энэхүү сургалтын материалыг гаргах үед боловсруулагдаж байв. 
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REDD+тэй холбоотой сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
бусад санаачилгууд
Олон улсын байгууллагууд болон санаачилгууд тухайн улс орны нөхцөлөөс хамаарсан 
REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимуудыг хийсэн байдаг. Мөн ойн 
гэрчилгээжүүлэлтийн үндэсний систем зэрэг үндэсний хэмжээний ажлын хүрээ/
стандартууд гаргах нь бий. REDD+тэй холбоотой сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлагын зарим чухал санаачилгаас дурдвал:

• Дэлхийн банкны үйл ажиллагааны бодлого: REDD+-ийн загвар хөтөлбөрүүдэд 
хэрэглэгдэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх бодлогыг Дэлхийн банк 
Ойн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр (ОХОХ)2,  Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн 
сан (ОНТС)3, BioCarbon сан4-гуудаар дамжуулан санхүүжүүлдэг. ОНТС нь 
байгаль орчин, нийгмийн стратеги нөлөөллийн үнэлгээ (БОНСНҮ), Байгаль 
орчин, нийгмийн менежментийн хүрээ (БОНМХ) зэргийг ашиглан REDD+ 
бэлэн байдлыг хангах болон загвар үйл ажиллагаанууд Дэлхийн банкны үйл 
ажиллагааны бодлоготой нийцэж буй эсэхэд анхаардаг;

• REDD+-ийн Нийгмийн болон байгаль орчны стандартууд (REDD+НБОС)5: Уур 
амьсгал, Нутгийн иргэд, Биологийн олон янз байдлын холбоо (УАОНБОЯБХ)6 
болон CARE International байгууллагуудын хамтран хэрэгжүүлдэг санаачилгаас 
шилдэг-туршлага болсон стандартуудыг дэмждэг бөгөөд үүнийгээ Засгийн 
газраар ахлуулсан REDD+ хөтөлбөрт зориулан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх зарчмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх,  үнэмшилтэй мэдээллээр хангах 
олон тооны оролцогч талуудыг хамруулан зохион байгуулсан үйл явцын 
дундаас гаргаж ирдэг. Энэхүү санаачилгад оролцогч үндэсний болон бүс 
нутгийн төлөөллүүд REDD+НБОС-ын агуулга, процессыг шилдэг туршлага 
гэдгээр нь, өөрийн СНУСМС эсвэл чанарын баталгааны стандарт болгох зэрэг 
олон зорилгод ашигладаг; 

• Ойн гэрчилгээжүүлэлтийн янз бүрийн схемүүд (жишээ нь,  Ойн хариуцлагын 
зөвлөл7), хөдөө аж ахуйн  бараа, бүтээгдэхүүний стандарт, хүлэмжийн хийг 
дүйцүүлэх стандарт (жишээ нь, Баталгаажсан нүүрстөрөгчийн стандартын 
шүүх эрх мэдлийн арга8) нь REDD+ төсөл, хөтөлбөрүүдээр дамжуулан 
үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдал, хүлэмжийн хийг багасгах зорилгод хүрч 
чадсаныг гэрчилнэ. 

2  http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5 
3   https://www.forestcarbonpartnership.org/ 
4  https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=BioCF&ItemID=9708&FID=9708 
5  http://www.redd-standards.org/ 
6  http://www.climate-standards.org/  
7  https://ic.fsc.org/ 
8  http://www.v-c-s.org/ 
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Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

Бусад улс орны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
аргууд
Дээр дурдсан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмууд нь 
орнууд өөрсдийн онцлогтоо тохируулж сөрөг нөлөөллөөс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх талаар тодорхойлсон байхыг шаарддаг.    

Үндэсний бодлогын зорилготойгоо хослуулан, өнөөгийн засаглалын зохицуулалтыг 
сайжруулах замаар олон улсын СНУС зарчмын хүрээнд хариулт өгөх өгөхийг 
зөвшөөрсөн Улс орнуудын сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хандлага 
нь Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмыг хэрэгжүүлэхэд 
ашиглагдаж болно. Улс орнуудын зорилт болгож буй ‘засаглалын зохицуулалт’ 
нь REDD+-ийг хэрэгжүүлснээр үүсэх нийгэм, байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх гурван цөм элементээс бүрдэнэ. Үүнд:

I.	 Бодлого, хууль, журмууд (БХЖ), Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
Канкуны (мөн бусад) зарчим бүхий REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэхийн тулд юуг хийхээ, өөрөөр хэлбэл энэхүү сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагад хэрхэн анхаарч 
байгаагаа цаасан дээр тодорхойлсон байна;        

II.	 Бүтцийн зохион байгуулалт – Холбогдох БХЖ-ийг амьдрал дээр, өөрөөр 
хэлбэл, энэхүү сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагуудыг 
хэрхэн хүлээн зөвшөөрч буйгаа өөрсдийн бүрэн эрхийн хүрээ, хэрэгжүүлэх 
журам, чадавхын хувьд батлах; 
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III.	 мэдээллийн систем - Хэрхэн REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлагуудыг анхаарч, REDD+-ийн хэрэгжилтийн туршид 
хэрхэн ашиглаж буй талаарх мэдээллийг цуглуулна. 

Улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх өөрийн орны онцлогт тохирсон 
буюу тухайн “улс орны” арга, хандлагыг боловсруулснаар дараах үр өгөөжийг 
хүртэж болно. Тухайлбал: 

 • Нийгэм, байгаль орчны эрсдэлийг багасгаж, REDD+ -ийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх зорилго бүхий НҮБУАӨСК-ийн СНУС-ыг хэрэгжүүлэх, мөн 
үр дүнд суурилсан урамшуулал хүртэхэд НҮБУАӨСК-ийн зүгээс тавьдаг 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагад нийцүүлэх;

 • Энэ нь улс орнуудын хувьд Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх зарчим гэдэг нь өөрсдийн онцлогт яаж буух, ҮС/ҮАТ-нд 
төлөвлөсөн REDD+-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой ямар үр ашиг, 
эрсдэл гарч болохыг үнэлэх; 

 • Энэ нь улс орнуудад үндэсний бодлого, олон улсын хэлцэл/
амлалтуудад анхаарлаа хандуулан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэхэд юунд хүрэхийг хүсэж буйгаа тодорхойлоход тусална;

 • Энэ нь ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин зүйлс (мөн түүнчлэн, 
саад бэрхшээлийг арилгаж, ‘+ үйл   ажиллагааг’9 илүү үр дүнтэй/
эрчимтэй хэрэгжүүлэх)-ийн үндэс суурь  болсон  нийгэм-эдийн засаг, 
байгаль орчны өргөн хүрээний асуудалд анхаарлаа хандуулснаар 
илүү олон REDD+ тогтвортой үйл ажиллагааг төлөвлөхөд хувь нэмрээ 
оруулна;

 • Энэ нь улс орнуудыг өөрсдөдөө эзэн байхад, үндэсний өвөрмөц 
байдалд тохирсон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоо 
хангахад тусалж,  үндэсний тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтийн 
зорилтод хувь нэмрээ оруулна;

 • Энэ нь зохицуулалтын явцад REDD+ үйл ажиллагааны үр дүнд 
урамшуулал олгох байгууллагуудын сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх шаардлагуудыг анхааралдаа авахад нь тусална;

 • Энэ нь хөрөнгө оруулагчийн итгэлийг даах, түүнчлэн REDD+-ийн 
үр дүнд урамшуулал олгоход тусална, учир нь сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх нь эрсдэлийг бууруулж үр дүнд суурилсан 
REDD+ үйл явцад хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргахад харгалзан үздэг 
гол хүчин зүйл;

9  Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг хамгаалах, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх, ойн 
нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх.
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 • Энэ нь орон нутгийнхны итгэлийг хүлээх, сөрөг онцгой нөхцөл 
байдалд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагуудад 
сэтгэл хангалуун байж, амлалтаа биелүүлснээр REDD+-ийн эрхзүйн 
төлөвийг сайжруулахад тусална;

 • Энэ нь зардлын хувьд үр ашигтай арга хэрэгсэл бөгөөд REDD+ 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хандлагад анхаарлаа 
хандуулан хүлээн зөвшөөрснөөр улс орнуудын одоогийн засаглалын 
бүтцийг сайжруулах (бодлого, байгууллагууд, мэдээллийн систем) 
нь шинэ тогтолцоо бүрдүүлэхээс илүү үр дүнтэй байж, урт хугацаанд 
засаглалыг бэхжүүлнэ; 

 • Энэ нь улс орнуудыг ойн салбартаа, эсвэл REDD+тэй холбоотой 
бусад салбаруудад сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг  
нэвтрүүлэхэд уян хатан байх нөхцөлийг хангана.

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хандлагаа улс 
орнууд хэрхэн боловсруулах вэ 

Улс орнуудад зориулсан нэгдсэн зураг байхгүй; улс орон бүр өөр өөр, үндэсний 
өвөрмөц нөхцөлдөө тохируулсан, мөн түүнчлэн, өөрсдийн сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилго, хамрах хүрээгээ ялгавартай тодорхойлно.  Гэсэн 
хэдий ч,  практик туршлагаас харахад өөрсдийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хандлагаа боловсруулахаар төлөвлөж байгаа орнуудад хэрэг 
болохуйц (бүдүүвч 7.3-д үзүүлснээр) зарим нийтлэг үе шатууд байна. Улс орнууд 
өөрсдөө эдгээр үе шатуудыг бүгдийг нь хамрах уу, эсвэл эдгээрээс зөвхөн нэгийг 
нь авах уу гэдгээ өвөрмөц нөхцөл байдлаасаа хамааран шийдэж болно. 
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Бүдүүвч 8.3 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх “Улс орны арга”  
боловсруулах ерөнхий үе шатууд 
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БҮДҮҮВЧ 7.3 СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ “УЛС ОРНЫ АРГА” БОЛОВСРУУЛАХ ЕРӨНХИЙ ҮЕ ШАТУУД  

  
Эх сурвалж: UN-REDD 2015. REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх модуль 2: Улс орны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх  
хандлага. НҮБ-ын хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах (UN-REDD) хамтарсан 
хөтөлбөр, Женев. 

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ 

Энэ тохиолдолд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг тодорхойлох нь REDD+д зориулан тухайн улсын 
сонгосон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээ нь юу  болох, НҮБУАӨСК-ийн сөрөг нөлөөлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагад багтсан зүйлсийг сонгох уу, эсвэл өөрсдөө боловсруулах уу гэдгээ шийднэ. 
Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагууд нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд үр дүнд суурилсан 
урамшууллын урьдчилсан нөхцөл болно. Гэхдээ улс орон хоёр талын болон олон талт санаачилгуудын тухайлбал; 
Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан (ОНТС)-ийн Нүүрстөрөгчийн сангийн нэг хэсэг болох Дэлхийн Банкны Үйл 
ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагад нийцүүлэх зорилго тавьсан байж болно.  
REDD+-ийн үр дүнд суурилсан үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулагч болон баталгаажсан хүлэмжийн хийн 
буурсан/нэмэгдсэн шилжилтийг худалдан авагч талын аль, алиных нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
шаардлага, хүсэн хүлээж буй зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг 
тодорхойлохдоо REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд анхаарч, үндэсний ямар бодлогод 
үр ашиг гарах вэ гэдгийг онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй юм. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго нь улс 
орны санхүүгийн болон бусад чадавх, мөн түүнчлэн, улс орны тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтөд REDD+-ийн 
оруулах хувь нэмэрт заасан ямар үр дүндээ хүрэхийг зорьж байгаатай уялдана. Энэ нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх 
REDD+-ийн үр дүнд суурилсан урамшууллыг хүлээн авахын тулд олон улсын шаардлагууд дээр зөвхөн анхаарлаа 
хандуулах эсвэл REDD+-ийг тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтийн болон орон нутгийн бодлого зэрэг өргөн 
хүрээний зорилтыг хангахад ашиглана гэсэн үг юм.   

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хамрах хүрээг тодорхойлох нь REDD+-ийг хэрхэн яаж  хэрэгжүүлэхээр 
шийдсэнээс хамаардаг. Улс орон REDD+-ийг ойн салбарын стратегид, эсвэл ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин 
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Эх сурвалж: UN-REDD 2015. REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага: Улс орны сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх  хандлага. НҮБ-ын хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол, доройтлоос 
үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах (UN-REDD) хамтарсан хөтөлбөр, Женев.

1. сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго, хамрах хүрээг 
тодорхойлох нь

Энэ тохиолдолд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг тодорхойлох нь 
REDD+д зориулан тухайн улсын сонгосон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
хүрээ нь юу  болох, НҮБУАӨСК-ийн сөрөг нөлөөлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга, хандлагад багтсан зүйлсийг сонгох уу, эсвэл өөрсдөө боловсруулах уу 
гэдгээ шийднэ. Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагууд 
нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд үр дүнд суурилсан урамшууллын урьдчилсан нөхцөл 
болно. Гэхдээ улс орон хоёр талын болон олон талт санаачилгуудын тухайлбал; 
Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан (ОНТС)-ийн Нүүрстөрөгчийн сангийн нэг 
хэсэг болох Дэлхийн Банкны Үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх шаардлагад нийцүүлэх зорилго тавьсан байж болно.  REDD+-ийн үр дүнд 
суурилсан үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулагч болон баталгаажсан хүлэмжийн 
хийн буурсан/нэмэгдсэн шилжилтийг худалдан авагч талын аль, алиных нь сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлага, хүсэн хүлээж буй зүйлсийг анхаарах 
хэрэгтэй. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг тодорхойлохдоо 
REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд анхаарч, үндэсний 
ямар бодлогод үр ашиг гарах вэ гэдгийг онцгойлон авч үзэх хэрэгтэй юм. Сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго нь улс орны санхүүгийн болон бусад 
чадавх, мөн түүнчлэн, улс орны тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтөд REDD+-ийн 

оруулах хувь нэмэрт заасан ямар үр дүндээ хүрэхийг зорьж байгаатай уялдана. 
Энэ нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх REDD+-ийн үр дүнд суурилсан урамшууллыг 
хүлээн авахын тулд олон улсын шаардлагууд дээр зөвхөн анхаарлаа хандуулах 
эсвэл REDD+-ийг тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтийн болон орон нутгийн 
бодлого зэрэг өргөн хүрээний зорилтыг хангахад ашиглана гэсэн үг юм.  

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хамрах хүрээг тодорхойлох нь REDD+-
ийг хэрхэн яаж  хэрэгжүүлэхээр шийдсэнээс хамаардаг. Улс орон REDD+-ийг 
ойн салбарын стратегид, эсвэл ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин зүйлстэй 
холбоотой салбаруудыг, тухайлбал, хөдөө аж ахуй, биомассаар эрчим хүч 
үйлдвэрлэх зэргийг  хамарсан салбар дундын өргөн хүрээтэй механизмд 
нэгтгэх хүсэлтэй байж болно. Хэрэв хангалттай чадавхтай, нөөцтэй байгаа 
тохиолдолд REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх нь үр дүнд 
суурилсан урамшуулалд зориулсан REDD+-ийн үйл ажиллагаанаас илүү өргөн 
хүрээнд хэрэглэгдэж болно. Улс орнууд гадаадын хөрөнгө оруулалтын бусад эх 
үүсвэрүүдийг татах болон дотоодын бодлогын зорилтдоо хүрэх арга зам болгож 
юу хийхээ, тухайлбал, ойн салбарыг бүхэлд нь хамрах уу гэдгийг сонгоно. 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго, хамрах хүрээг тогтоохдоо 
үндэсний REDD+-ийг хариуцагчийн удирдлага, оролцогч талуудын олон удаагийн 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна. Иймэрхүү зөвлөлдөх процессууд ҮС/ҮАТ-г 
боловсруулсан өмнөх шатуудыг улам боловсронгуй болгох замаар маш олон удаа 
давтагдана.  

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

                     Эргэцүүлэх асуулт

                             Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх танай орны зорилго, хамрах хүрээ нь юу вэ?
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оруулах хувь нэмэрт заасан ямар үр дүндээ хүрэхийг зорьж байгаатай уялдана. 
Энэ нь НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх REDD+-ийн үр дүнд суурилсан урамшууллыг 
хүлээн авахын тулд олон улсын шаардлагууд дээр зөвхөн анхаарлаа хандуулах 
эсвэл REDD+-ийг тогтвортой хөгжил, ногоон өсөлтийн болон орон нутгийн 
бодлого зэрэг өргөн хүрээний зорилтыг хангахад ашиглана гэсэн үг юм.  

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хамрах хүрээг тодорхойлох нь REDD+-
ийг хэрхэн яаж  хэрэгжүүлэхээр шийдсэнээс хамаардаг. Улс орон REDD+-ийг 
ойн салбарын стратегид, эсвэл ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин зүйлстэй 
холбоотой салбаруудыг, тухайлбал, хөдөө аж ахуй, биомассаар эрчим хүч 
үйлдвэрлэх зэргийг  хамарсан салбар дундын өргөн хүрээтэй механизмд 
нэгтгэх хүсэлтэй байж болно. Хэрэв хангалттай чадавхтай, нөөцтэй байгаа 
тохиолдолд REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх нь үр дүнд 
суурилсан урамшуулалд зориулсан REDD+-ийн үйл ажиллагаанаас илүү өргөн 
хүрээнд хэрэглэгдэж болно. Улс орнууд гадаадын хөрөнгө оруулалтын бусад эх 
үүсвэрүүдийг татах болон дотоодын бодлогын зорилтдоо хүрэх арга зам болгож 
юу хийхээ, тухайлбал, ойн салбарыг бүхэлд нь хамрах уу гэдгийг сонгоно. 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилго, хамрах хүрээг тогтоохдоо 
үндэсний REDD+-ийг хариуцагчийн удирдлага, оролцогч талуудын олон удаагийн 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна. Иймэрхүү зөвлөлдөх процессууд ҮС/ҮАТ-г 
боловсруулсан өмнөх шатуудыг улам боловсронгуй болгох замаар маш олон удаа 
давтагдана.  

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

                     Эргэцүүлэх асуулт

                             Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх танай орны зорилго, хамрах хүрээ нь юу вэ?
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REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

2. сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарлаа хандуулах 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх асуудалд “анхаарлаа хандуулах” нь орон 
бүрд өөр өөр байх ч гол 3 үе шатыг дамжих хэрэгтэй: 

I.	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмыг өөрийн орны 
онцлогт нийцүүлэн тодорхойлох; 

II.	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимтай  холбоотой одоо 
хэрэгжиж буй бодлого, хууль,  журмууд (БХЖ)-ыг10 үнэлэх; 

III.	 Одоо хэрэгжиж буй БХЖ-ыг хянах, REDD+ үйл явцтай холбоотойгоор гарах 
эрсдэл, боломжит үр ашгийг тогтоохын тулд шаардлагатай гэж үзвэл 
шинээр боловсруулах.   

Эхний үе шат нь тухайн орны өвөрмөц нөхцөлтэй уялдуулан сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх Канкуны 7 зарчим бүрийг тодруулах ажлаас эхлэх ба 
REDD+ үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд гарах гол үр ашиг, эрсдэлтэй холбоотойгоор 
Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим Канкуны тус бүрд хамааралтай 
гол асуудлуудыг багтаасан байна. Энэ тодруулга нь Үндэсний стратеги, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд зориулсан REDD+ үйл явцын үр ашгийн болон 
эрсдэлийн (зөвлөхүүдийн болон бусдын оролцоотой) үнэлгээгээр гарна. Энэ нь 
улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхэд  хэрхэн анхаарч буйдаа 
дүн шинжилгээ хийхийн өмнө  төлөвлөж буй REDD+ үйл явц эсвэл стратегийн 
сонголтуудыг тодруулах хэрэгтэй гэсэн үг.  Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх Канкуны арга, хандлагад бодитой болсон өргөн хүрээний зарчмуудын 
задаргаа нь улс орны өвөрмөц онцлогт тусгалаа олж, тухайн орны сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн систем (СНУСМС) дэх мэдээллийн 
цаашдын бүтцийн тусламжтайгаар шалгуур үзүүлэлт, шалгуур эсвэл хүүрнэсэн 
мэдүүлгийг боловсруулахад ашиглагдаж болно (Хүснэгт 8.4  дэх мэдээллийн 
бүтцийг тодруулах хэсгийг үзнэ үү). Хүснэгт нь олон улсын эрхзүйн сайн туршлага 
дээр суурилсан Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмыг 
тодруулсан зарим гол асуудлуудын жишээг харуулав. Энд улс орон бүр үндэсний 
нөхцөл байдалтайгаа холбоотойгоор уг сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажиллагаа бүрийн тухайн улсын онцлогт тохирох боломжтой тодорхойлолтыг 
тусгасан болно. 

10   БХЖ-ууд нь үндэсний эрхзүйн төлөв байдлыг бодолцсон ч томоохон холбооны улсуудын бүс 
нутгийн хууль тогтоомжийн агуулгад муж бүс бүхэн өөрсдийн бие даасан хууль тогтоомжтой 
байдаг гэдгийг онцолжээ. Үүнээс гадна төрийн бус БХЖ-ууд ч байдаг. Хувийн секторууд өөрсдийн 
нийгмийн хариуцлагын бодлогоо хэрэгжүүлдэг. Мөн түүнчлэн, хамтарсан үйлдвэрийн газрууд 
сайн туршлагын стандартыг хэрэгжүүлдэг. Уугуул иргэд, орон Нутгийн соёлын хэм хэмжээ нь сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийллийг анхаарч, хүлээн зөвшөөрөхөд хувь нэмрээ бас оруулахаас 
гадна БХУ-уудыг Засгийн газраас коджуулдаг. 
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 Хүснэгт 8.4 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчим

сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэлт гол асуудлууд

Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

(a) - [REDD+] үйл 
явц иж бүрэн байх, 
эсвэл үндэсний ойн 

хөтөлбөрийн зорилгууд 
болон холбогдох 

олон улсын конвенц, 
хэлэлцээрүүдтэй 
нийцсэн байна

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх олон 
улсын амлалтуудтай нийцсэн байх; уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан 
зохицох стратегийг багтаасан уур амьсгалын 
үндэсний бодлогын зорилгыг биелүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулах;

•	 Мянганы хөгжлийн зорилтууд болон 2015 
оноос хойших Тогтвортой хөгжлийн зорилтын 
үр дүнтэй нийцэж байх; ядуурлыг бууруулах 
үндэсний стратегид хувь нэмрээ оруулах;

•	 Байгаль орчны талаарх олон улсын 
амлалтуудтай нийцэж байх; биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах үндэсний бодлого 
(биологийн олон янз байдлын үндэсний 
стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
зэрэг), бусад байгаль орчны болон байгалийн 
нөөцийн менежментийн бодлогын зорилгыг 
хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах;

•	 Олон улсын хүний эрхийн гол гэрээнүүд1, 
олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 
гэрээ 169-ийг багтаасан олон улсын хуулийн 
хүрээнд тухайн орны хүний эрхийн гэрээтэй 
аль болох нийцэж байх; 

•	 Ойн үндэсний бодлогын зорилготой нийцэж, 
тэдгээрийг гүйцээх; 

•	 Холбогдох олон улсын конвенц, гэрээнүүдийг 
хэрэгжүүлэхээр REDD+, ойн үндэсний 
хөтөлбөр, үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагууд,  агентлагуудын дунд 
зохицуулалт хийж байх;

•	 Холбогдох олон улсын конвенц, гэрээнүүдтэй 
нийцэж байх.
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Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

(б) - Хууль эрхзүй, 
бие даасан байдлыг 

харгалзан үзсэн ил тод, 
үр дүнтэй үндэсний ойн 

засаглалын бүтэц

•	 Мэдээллийн хүртээмж
•	 Хариуцлагатай байдал
•	 Газар өмчлөл
•	 Хууль журмыг хэрэгжүүлэх  
•	 Эрх зөрчигдөх, түүнийг шийдвэрлэх (жишээ 

нь: гомдол барагдуулах механизм)-тэй 
холбоотой үр дүнтэй арга хэмжээ авах журмыг 
багтаасан тохиромжтой эрхзүйн хүртээмжтэй 
байх (Жич: Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх (в)-тэй давхацна).

•	 Жендерийн тэгш байдал
•	 Ил тод, үр нөлөө бүхий Ойн засаглалд 

зориулсан үндэсний болон бүс нутгийн 
эрхзүй, бодлого, зохицуулалтын хүрээний 
хоорондох уялдаа холбоо 

•	 Авлигын эрсдэл
•	 Нөөцийн хуваарилалт / чадавх нь 

байгууллагын эрхтэй нийцсэн байх 
•	 Шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох (Сөрөг 

нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх (в), (г)-тэй 
давхацна)

Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
(в) - Олон улсын өмнө 

хүлээсэн үүрэг, үндэсний 
нөхцөл байдал, хууль, 
мөн НҮБ-ын Ерөнхий 

Ассамблейн  баталсан 
Уугуул иргэдийн эрхийн 
тухай НҮБ-ын Тунхгийг 
харгалзан үзэж уугуул 
иргэдийн болон орон 
нутгийн нөхөрлөлийн 

гишүүдийн мэдлэг, 
эрхийг хүндэтгэх

•	 Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд гэж юу 
болохыг тодорхойлох 

•	 Сайн дурын үндсэн дээр бус, албадлагаар 
нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл эдийн засгийн 
өөрчлөлт гарахад нөхөн төлбөр олгох, эсвэл 
өөр бусад эрхээ хамгаалуулах эрх 

•	 Тохиромжтой бол үр ашгаа хуваалцах эрх 
•	 Өөрсдөд нь нөлөөлж болох асуудлаар 

шийдвэр гаргахад оролцох эрх
•	 Чөлөөт, урьдчилан мэдээлэгдсэн зөвшилцөл 

(ЧУМЗ)
•	 Уугуул иргэд, орон нутгийнхны уламжлалт 

мэдлэг, соёлын өв, оюуны өмчийг хүлээн 
зөвшөөрч, хамгаалах 
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Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
(г) - [REDD+ үйл явцад] 

оролцогч талууд, 
тухайлбал, нутгийн 
уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн 

бүрэн бөгөөд үр дүнтэй 
оролцоо 

•	 REDD+ үйл явцад нөлөөлөх, эсвэл нөлөөнд 
өртөх оролцогч талуудыг илрүүлэх 

•	 Холбогдох оролцогч талуудыг төлөөлөх 
байгууллагууд нь хууль ёсны, хариуцлага 
хүлээх чадвартай байх 

•	 REDD+ гол баримт бичгийг, ялангуяа, 
үндэсний стратеги / үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
мониторинг хийх, нийгэм, байгаль орчны 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оролцоог хангасан 
механизм, эсвэл платформтой байх   

•	 Эргэх холбоо, гомдол барагдуулах механизм 
•	 Мэдээлэлд хандах, зөвлөлдөх, оролцох 

(ЧУМЗ-ыг хамруулсан), хуулийн заалтыг 
хэрэгжүүлэх зэрэг журамласан эрхийг албан 
ёсоор хүлээн зөвшөөрөх, хэрэгжүүлэх

•	 REDD+тэй холбоотой мэдээллийн ил тод 
байдал, хүртээмж (Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх (в)-тэй давхацна)

Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх (д) 
- Тэдгээр үйл ажиллагаа 
нь байгалийн ой болон 

биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах 
асуудалтай нийцэх 
боловч [REDD+ үйл 

ажиллагаа] байгалийн 
ойг зөвхөн хадгалахад 
чиглэгдэх биш харин 

байгалийн ойг 
хамгаалан хадгалах, 

түүний экосистемийн 
үйлчилгээ болон бусад 
нийгэм, байгаль орчны 

хүртэх үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх үйл 

ажиллагааг урамшуулан 
тэтгэхэд чиглэнэ

•	 Байгалийн ойн тодорхойлолт, байгалийн ойн 
тархалтыг ойлгох  

•	 Биологийн олон янз байдал, ойн 
экосистемийн үйлчилгээний бодлого дахь 
REDD+ боломжит нөлөөллийг ойлгох. 

•	 Байгалийн ойг хамгаалах; ойн доройтлоос 
зайлсхийх, эсвэл таримал ойг хамгаалах (ойн 
байгалийн нөхөн сэргэлтээс бусад).

•	 REDD+ үйл явцыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
газрыг сонгох, хэрэгжүүлэх замаар 
байгаль орчны болон нийгмийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэхэд урамшуулах боломжийг 
илрүүлэх. 

•	 Ойн гаднах биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах.
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Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 

(ж) - Сөрөг үр дагаврын 
эрсдэлтэй тэмцэх үйл 

ажиллагаа

•	 Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтын 
өөрчлөлтийн эрсдэлийг задлан шинжлэх, 
“өөрчлөлт”-ийг бас хамруулах.  

•	 Ойн мониторингийн үндэсний систем (ОМҮС) 
нь өөрчлөлтийг илрүүлж, мэдээллээр хангаж 
байхаар боловсруулах. 

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлээгүй байх үеийн ойн 
хомсдолын эрсдэлийн талаар үндэслэлтэй 
тайлбарыг өгөх REDD+д зориулсан 
үнэмшилтэй хувилбарууд. Хэрвээ асуудлыг 
дутуу үнэлбэл хожим REDD+-ийн амжилтад 
нөлөөлөх томоохон эрсдэлд хүргэх талтай. 

Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
(з) - Хүлэмжийн хийн 

ялгаралтын тархалтыг 
бууруулах үйл ажиллагаа

•	 Зарим нэг байршил дахь ойн хомсдол, газар 
ашиглалтын өөрчлөлтийг үүсгэгч шууд хүчин 
зүйлсээсээ дам хүчин зүйлс нь нэлээд их 
байдгийг анхаарсан үйл ажиллагаанууд 

•	 Орон нутаг (жишээ нь, REDD+ төслийн хил 
хязгаараас гадна)  эсвэл үндэсний (тухайн 
улсын шүүх эрх мэдэл хэрэгжих газар) түвшин 
дэх дахь REDD+-ийн өвөрмөц үйл явцаас 
нүүрстөрөгчийн ялгаралтыг багасгах үйл 
ажиллагаанууд  

•	 ОМҮС нь илрүүлэх болон үндэсний, бүс нутаг, 
орон нутгийн түвшин дэх шилжүүлэлт хийхэд 
шаардлагатай мэдээллээр хангадаг байх  

•	 Нүүрстөрөгчийн ялгаралтын шилжилтийн 
боломжит шалтгаануудыг задлан шинжлэх, 
тухайлбал, REDD+-ийн үйл ажиллагааны 
үр нөлөөгүй хэрэгжилт, эсвэл  REDD+ үйл 
ажиллагааг ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч 
үндсэн хүчин зүйлсэд (орон нутаг, бүс, 
үндэсний түвшин) анхаарч төлөвлөөгүй байх 
гэх мэт. 

•	 REDD+ үйл ажиллагааг сонгох, төлөвлөхдөө 
хүлэмжийн хийн ялгаралтын эрсдэлд 
анхаарлаа хандуулах, бусад экосистемд 
нүүрстөрөгчийн шилжилтийн эрсдэлийг 
тооцсон REDD+ үйл явцад зориулан 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх жишээ нь, хөдөө аж 
ахуйд зориулан хүлэрт газрыг хатаах, эсвэл 
ойд учруулж байсан дарамтыг өөр газарт 
шилжүүлэх зэрэг болно. 

Үүнээс гадна, хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд батламжилсан дүгнэлт бүхий одоо 
байгаа БХЖ-ууд хир зэрэг үр нөлөөтэйг тогтоох үнэлгээ, REDD+-ийн төлөвлөсөн 
үйл ажиллагааны үр ашиг, эрсдэлийг цаасан дээр буулгана. Энэ үнэлгээгээр 
БХЖ-уудын сул талууд, орхигдол, хоорондоо зөрчилдөж буй зүйлсийг илрүүлэх 
болно. REDD+-ийн хэрэгжилтийн туршид сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх Канкуны зарчмыг илүү анхаарснаар тэдгээрийг бэхжүүлэх, дутууг 
гүйцээх, дахин шинэчлэх шаардлага гарч болох юм. Үнэлгээний дүгнэлт дээр 
үндэслэн БХЖ-уудын хүрээг сайжруулахтай холбоотойгоор хуулийн одоо байгаа 
зүйлс өөрчлөгдөх, эсвэл зарим зүйлс шинээр томьёологдож болно. Эдгээр 
процессууд нь цаг их зарцуулдаг ч шинэчлэлийн явцыг ахиулах таатай боломж 
олгоно.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Танай оронд ҮС/ҮАТ-г боловсруулахад, REDD+ үйл явцтай холбоотой үр 
ашиг, эрсдэлийг эрэмбэлж, ямар гол БХЖ-ыг анхаарсан бэ?

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

1  Үүнд: Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтын бүх хэлбэрийг арилгах ОУКонвенц (1969), Иргэний 
болон улс төрийн эрхийг хамгаалах ОУ-ын гэрээ (1976), Нийгэм ба соёлын эрхийг хамгаалах 
ОУГ (1976), Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах Конвенц (1981), Хүнийг 
тамлан зовоох, яргалах болон бусад хэлбэрийн шийтгэлийн эсрэг Конвенц (1987), Хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах Конвенц (1990), Бүх цагаачид, дүрвэгч ажилчид болон тэдний гэр бүлийн 
эрхийг хамгаалах ОУК (2003), Оргон зугтаасан бүх хүний эрхийг хамгаалах ОУК (2010), Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах Конвенц (2008). 



8 I Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим

VIII-23

Үүнээс гадна, хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд батламжилсан дүгнэлт бүхий одоо 
байгаа БХЖ-ууд хир зэрэг үр нөлөөтэйг тогтоох үнэлгээ, REDD+-ийн төлөвлөсөн 
үйл ажиллагааны үр ашиг, эрсдэлийг цаасан дээр буулгана. Энэ үнэлгээгээр 
БХЖ-уудын сул талууд, орхигдол, хоорондоо зөрчилдөж буй зүйлсийг илрүүлэх 
болно. REDD+-ийн хэрэгжилтийн туршид сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх Канкуны зарчмыг илүү анхаарснаар тэдгээрийг бэхжүүлэх, дутууг 
гүйцээх, дахин шинэчлэх шаардлага гарч болох юм. Үнэлгээний дүгнэлт дээр 
үндэслэн БХЖ-уудын хүрээг сайжруулахтай холбоотойгоор хуулийн одоо байгаа 
зүйлс өөрчлөгдөх, эсвэл зарим зүйлс шинээр томьёологдож болно. Эдгээр 
процессууд нь цаг их зарцуулдаг ч шинэчлэлийн явцыг ахиулах таатай боломж 
олгоно.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Танай оронд ҮС/ҮАТ-г боловсруулахад, REDD+ үйл явцтай холбоотой үр 
ашиг, эрсдэлийг эрэмбэлж, ямар гол БХЖ-ыг анхаарсан бэ?

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

1  Үүнд: Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтын бүх хэлбэрийг арилгах ОУКонвенц (1969), Иргэний 
болон улс төрийн эрхийг хамгаалах ОУ-ын гэрээ (1976), Нийгэм ба соёлын эрхийг хамгаалах 
ОУГ (1976), Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах Конвенц (1981), Хүнийг 
тамлан зовоох, яргалах болон бусад хэлбэрийн шийтгэлийн эсрэг Конвенц (1987), Хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах Конвенц (1990), Бүх цагаачид, дүрвэгч ажилчид болон тэдний гэр бүлийн 
эрхийг хамгаалах ОУК (2003), Оргон зугтаасан бүх хүний эрхийг хамгаалах ОУК (2010), Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах Конвенц (2008). 
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3. сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд анхаарах нь 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тухай авч үзэхэд, тэрхүү Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагыг “харгалзах/хүндэтгэх” гэдэг ямар утгатай 
байх нь тухайн улс орноос хамаарна. Бүдүүвч 7.1-д үзүүлсэн улс орны аргуудын 
ерөнхий хүрээнд, а) сонгосон БХЖ-ууд нь практикт хэр сайн хэрэгждэг; болон 
б) БХЖ-ийн хэрэгжилтийн байгаль орчин болон нийгэмд үзүүлж буй үр нөлөөг 
гаргаж ирнэ. БХЖ-ууд нь бодит байдал дээр REDD+-ийн байгаль орчны болон 
нийгмийн эрсдэлүүдийг багасгаж, зохицуулж, арилгадаг уу, мөн ашиг тустай байж 
чаддаг уу? Улс орны аргуудын ерөнхий  хандлагаас үзэхэд арга, хандлагыг хүлээн 
зөвшөөрөх нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаарддаг ижил төстэй 
дараах процессыг дагуулдаг. Үүнд:  

I.	 БХЖ-ыг хэрэгжүүлэх үүднээс байгууллагын эрх, журам болон чадавхыг 
үнэлэх;

II.	 БХЖ-ын хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс байгууллагын зохицуулалтыг 
сайжруулах.  

Үндэсний болон бүс нутгийн түвшний БХЖ-ыг хэрэгжүүлэх үүднээс засгийн газрын 
байгууллагын чадавхыг үнэлэх нь эцсийн дүндээ байгаль орчны болон нийгмийн 
ашиг тусын хувьд REDD+-ийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл цуглуулах, эдгээр үр 
дүнг БХЖ-ын хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд байгууллагын үр нөлөөтэй байдлыг 
бэхжүүлэх асуудалтай холбох оролдлогууд багтдаг. 

Байгууллагын чадавхыг үнэлэх нь цаасан дээр БХЖ нь хэрхэн сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагын асуудлыг тусгадгийг тогтоохоос ч илүү 
түвэгтэй байж болох ч тодорхой давтамжтайгаар үүнийг хийх нь уг үзүүлэлтийг 
тасралтгүй дээшлүүлэхэд нөлөөлж улмаар REDD+ үр дүнд суурилсан урамшуулал 
олгогч байгууллагуудад баталгаа болж өгнө.   БХЖ-ын үнэлгээний хүрээнд  
урьдчилан сэргийлэх асуудалд анхаарах байгууллагын чадавхыг үнэлэх ажлыг 
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн сайн баг хийх нь зүйтэй бөгөөд тэдэнд олон тооны 
оролцогч талуудын зөвлөгөөний явцад хэлэлцэгдэж баталгаажсан үр дүн хэрэгтэй 
болно.   

                     Эргэцүүлэх асуулт

Өмнө ярилцсан эргэцүүлэх асуудлаас хоёр юм уу гурван БХЖ-ийг сонгоно 
уу. Эдгээр гурван БХЖ-ийг хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ? Практикт хэрэгжих 
боломжтой юу?
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3. сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд анхаарах нь 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тухай авч үзэхэд, тэрхүү Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагыг “харгалзах/хүндэтгэх” гэдэг ямар утгатай 
байх нь тухайн улс орноос хамаарна. Бүдүүвч 7.1-д үзүүлсэн улс орны аргуудын 
ерөнхий хүрээнд, а) сонгосон БХЖ-ууд нь практикт хэр сайн хэрэгждэг; болон 
б) БХЖ-ийн хэрэгжилтийн байгаль орчин болон нийгэмд үзүүлж буй үр нөлөөг 
гаргаж ирнэ. БХЖ-ууд нь бодит байдал дээр REDD+-ийн байгаль орчны болон 
нийгмийн эрсдэлүүдийг багасгаж, зохицуулж, арилгадаг уу, мөн ашиг тустай байж 
чаддаг уу? Улс орны аргуудын ерөнхий  хандлагаас үзэхэд арга, хандлагыг хүлээн 
зөвшөөрөх нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх шаарддаг ижил төстэй 
дараах процессыг дагуулдаг. Үүнд:  

I.	 БХЖ-ыг хэрэгжүүлэх үүднээс байгууллагын эрх, журам болон чадавхыг 
үнэлэх;

II.	 БХЖ-ын хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс байгууллагын зохицуулалтыг 
сайжруулах.  

Үндэсний болон бүс нутгийн түвшний БХЖ-ыг хэрэгжүүлэх үүднээс засгийн газрын 
байгууллагын чадавхыг үнэлэх нь эцсийн дүндээ байгаль орчны болон нийгмийн 
ашиг тусын хувьд REDD+-ийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл цуглуулах, эдгээр үр 
дүнг БХЖ-ын хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд байгууллагын үр нөлөөтэй байдлыг 
бэхжүүлэх асуудалтай холбох оролдлогууд багтдаг. 

Байгууллагын чадавхыг үнэлэх нь цаасан дээр БХЖ нь хэрхэн сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагын асуудлыг тусгадгийг тогтоохоос ч илүү 
түвэгтэй байж болох ч тодорхой давтамжтайгаар үүнийг хийх нь уг үзүүлэлтийг 
тасралтгүй дээшлүүлэхэд нөлөөлж улмаар REDD+ үр дүнд суурилсан урамшуулал 
олгогч байгууллагуудад баталгаа болж өгнө.   БХЖ-ын үнэлгээний хүрээнд  
урьдчилан сэргийлэх асуудалд анхаарах байгууллагын чадавхыг үнэлэх ажлыг 
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн сайн баг хийх нь зүйтэй бөгөөд тэдэнд олон тооны 
оролцогч талуудын зөвлөгөөний явцад хэлэлцэгдэж баталгаажсан үр дүн хэрэгтэй 
болно.   

                     Эргэцүүлэх асуулт

Өмнө ярилцсан эргэцүүлэх асуудлаас хоёр юм уу гурван БХЖ-ийг сонгоно 
уу. Эдгээр гурван БХЖ-ийг хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ? Практикт хэрэгжих 
боломжтой юу?

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн 
систем 
‘Улс орны арга”-ын салшгүй нэг хэсэг нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
асуудал бөгөөд энэ хүрээнд  Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх систем 
(СНУСС) боловсруулдаг. Энэхүү нэгдмэл сэдвийг дараах хэсэгт тусгайлан хэлэлцэх 
болно. 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх улс орны аргыг боловсруулахдаа дахин 
давтаж хийх аргыг зөвлөдөг бөгөөд энэ нь зөвхөн тухайн улсын зорилго болон 
REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээг харгалзаад зогсохгүй 
амжилттай алхам бүрийн үр дүнд нэгэнт бий болсон амжилтын талаар 
харгалзаж үздэг. Энэ бүх үйл явцад холбогдох талуудын оролцоо зөвшилцөл нэн 
шаардлагатай юм. 

СНУСМС нь тухайн улс орон үр дүнд суурилсан урамшуулал хүлээн авах зорилгоор 
(16-р ТБХ, 19-р ТБХ) REDD+-ийг хэрэгжүүлэхэд (16-р ТБХ, 2010) шаардагдах үндсэн 
дөрвөн элементийн нэг юм:

	• Үндэсний REDD+ стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;

	• Үндэсний ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшин буюу Ойн суурь 
түвшин;

	• Ойн Мониторингийн Үндэсний Систем; болон

	• REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчмыг   хэрхэн тусгаж, холбож буй талаарх мэдээллийг нэгтгэх, хангах систем 
(тухайлбал ‘СНУСМС’).

СНУСМС-ийн бүтцийн талаар дараачийн зөвлөмжийг Дурбаны 17-р ТБХ болон 
Варшавын 19-р ТБХ-д тусгасан байдаг: 

	• Канкуны зөвлөмжид нийцүүлэх;

	• Мэдээлэлд нэвтрэх болон цаг тухай бүр мэдээллээр хангах: холбогдох 
талуудыг нээлттэй бөгөөд тогтмол шинэчлэгдэх ил тод, нийцтэй мэдээллээр 
хангах;

	• Цаг тухай бүр сайжруулах: сайжруулалтыг ил тод бөгөөд уян хатан хийж байх;

	• Дэлгэрэнгүй: Канкуны бүхий л Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим 
нь хэрхэн тусгагдаж, холбогддог талаар мэдээлэл өгөх;

	• Тухайн улс өөрөө гардан хийдэг байх: тухайн улс өөрөө гардан хийж үндэсний 
түвшинд хэрэгжүүлэх;  

	• Одоогийн системийг ашиглах: түүн дээр зохистой суурилах.
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Боломжтой тохиолдолд Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимуудыг 
REDD+ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн турш тэмдэглэж, холбох замаар мэдээлэл 
өгч байхын тулд одоо байгаа мэдээллийн систем дээр суурилсан СНУСМС-ийг 
бий болгох хэрэгтэй. Жишээлбэл, 19-р ТБХ-ын 11-р шийдвэрт REDD+-д нэгдсэн 
улсуудын ойн мониторингийн үндэсний систем нь СНУСМС-ийг холбогдох 
мэдээллээр хангах боломжтойг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

СНУСМС-ийг бий болгох боломжит алхмууд 

снусмс-ийн зорилгыг тодорхойлох буюу дотоодын болон олон улсын олон 
янзын мэдээллийн хэрэгцээ нь СНУСМС-ийн хариулт өгөх үүргийг илэрхийлэхээс 
гадна сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимд хэрхэн анхаарч байгаа 
болон REDD+ хэрэгжилтийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдээллээр хангах 
НҮБУАӨСК-ийн шаардлагын хамгийн доод түвшин нь болно. 

	• Санхүүжилт хүртэх: REDD+-ийн хүрээний үр дүнд суурилсан урамшууллын 
шаардлагыг хангахаас гадна   эрсдэлийн менежмент/үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх талаарх мэдээллээр хангаснаар хөрөнгө оруулагчид (төрийн 
болон хувийн)-ын анхаарлыг татаж, REDD+ үйл ажиллагаанд  хөрөнгө 
оруулалт татах боломжийг нэмэгдүүлнэ.  

	• Үндэсний REDD+ стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг сайжруулах: ойн хомсдол болон ойн доройтол, + үйл 
ажиллагааны саад бэрхшээлүүдийг тусгах шинэчилсэн үйл ажиллагааны 
суурийг бий болгох мэдээлэл нь тухайлбал дасан зохицох менежментэд 
ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг.
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	• REDD+-ийн хууль ёсны байдлыг нэмэгдүүлэх: ил тод байдал, холбогдох 
талуудын оролцоо, зөвшилцөл болон дотоодын оролцогч талуудыг 
мэдээллээр хангах замаар

	• Нотолгоо дээр суурилж бодлогоо шинэчлэх: тухайн улсад, бүс нутагт эсвэл 
орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргахдаа Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлагын мэдээллийг ашиглах замаар

Улс орнууд нь СНУСМС-ийн зорилгод тааруулж түүний хөгжил, үйл ажиллагаанд 
хөрөнгө оруулах талаар авч үзэх боломжтой. 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны зарчмыг тухайн улсад хэрхэн 
хэрэгжүүлэхэд анхаарах гол асуудлууд, бүтцийг тогтсон байх, мэдээлэл цуглуулах 
зэргийг багтаасан.

мэдээллийн хэрэгцээ, бүтцийг тогтоох, энэ алхам нь заавал анхаарах 
шаардлагатай өөр хоорондоо хамаарал бүхий 2 дэд алхмаас бүрдэнэ. Үүнд:  

I. Мэдээллийн хэрэгцээ – санал болгож буй REDD+ үйл ажиллагааны тусгай 
үр ашиг болон эрсдэлтэй холбогдуулан зохих БХЖ-ыг баталж (сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг   тэмдэглэж оруулах), зохихтой 
хэрэгжүүлэхийн тулд (Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимтай  
холбох) ямар тусгай мэдээлэл хэрэгтэй болох; 

II. Мэдээллийн бүтэц – энэхүү мэдээллийг хэрхэн СНУСМС-д нийлүүлэн 
оруулж, зохион байгуулах вэ? 

Эдгээр эрсдэлийг бууруулж, үр ашгийг дээд түвшинд хүргэхэд шаардлагатай БХЖ-
ын хамт өмнө тогтоож илрүүлсэн REDD+ үйл ажиллагааны үр ашиг болон эрсдэлээр 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлох болно. 
Тухайн улс нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлага тус бүрийнхээ 
боломжит бүхий л талын мэдээллийг цуглуулах оролдлого хийх шаардлагагүй 
боловч ҮС/ҮАТ-ний төлөвлөгөөнөөс бүрдсэн REDD+ үйл ажиллагаатай холбогдох 
нэн тэргүүний үр ашиг болон эрсдэлд хамгийн их хамаарах мэдээллийг цуглуулах 
талаар хүчин чармайлт гаргахад анхаарч болно. 

Тодорхойлсон мэдээллийн хэрэгцээндээ үндэслэн одоо байгаа мэдээллийн эх 
сурвалжаа тогтоож, үнэлэх ёстой бөгөөд шаардлагатай бол Канкуны бүхий л сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг тусгаж, холбосон гэдгийг тодотгох 
үүднээс мэдээллийн орхигдлыг нөхөхөд туслахуйц шинэ мэдээлэл цуглуулж 
болно.  

Мэдээллийн бүтэц нь дараах болон үүнээс гадна олон хүчин зүйлээс хамаардаг:

●	 Тухайн улсын сонгосон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, 
хандлагыг хэрэглэх хүрээ;
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●	 REDD+ харилцан үйлчлэлийн хэмжээ11 (үндэсний, бүс нутгийн эсвэл орон 
нутгийн); 

●	 СНУСМС-ийн тусгай зорилго болон мэдээллийн өөр өөр эцсийн 
хэрэглэгчид; болон

●	 Хэрэгжүүлэгч байгууллагад нөөц, чадавх байх.

Эх сурвалж: UNREDD Хөтөлбөр

СНУСМС-д мэдээллийг бүтэцжүүлэхэд хоёр үндсэн хувилбар байдаг:

I. Энэхүү сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тус бүрийн үндсэн элемент 
нь бодлого, хууль тогтоомж, журамд хэрхэн тусч, холбогдсон болон газар 
дээр хэрхэн хэрэгждэг талаар тайлбарлах. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлагын талаар тодруулна гэсэн үг; эсвэл 

II. Зарчим, шалгуур болон үзүүлэлтүүдийн шаталсан бүтэц

НҮБУАӨТСК-ийн COP шийдвэрүүдээр шаардаагүй боловч СНУСМС-ээ 
тодорхойлон ажиллаж буй зарим улсууд мэдээллүүдээ шаталсан хэлбэрт оруулж 
бүтэцжүүлэхээр сонгосон байх бөгөөд энэ нь дараах нэг буюу түүнээс олон тооны 
бүрэлдэхүүн хэсэгтэй:

11  НҮБУАӨСК нь үндэсний түвшний СНУСМС-г шаарддаг боловч ҮС/ҮАТ-г бодит ажил болгоход 
үндэсний түвшний бодлогын өөрчлөлт, бүс нутгийн газар ашиглалтын төлөвлөгөө, тухайн газар 
дээрх төслүүдийн бүртгэл зэрэг олон өөр түвшний хэрэгжилт, эсвэл эдгээрийг хослуулан хэрэглэхэд 
хүрдэг. СНУСМС-ийн мэдээллүүдийг нь бүм нутгийн түвшинд боловсруулах буюу ашиглах 
боломжтой бөгөөд газарзүйн өөр өөр бүсээс гарсан мэдээллүүдийг нийлүүлэх нь СНУСМС-ийн 
агуулга болон бүтцийг тодорхойлоход чухал байдаг.
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●	 зарчим (З) – санаачилгын өргөн хүрээтэй эрмэлзэл бүхий мэдэгдэл, 
тухайлбал зорилгын талаарх мэдэгдэл байж болно. Олон тооны улс орнууд 
өөрийн үндэсний REDD+ сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хандлага болгож  Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх Канкуны арга, 
хандлагын хуулбарлан авах, түүнд дасан зохицох болон нэмэгдүүлэхээр 
сонгож байна. 

●	 шалгуур (Ш) – зарчмыг боловсруулсан сэдэвчилсэн агуулгын талаар 
илүү нарийн мэдэгдэл. Ингэснээр Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлагыг тодруулах шатанд  тухайн арга, хандлага тус 
бүрийн үндсэн шалгууруудыг бий болгох юм.

●	 Үзүүлэлт (Ү) – цаг хугацааны явцад гарах өөрчлөлтүүдийг тодорхойлоход 
ашиглах нарийвчилсан мэдээлэл. Үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолтууд нь 
аль болох мэдээллийн одоо байгаа эх сурвалжууд дээр үндэслэх хэрэгтэй. 
Өвөрмөц буюу шинээр гаргасан үзүүлэлтүүдийг мэдээллүүд нь одоо 
байгаа эх сурвалжтай таарахгүй тохиолдолд хэрэглэж болох бөгөөд үүнд 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагууд нь холбогдож 
байгааг гаргаж харуулах нь чухал юм. Гэхдээ зарим улсууд СНУСМС-дээ 
олон тооны өвөрмөц/шинэ үзүүлэлтүүдийг бий болгохоор сонгосон 
гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Гэсэн ч энэхүү хандлагын өвөрмөц/шинэ 
үзүүлэлтүүдэд хамаарах мэдээллийг цуглуулах байгууллагын үүрэг болон 
үйл ажиллагааны төсөв дутмаг байдгаас тогтвортой байдлын талаарх 
санаа зовнил байсаар байна. 

Яг юуг үнэлэх болон түүнийгээ хэрхэн хийх талаар шийдвэр гаргахад 
(тухайлбал, хэдэн ширхэг үзүүлэлтийг ашиглах, тухайн салбар буюу газарт 
нь суурилсан судалгааны хэр хэмжээ) чадавх болон нөөцийн хязгаар эсвэл 
хэрэгцээний талаар харгалзах нь маш чухал бөгөөд СНУСМС-ийг бий болгож 
хөгжүүлэх нь алхам алхмаар хийгддэг гэдгийг байнга анхаарах хэрэгтэй.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

Монгол улсын СНУСМС-д мэдээллийг хэрхэн бүтэцжүүлэх боломжтой вэ?
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сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой одоо байгаа 
мэдээллийн эх сурвалж ба системүүдийг үнэлэх буюу тухайн улсын зүгээс 
одоогийн үйл явцыг хамгийн сайнаар ашиглаж, тогтвортой байдлаа хангахын тулд 
мэдээллийн хэрэгцээгээ боломжтой хэмжээнд хангахуйц системийг “одоогийн 
систем дээр тулгуурлан’ бий болгох хэрэгтэй. Олон улсын конвенцээр хүлээсэн 
REDD+-д хамаарах байгууллагын үүрэг ба тайлагнах хариуцлага нь  СНУСМС-д 
хамаарах систем болон эх сурвалжийг тогтооход тусалдаг байна. Дээр дурдсаны 
дагуу арга, хандлагад хамаарах БХЖ-ийн үнэлгээг хийх нь тэдгээр байгууллагуудын 
үүрэг болон хариуцлагыг тэмдэглэж зураглахад хэрэгтэй байдаг.

Мэдээллийн систем болон эх сурвалжийн үнэлгээ нь зөвхөн одоо байгаа 
мэдээллийг тогтоон илрүүлээд зогсохгүй шинэ мэдээлэл гаргах эсвэл шинэ 
мэдээлэл боловсруулахад одоо байгаа системийг шинэчлэх замаар шийдэж 
болох мэдээллийн хийдэл/орхигдлыг тогтооход тусална. Арга, хандлагад орох 
сэдвийг өгсөн байхад мэдээллийн зөвхөн ганц эх сурвалж (систем) нь СНУСМС-д 
шаардлагатай бүхий л мэдээллээр хангах боломжгүй байж болно.

СНУСМС-д холбогдох нэмэр оруулах мэдээллийн систем болон эх сурвалжийн 
жишээнүүдийг доор үзүүллээ, гэхдээ зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: 

●	 Үндэсний хүн амын тооллого;

●	 Ойн мониторингийн Үндэсний систем (ҮОМС);

●	 Биологийн олон янз байдлын мэдээллийн төв болон сүлжээ зэрэг олон 
улсын конвенцийг хэрэгжүүлэхэд үндэсний хэрэгжилтийг дэмжих систем;

●	 Амьжиргааны стандартын хэмжигдэхүүний судалгаа (LSMS-АСХС);

●	 Тогтвортой ойн болон хөдөө аж ахуйн өргөн хэрэглээний барааны 
стандарт (аудитын тайлан орно);

●	 Ойн хуулийн хэрэгжилт, ойн засаглал болон худалдаа (FLEGT), сайн дурын 
түншлэлийн гэрээ (СДТГ-VPA), Модны хууль ёсны баталгааны систем 
(TLAS), г.м.;

●	 Гомдол барагдуулах механизм12;

●	 Кадастрын мэдээллийн сан;

●	 Ойн тогтвортой менежментийг (SFM-ТОМ)  үнэлэхэд ашиглах мэдээллийн 
эх сурвалж; 

●	 Тухайн газар дээрх төслийн бүртгэл, тухайлбал, ойн менежментийн 
нэгжээс гарах бүтээгдэхүүнийг гэрчилгээжүүлснээр ойн тогтвортой 
менежментийг өргөжүүлэх.

12  Гомдол барагдуулах механизм нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх зардал 
багатай мэдээллийн эх үүсвэр бөгөөд өртөг ихтэй үнэлгээ шаардахгүй харин асуудал бэрхшээлийг 
хэрхэн тогтоож, шийдвэрлэж байгааг дэлгэрэнгүй ойлголт өгдөг.  
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Одоо байгаа мэдээллийн эх сурвалж болон системийг үнэлэхэд хоёр үндсэн зүйл 
зайлшгүй шаардлагатай:

I. Тухайн улсын хүссэн зорилгод хүрэхийн тулд СНУСМС-д ямар чиг үүрэг 
ногдуулах хэрэгтэй вэ?  

II. Эдгээр чиг үүрэг нь хэрэгжихүйц байхын тулд байгууллагын ямар 
зохицуулалт байх ёстой вэ?

Дээрх хоёр зүйл тус бүрийг илүү нарийвчлан доор тайлбарлав: 

I.	 Тухайн улс орны хүссэн зорилгод хүрснийг үнэлэхэд хэрэгтэй СНУСМС-ийн 
ямар үүргүүд байх ёстой вэ?  Үр дүнтэй, байнгын ажиллагаатай СНУСМС 
нь улс орны өөрсдийн нь баталсан дор дурдсан нэг түүнээс олон тооны 
үндсэн үүргүүдтэй байна. Үүнд: мэдээллийн бүрдүүлэлт, менежмент, 
дүн шинжилгээ, боловсруулалт, чанарын баталгаа, баталгаажуулалт, 
дамжуулах түгээх зэрэг болно. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга, хандлагыг үнэлэхэд холбогдох БХЖ-ууд нь засгийн газрын (мөн 
төрийн бус байгууллага байж болно) ямар байгууллага (сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн хураангуйг бэлтгэх) СНУСМС-ийн 
сонгосон үүргийг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй байх, чадавхажсан байхыг 
тодорхойлоход тусална. Төрийн байгууллагын бүрэн эрх, чадавхыг 
нэмэгдүүлэхэд туслах иргэний нийгмийн байгууллагууд, уугуул иргэд, 
орон нутгийнхан, түүнчлэн хувийн сектор зэрэг төрийн бус байгууллагын 
оролцогчдын үүрэг роль нь СНУСМС-ийн доторх үүргүүдийн хариуцлагыг 
үнэлэх явцад анхаарах зүйлийн нэг хэсэг юм.

СНУСМС-ийн ерөнхий гол үүргүүд: 

●	 Мэдээллийн бүрдүүлэлт, мэдээллийн менежмент – эхлээд ямар мэдээллүүд 
СНУСМС-д хамрагдах, мэдээллийг хаанаас яаж үзэхийг тодорхойлсон 
байна. Мөн мэдээллийг цуглуулах, мэдээллийн менежментийн аргуудыг 
тодорхойлох эсвэл сонгоно. Шинэ мэдээлэл оруулах, мэдээлэл цуглуулах, 
мэдээллийн менежментийн аргуудыг хамарсан одоо хэрэглэж байгаа 
системийн давуу болон сул талуудыг үнэлсэн байна; 

●	 Мэдээллийг задлан шинжилж, боловсруулах – мэдээлэл ойлгомжтой 
байх, ялангуяа, анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийн сан нь СНУСМС-
ийг нутагшуулахад чухал ач холбогдолтой. Төрөл бүрийн дүн шинжилгээ, 
боловсруулалт нь НҮБУАӨСК-д өргөн барих мэдээллийн хураангуйг 
бэлтгэх үйл ажиллагааг хамруулсан СНУСМС-ийн зорилтуудыг, мөн 
түүнчлэн, үндэсний, бүсийн  болон орон нутгийн түвшний янз бүрийн 
оролцогч талуудад зориулсан бусад мэдээллээр хангана;

●	 Мэдээллийн чанарын хяналт ба баталгаа –мэдээллийг хэмжих (мэдээллийг 
бүрдүүлэх хэсэгт мэдээлэл нь ойлгомжтой байх),  баталгаажуулах (дүн 
шинжилгээ хийх хэсэгт – боловсруулалт нь үнэн зөв, алдаа мадаггүй 
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байх) гэсэн зүйлийг анхаарсан байж болно13. Энэ нь зөвхөн анхааралдаа 
авбал зохих зүйл хэдий ч чанарын хяналт болон баталгаат байдлыг 
тусгаснаар СНУСМС-ийн чанар, түүний мэдээллийн найдвартай байдлыг 
дээшлүүлдэг14; 

●	 Мэдээллийн түгээлт15 ба ашиглалт – СНУСМС-ийн зорилгод тодорхойлсноор 
задлан шинжилж, боловсруулсан мэдээлэл нь тайлагнагдаж, янз бүрийн 
талууд, тухайлбал, олон улсын (жишээ нь, хандивлагч) болон дотоодын 
(орон нутгийнхан) оролцогч талууд хэрэглэдэг байх. Мэдээллийн 
дамжуулалт нь технологийн шийдлүүд (одоо хэрэглэгдэж байгаа шинээр 
хийх вэб портал)-ийг ашиглан хийгдэж, хэрэглэгчдэд хүрнэ.

СНУСМС-ийн үүргүүдийг тогтоох үедээ төрийн байгууллагын үүргийг өмнөөс 
нь гүйцэтгэх иргэний нийгмийн байгууллагууд, уугуул иргэд, орон нутгийнхан, 
түүнчлэн хувийн сектор зэрэг төрийн бус байгууллагын оролцогчдын үүргийг 
харгалзаж үзэх нь зүйтэй. Тухайлбал, хувийн ой болон хөдөө аж ахуйн газрын 
эзэд, уугуул иргэд, орон нутгийнхны REDD+ үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн тухай мэдээлэл цуглуулах болон баталгаажуулах; тогтвортой ойн болон 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний стандартыг баримталж буй практикт сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан эсэхийг гуравдагч этгээдээр 
баталгаажуулах гэх мэт. 

II.	 Эдгээр чиг үүрэг нь хэрэгжихүйц байхын тулд байгууллагын ямар 
зохицуулалт байх ёстой вэ?  Одоо хэрэгжиж байгаа БХЖ-ын хүрээнд төрийн 
байгууллагуудын зүгээс  СНУСМС-д хувь нэмрээ оруулах ажил, үүргүүдийг 
тодорхойлно. СНУСМС-д хувь нэмэр оруулахад эдгээр байгууллагын ямар 
чадавх (санхүүгийн, хүний, технологийн)-ийг хөгжүүлэх шаардлагатай 
байгааг тогтоохын тулд ажил, үүргүүд  нь практик дээр хэрхэн хэрэгжиж 
буйд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ нь ялангуяа сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг үндэсний  БХЖ-уудын хэрэгжилтэд хэрхэн 
харгалзаж буйг тодорхойлох үед хамаатай. 

Мэдээллийг хуваалцах зохицуулалт зэрэг байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг 
шинээр хийх үедээ СНУСМС-д оруулах мэдээллийг олон талаас ирж байхаар 
чиглүүлэх тухайлбал; Засгийн газрын салбарын яамд хоорондын болон газруудын 
хооронд зэрэг хэвтээ чиглэлд, мөн захиргааны шатлан захирах босоо чиглэлд 
(дээрээс доош) мэдээлэл солилцох байхад анхаарах хэрэгтэй. Эцэст нь, төрийн 
бус байгууллагуудын үүрэг мөн анхаарч үзвэл зохино. Аж үйлдвэрийн стандарт, 
корпорацийн нийгмийн хариуцлагын бодлогууд, мөн уугуул иргэд болон орон 
нутгийнхны уламжлалт хэм хэмжээ нь СНУСМС-ийн үүргүүдэд, мөн түүнчлэн 

13  Сөрөг, нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагын мэдээллийг баталгаажуулах, эсвэл 
батламжлах тухай НҮБУАӨСК-ийн шаардлага байдаггүй.
14 Ялангуяа,  эдгээр үүргийг бусадтай харьцуулахад СНУСМС-ийн үйл ажиллагаа дахь Иргэний 
нийгмийн орон нутгийн оролцооны түвшинд үзүүлнэ. 
15  Мэдээлэл түгээлт нь НҮБУАӨСК-оос СНУСМС-д тавьдаг ганц шаардлага нь юм. Чанарын хяналт 
болон баталгаажилтаас бусад  СНУСМС-ийн бусад үүргүүдийг хөндлөнгөөс тогтоохгүй: хэрэв 
мэдээлллийг цуглуулж, боловсруулж, орчуулаагүй тохиолдолд цааш нь түгээх боломжгүй.
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мэдээллийн эх сурвалжуудад хувь нэмрээ оруулж болно. 

Одоогийн мэдээллийн эх сурвалж буюу системд хийсэн үнэлгээнээс дүгнэснээр 
зарим мэдээллүүд шаардлага хангахгүй байгаа бөгөөд мэдээллийн орхигдлыг 
нөхөх тохиромжтой зохицуулалт хэрэгтэйг онцлон тэмдэглэжээ. Энэ ажлын 
хүрээнд БХЖ-уудыг хэрэгжүүлэх байгууллагуудын чадавхыг хөгжүүлэх, тэдгээрийн 
үүрэг болон мэдээлэл цуглуулах, менежмент хийх протоколыг нь өөрчлөх, 
нэмэгдүүлэх эсвэл шинээр бий болгох зэрэг байж болно.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

 Танай улсын СНУСМС-д арга, хандлагын асуудал хэрхэн туссан талаар 
мэдээлэл авч болох мэдээллийн эх сурвалж, систем байна уу?

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн 
хураангуй 

НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд үр дүнд суурилсан урамшуулал хүлээн авахаар зорьж 
байгаа орнуудад тавигддаг сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, 
хандлагатай холбоотой гурван гол шаардлагын нэг нь Канкуны сөрөг, нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагыг REDD+-ийн хэрэгжилтийн туршид хэрхэн 
анхаарч, хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай хураангуй мэдээллээр хангах ёстой. 
Уг мэдээллийн хураангуйг  REDD+ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 
НҮБУАӨСК-д ирүүлдэг үндэсний тайлантай ижил давтамжтайгаар үндэсний 
холбогдох этгээдээр дамжуулан хүргүүлнэ (мөн сайн дураараа НҮБУАӨСК-ийн 
REDD+ вэб платформд шууд тавина).   

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн хураангуй нь энгийн 
хүүрнэсэн байдлаар, шалгуур үзүүлэлтийн дагуух мэдээллийн хураангуй, эсвэл 
аюулгүй байдлын стандартын зөвлөлийн дэлгэрэнгүй ажил хэлбэрээр бичиж 
болно. Парист болох 21 дүгээр ТБХ-аар албан ёсоор батлуулахаар хүлээгдэж буй 
НҮУАӨСК-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн асуудлаар зөвлөх байгууллагын  42 
дугаар хуралдаан (НҮБУАӨСК / ШУТАЗБ/ 2015)-аар зөвшөөрсөн бичвэрийн төсөлд 
мэдээллийн хураангуйтай холбоотой аргазүйн зааварчилгааг санал болгосон 
байдаг. Бүхий л сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагууд хэрхэн 
анхаарагдаж, хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа тухай мэдээлэл нь ил тод, логик 
дараалалтай, ойлгомжтой, үр нөлөөтэй байх ёстой. Улс орнууд боломжтой бол 
дараах элементүүдийг заавал багтаасан REDD+ үйл ажиллагааны тухай мэдээллээр 
хангах ёстой байдаг. Үүнд: 

a)	 Үндэсний нөхцөл байдалдаа тохируулан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх зарчмыг анхааралдаа авч, хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдээлэл; 

b)	 Үндэсний нөхцөл байдалдаа тохируулсан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
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сэргийлэх арга, хандлага бүрийн тодорхойлолт; 

c)	 Одоо хэрэгжиж байгаа системийн тухай болон үндэсний нөхцөл байдалтай 
холбогдуулан 17 дугаар ТБХ-ын 12-р шийдвэрт тусгагдсан мэдээллийн 
системийг хамарсан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг 
анхааралдаа авч, хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбоотой процессуудын 
тодорхойлолт; 

d)	 Үндэсний нөхцөл байдалтай холбогдуулан сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга, хандлага бүрийг хэрхэн анхааралдаа авч, хүлээн 
зөвшөөрсөн тухай мэдээлэл. 

мэдээллийн хураангуйдаа сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тухай бусад 
холбогдох мэдээллийг оруулах, цаашид мэдээллийг сайжруулах, үе шаталсан арга 
хандлагыг ашиглахад анхаарах зэрэг улс орнуудын санаачилга  дэмжлэг хүлээж 
байдаг.  

Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагын талаарх улс 
орнуудын өвөрмөц байдлыг харуулсан жишээ, БХЖ-ийн үнэлгээ, СНУСМС зэргийг 
багтаасан бүх улс орнуудын сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх ажил нь 
мэдээллийн хураангуйг боловсруулахад хэрэглэгдэнэ. Улс орнууд REDD+ үйл 
ажиллагаа дахь хөрөнгө оруулалтын болон баталгаажиж буурсан нүүрстөрөгчийн 
хий / ихэссэн хуримтлалыг худалдан авагчдад зохих нотолгоо гаргахын тулд  
Канкуны сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагыг  хэрхэн анхаарч, 
хүлээн зөвшөөрсөн тухай, нийгмийн болон байгаль орчны эрсдэлийг бууруулах 
эсвэл хориглосон, үр ашгийг нэмэгдүүлсэн талаараа илүү дэлгэрэнгүй эсвэл 
суурь мэдээллийн хураангуй ирүүлж болно. REDD+-ийг хэрэгжүүлж буй орнууд 
ямар ажил нь хэрэгжиж байгаа, мөн түүнчлэн төлөвлөгдсөн ажлуудаа эргэн 
харах боломжтойн нэгэн адилаар сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
мэдээлэл бүхий тайлангаа дахин харж болно.   

Нэгтгэн хэлэхэд, хураангуйн агуулга нь 4 үндсэн асуудлыг багтаасан байх ёстой. 
Үүнд:

I. REDD+-ийн үйл ажиллагааны өөрийн орны өвөрмөц агуулгад Канкуны 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг  яаж ‘тайлбарласнаа’, 
эдгээр үйл ажиллагааны байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлүүд болон үр 
ашгийг тооцсон зэргээ оруулсан уу?

II. Улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг хэрхэн 
анхаарсан бэ? (тухайлбал, холбогдох бодлого, хууль, журмуудыг 
тодорхойлох замаар,  REDD+ үйл ажиллагааны хэрэгжилтээс урьдчилан 
харсан үр ашиг, эрсдэлийг шийдвэрлэх) 

III. Улс орнууд сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг хэрхэн 
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хүлээн зөвшөөрсөн бэ? (тухайлбал, холбогдох бодлого, хууль, журмуудыг 
хэрэгжүүлэх замаар,  үр дүнг баримтжуулах) 

IV. Улс орнуудын сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга, хандлагад 
зориулсан арга хандлагын тойм зэрэг явцын дундах нэмэлт мэдээлэл, 
эсвэл үндэсний СНУСМС-ийн дизайн, процессын тодорхойлолт.

Дасгал ажил

1.	  Хөгжиж буй орнуудын үр дүнд суурилсан урамшуулал хүлээн авах болзлыг 
хангахад шаардагдах ‘Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчимтай  
холбоотой үндсэн 3 шаардлага юу вэ?

III.	  

IV.	  

V.	  

2.	 REDD+-ийн үйл ажиллагааны боломжит үр ашиг ба болзошгүй эрсдэлийг 
тодорхойлох  

Өөрийн орны өвөрмөц онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэх боломжтой REDD+ үйл 
ажиллагаанаас гарах үр ашиг ба эрсдэлийн зарим жишээг доор бичнэ үү. 
REDD+ үйл ажиллагаа:

Боломжит үр ашиг Болзошгүй эрсдэл 

‘
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Тэмдэглэл
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