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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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•	 REDD+ гэж юу вэ, үүний талаар олон улсын түвшинд хэрхэн 
хэлэлцэж, шийдвэрлэж ирсэн бэ?

•	 Үндэсний түвшинд REDD+ийг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол 
ба бэрхшээлтэй асуудлууд

ЭНЭхҮҮ гаРыН аВлагааР REDD+ ба UN-REDD хӨтӨлбӨРийН талааРх ҮНДСЭН 
УхагДахУУНыг таНилЦУУлНа.  

ЭНЭхҮҮ гаРыН аВлагаД ДооРх СЭДВҮҮДийг ҮЗНЭ.

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

REDD+ ба НҮб-ыН УаӨСК-ийН 
тУхай ойлгох Нь
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Үндсэн ойлголтууд
•	 REDD+ нь ойн эдийн засгийн үр ашгийн зохистой харьцааг хадгалах 

замаар ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэхүйц шинэлэг санаачилга юм; 

•	 НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ гэдгийг ойн хомсдол, доройтлыг 
бууруулах, ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх (жишээ 
нь: ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалт, ойн сан шинээр бий болгох), ойн 
тогтвортой менежмент, ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах 
зэргийг ойлгоно;

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэхдээ уян хатан, олон удаагийн давталттайгаар, хийх 
явцдаа суралцах арга хандлагыг хэрэглэх нь чухал гэдгийг НҮБУАӨСК-ийн 
хэлэлцээрүүдийн үеэр улс орнууд хүлээн зөвшөөрсөн байдаг; 

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах болон REDD+ийн талаар 
баримтлах бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэхэд улс орнуудад 
дэмжлэг үзүүлж буй олон талт хэд хэдэн санаачилгууд байдаг. 

Удиртгал
Энэхүү гарын авлага нь REDD+ ба UN-REDD Хөтөлбөрийн талаарх үндсэн 
ухагдахууныг танилцуулна.  

Энэ хэсэгт дараах зүйлсийг тайлбарлав. Үүнд:

•	 REDD+ гэж юу вэ, үүний талаар олон улсын түвшинд хэрхэн хэлэлцэж, 
шийдвэрлэж ирсэн бэ?

•	 Үндэсний түвшинд REDD+ийг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол ба 
бэрхшээлтэй асуудлууд 

REDD+ гэж юу вэ?
Гарын авлага 1: Ой, нүүрстөрөгчийн шингээлт ба уур амьсгалын өөрчлөлт -д 
дурдсаны дагуу ойн  хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн (ХХ) ялгарлыг 
сааруулах асар их боломжтой юм. Хөгжиж буй орнуудад ойн хомсдол, 
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, ойн санг хамгаалах, 
ойн тогтвортой менежмент болон ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх 
механизм (REDD+) нь ойн болон газар ашиглалтын салбарт явуулах үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад хөгжиж 
буй орнуудын оруулах хувь нэмрийг нь урамшуулах зорилготой санаачилга юм. 
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Хэрвээ REDD+ийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг нэмэгдүүлбэл, 
хөгжингүй орнууд, хувийн хэвшлээс үзүүлэх дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт нь 
хангалттай хэмжээний, урьдчилан таамаглаж болохуйц тохиолдолд хөгжиж буй 
орнууд  нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулдаг эдийн засагт шилжих, тогтвортой 
хөгжлийн чиг хандлагад хөл нийлүүлэн алхах боломжтой болох ч энэ нь өнөөг 
хүртэл баталгаатай болоогүй байна.  

2007 оноос хойш НҮБУАӨСК-ийн Талуудын бага хурал (ТБХ)-аас REDD+ийн талаар 
заавар, зөвлөмжүүд тогтмол хэвлэгдсээр ирсэн. Эдгээрээс 2013 оны 11-р сард 
болсон Талуудын 11-р Бага хурлаар Варшавын Тунхаг гэж нэрлэгдэх REDD+тэй 
холбоотой долоон шийдвэрийг баталсан нь хамгийн чухал удирдамж юм.  ТБХ-
ын өмнө нь гаргасан шийдвэрүүдийг үндэслэн НҮБУАӨСК-оос хөгжиж буй улс 
орнууд REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, үр дүнд суурилсан урамшууллыг 
хэрхэн хүртэх үйл явцыг төлөвлөсөн ‘REDD+ийн дүрэм’1-ийг боловсруулан 
гаргасан. 

 2007 оноос өмнө, энэ үзэл баримтлал нь зөвхөн хөгжиж буй орнуудын ойн 
хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах гэсэн утга 
(REDD гэж товчилж байв)-ыг агуулж байсан бол хожим нь зарим элементүүдийг 
нэмсэн билээ (+ гэж нэрлэгдэх элементүүдийн талаар Канкуны хэлэлцээрийн 
70-р догол мөрнөөс үзнэ үү). Үүнд:

•	 Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах;

•	 Ойн тогтвортой менежмент; 

•	 Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх зэрэг болно. 

ЗУрАГ 2.1 REDD+ БА ХҮлЭМЖийН ХийН ЯлГАрАл  

хүлэмжийн 
хий (Gt CO2)

Суурь 
түвшин 

жил

Ногооноор будсан хэсэг нь REDD+ үйл ажиллагааны үр дүнд багассан хүлэмжийн хийн 
ялгарлын хэмжээ

REDD+ хэрэгжээгүй

REDD+ хэрэгжихэд 

Төсөөлөл

Хүлэмжийн 
хийн 
Ялгарлын 
бууралт 

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

1  ‘REDD+ийн дүрэм’ гэдэг нь REDD+ийн талаар НҮБУАӨСК-оос гаргасан шийдвэрүүдийг хэлж 
байгаа бөгөөд уг нэр томьёог UN-REDD Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэглэхээр нэгдсэн ойлголттой 
байдаг боловч REDD+ийн талаар НҮБУАӨСК-ийн зүгээс гаргасан шийдвэрүүд нь тодорхой хүрээнд, 
уян хатнаар тайлбарлахад зориулсан байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  
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Зураг 2.1-д хялбарчлан үзүүлсэнчлэн, REDD+ийн зарчим нь ойн тогтвортой 
менежментийг түлхүү хэрэгжүүлснээр доор дурдсан хоёр үр дүнд хүрэх 
боломжтой болохыг харуулж байгаа юм. Үүнд:

a) Ойн хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах; 

б) Таван төрлийн нөөцийн (газрын гадарга дээрх биомасс, газрын 
доорх биомасс, хөрсөн дэх органик нүүрстөрөгч, унасан, хатсан 
навч, мод, үхсэн мод) нүүрстөрөгчийг хуримтлалыг хамгаалах, 
нэмэгдүүлэх замаар ойн салбар нь нүүрстөрөгчийг шингээгч болох 
чадавхыг нэмэгдүүлэх; 

REDD+ийн үүсэл даян дэлхийн түвшинд
REDD+ нь ойн эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны үнэ цэнийг ойлгох, таниулах 
санаачилга бөгөөд олон асуултыг дагуулдаг. 

•	 REDD+ийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, үүнийг санхүүжүүлэхэд эдийн засгийн өөр 
боломжууд бий эсэх? 

•	 Урамшуулал олгох болон санхүүжилтийг тэнцвэртэй хуваарилахын тулд 
ямар механизм байж болох вэ? 

•	 Хэн санхүүжүүлэх вэ? 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын 
Өөрчлөлтийн Суурь Конвенц (НҮБУАӨСК)
Дээрх асуудлуудыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ийн хүрээнд олон улсын түвшинд 
хэлэлцэн тохирсон (хэлэлцсээр ч байгаа). НҮБУАӨСК нь 1992 онд болсон рио-
гийн Дээд хэмжээний уулзалтаар батлагдаж, 1994 оны гуравдугаар сарын 21-
нээс хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж эхэлсэн. 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 
байдлаар, 196 орон НҮБУАӨСК-д нэгдэн орсон бөгөөд эдгээр улс оруудыг Талууд 
гэж нэрлэдэг. Талуудын бага хурал (ТБХ) жил бүр хуралдаж, уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар хэлэлцдэг билээ. ТБХ-ын шийдвэр нь дараах 
байдлаар тэмдэглэгдэнэ: “шийдвэрийн дугаар / ТБХ-ын дугаар”  гэсэн байдлаар 
дугаарлагдан тэмдэглэгддэг. Жишээ нь:  шийдвэр 1/CP.16 гэдэг нь 16-р ТБХ-ын 
шийдвэр 1 гэсэн үг болно. 

Конвенцийн зорилго нь агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн агууламжийг уур 
амьсгалын тогтолцоонд хүний үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлж болох аюултай 
түвшинд хүрэхээргүй болтол тогтворжуулахад оршино.  Улмаар 1997 оны 12-р 
сард Япон улсын Киото хотноо хуралдсан НҮБУАӨСК-ийн ТБХ-ын 3-р хурлаар 
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Киотогийн протоколыг баталсан нь конвенцийн чухал өргөтгөл болсон. ингээд 
аж үйлдвэржсэн (хавсралт 1-ийн орнууд гэж нэрлэгддэг) улс орнууд эдийн 
засгийн салбаруудаас (үүнд газар ашиглалт болон ойн салбарыг мөн хамруулна) 
ялгарах хүлэмжийн хийн хэмжээг бууруулах эсвэл тодорхой түвшинд хязгаарлах 
үүрэг хүлээсэн билээ.   

Ой ба НҮБУАӨСК
Хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлын асуудал 2000-
аад оны дунд үеэс 
анхаарал татаж эхэлсэн. 

2005-2010 оны үед 
хөгжиж буй орнуудын 
ойн хомсдол, 
доройтлоос үүдэлтэй 
хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах 
дэлхий нийтийг 
хамарсан механизмыг 
бий болгох тухай 
санал гарч, НҮБУАӨСК-
ийн хүрээнд санал 
солилцож, хэлэлцэж 
ирсэн байдаг. 

2005 оны ТБХ-ын 11 
дүгээр хурлын үеэр 
Коста рика, Папуа 
Шинэ Гвинейн засгийн газруудаас уур амьсгалын хэлэлцээрийн хөтөлбөрт 
ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах тухай хүчин 
чармайлтыг агуулсан саналыг өргөн барьжээ. Мөн энэ хурлаар чухал нэршлүүд, 
үг хэллэгүүдийн тодорхойлолтыг хэлэлцэн баталсан байдаг  (Шигтгээ 2.2-оос 
үзэх). Үүнээс хоёр жилийн дараа, НҮБУАӨСК-ийн ТБХ-ын 13-р хурлаар Бали-гийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний нэг бүрэлдэхүүн болгон хөгжиж буй орнуудын 
ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, 
ой хамгаалал, ойн тогтвортой менежмент, ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлал, 
шингээлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн урамшуулал, бодлогын асуудлыг тусгасан 
санаачилга буюу REDD+ механизмыг НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд албан ёсны 
хэлэлцээрийг эхлүүлсэн.  

Шигтгээ 2.2: Конвенцийн 11-р ТБХ-аас гаргасан 
тодорхойлолт

ойжуулалт 

“…хүний шууд нөлөөгөөр мод тарих, тарьц бэлтгэх 
замаар, эсвэл байгалийн үрийн нөөцийг дэмжсэн 
хүний үйл ажиллагааны тусламжтайгаар сүүлийн 
50 жилийн хугацаанд ой модгүй байсан газрыг ой 
болгон хувиргах үйл ажиллагаа”

Нөхөн сэргээлт 

“…хүний шууд нөлөөгөөр мод тарих, тарьц бэлтгэх 
замаар эсвэл байгалийн үрийн нөөцийг дэмжсэн 
хүний үйл ажиллагааны тусламжтайгаар ойтой 
байж байгаад ойгүй болон хувирсан газруудыг 
ойжуулах, ойн болгон хувиргах үйл ажиллагаа”

ойн хомсдол

“…хүний шууд нөлөөгөөр ой бүхий газар ой модгүй 
болон хувирах”
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Улмаар удаах хэлэлцээрүүд амжилттай явагдсанаар даян дэлхийн хэмжээний 
REDD+ийн боломжийн механизм, бүтцийг бий болгосон олон тооны 
шийдвэрүүдийг НҮБУАӨСК-оос гаргасан байдаг. ингээд  2009 оны Копенгагений 
хэлэлцээрээр REDD+ механизмыг байгуулахад шаардлагатай санхүүжилтийг 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээ олон улс орнууд амласан. 

НҮБУАӨСК-ийн ТБХ-ын 2010 оны Канкуны хэлэлцээр, 2011 оны Үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх тухай Дурбаны Платформ, 2012 оны Дохагийн Уур амьсгалын гарц, 
2013 оны Варшавын тунхаг зэргээр REDD+ийн дүрмийг боловсруулж, аргазүйн 
удирдамжийг бий болгосон.  REDD+ийн аргазүйн удирдамжийг 2015 оны 6-р 
сард боловсруулан дуусгаж, 2015 онд  Парис хотноо болсон ТБХ-аар нэмж 3 
шийдвэрийг хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байдаг.

Канкун хотноо болсон ТБХ-ын 16 дугаар хурлын 1-р шийдвэр нь REDD+ийг 
хэрэгжүүлэх,  үр дүнд суурилсан урамшуулал эсвэл үр дүнд суурилсан 
санхүүжилтийг хүртэхийн тулд улс орнууд дараах бүрэлдэхүүнийг бий болгож, 
хэрэгжүүлсэн байх нөхцөлийг шаардсан байдаг. Эдгээрийг цуврал гарын авлага 
бүрд нарийвчлан тайлбарласан болно. Үүнд:

•	 Үндэсний Стратеги (ҮС) болон Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮАТ):  
(Гарын авлага 4);

•	 Хэмжилт, Тайлагналт, Баталгаажуулалт (ХТБ)-ыг агуулсан Үндэсний 
Ойн Мониторингийн Систем (ҮОМС) (Гарын авлага 5);

•	 Ойн суурь түвшин (ОСТ): Гарын авлага  6. 

•	 Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилgн сэргийлэх зарчим (Гарын авлага 8);

Зураг 2.3 Талуудын 16 дугаар бага хурлаар шийдвэрлэсэн REDD+ийг хэрэгжүүлэх 
үндсэн бүрэлдэхүүн

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр
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Уур амьсгалын асуудлаарх олон улсын гэрээ хэлцэлд 
ой болон газар ашиглалттай холбоотой асуудлыг 
уялдуулахад тулгардаг бэрхшээлүүд
Уур амьсгалын асуудлаарх олон улсын гэрээ, хэлцэлд ойн тухай асуудлыг 
уялдуулахад олон бэрхшээлүүд тулгарсаар байна.  

Түүхэндээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад чиглэсэн Бодлого, арга хэмжээнүүдийг 
(БАХ) (энэ талаар Гарын авлага 7: Бодлого, арга хэмжээ-д дэлгэрэнгүй 
тайлбарлав) хэрэгжүүлэхдээ дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлын  өнөөгийн 
түвшинд улс орнуудын оруулсан түүхэн хувь нэмэр болон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухайн улсын 
чадавх зэргийг харгалзан үзэх ёстой гэсэн зарчмын саналыг улс орнууд тавьдаг. 

Үүний хариу болгож, НҮБУАӨСК-ийн эхний хэлэлцээрүүдээр улс орнуудын хүлээх 
нийтлэг боловч ялгавартай үүргийг тогтоосон байдаг. Үүний үр дүнд хөгжингүй 
орнууд түүхэн хөгжлийн явцдаа агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн ялгарлын 
хуримтлалд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан тул “уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх 
болон үүний улмаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад тэргүүлэгч байх” ёстой 
гэж талууд тохиролцсон. 

эрх зүйн хувьд

REDD+ нь олон улсын гэрээ, хэлцлийг хэрэгжүүлэхийг улс орнуудаас албадан 
шахах болон тухайн улс орны баримтлах бодлого, арга хэмжээ нь тохиромжтой 
эсэхийг үнэлэх боломжийг олгоно гэж зарим хүмүүс үздэг. Энэ нь хөгжиж буй 
орнуудад үндэсний тусгаар тогтнол, эдийн засгийн хөгжил, орон нутгийн 
амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлөх зэрэг улс төрийн маргаантай асуудлуудыг 
дагуулдаг байна.  

тохиромжтой байдал

Ой болон газар ашиглалттай холбоотой ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах, 
хянах нь бохирдуулагч малтмал түлшинд түшиглэсэн эдийн засгийн хөгжлөөс 
зайлсхийх оролдлогод үзүүлэх үр нөлөө багатай гэж шүүмжилдэг. Энэ нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах чиглэлээр, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын авч 
хэрэгжүүлэх томоохон үйл явцыг  хойш татан, саад тотгор болно гэж заримдаа 
үздэг.   

                     Эргэцүүлэх асуулт

Монгол улсад REDD+-ийг үндэсний бодлогын асуудал гэж үзэн хэлэлцэж 
байсан уу? Хэзээ уг хэлэлцүүлгийг хийсэн бэ? Ямар үр дүн гарсан бэ?
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Уур амьсгалын асуудлаарх олон улсын гэрээ хэлцэлд 
ой болон газар ашиглалттай холбоотой асуудлыг 
уялдуулахад тулгардаг бэрхшээлүүд
Уур амьсгалын асуудлаарх олон улсын гэрээ, хэлцэлд ойн тухай асуудлыг 
уялдуулахад олон бэрхшээлүүд тулгарсаар байна.  

Түүхэндээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад чиглэсэн Бодлого, арга хэмжээнүүдийг 
(БАХ) (энэ талаар Гарын авлага 7: Бодлого, арга хэмжээ-д дэлгэрэнгүй 
тайлбарлав) хэрэгжүүлэхдээ дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлын  өнөөгийн 
түвшинд улс орнуудын оруулсан түүхэн хувь нэмэр болон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухайн улсын 
чадавх зэргийг харгалзан үзэх ёстой гэсэн зарчмын саналыг улс орнууд тавьдаг. 

Үүний хариу болгож, НҮБУАӨСК-ийн эхний хэлэлцээрүүдээр улс орнуудын хүлээх 
нийтлэг боловч ялгавартай үүргийг тогтоосон байдаг. Үүний үр дүнд хөгжингүй 
орнууд түүхэн хөгжлийн явцдаа агаар мандал дахь хүлэмжийн хийн ялгарлын 
хуримтлалд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан тул “уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх 
болон үүний улмаас үүсэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад тэргүүлэгч байх” ёстой 
гэж талууд тохиролцсон. 

эрх зүйн хувьд

REDD+ нь олон улсын гэрээ, хэлцлийг хэрэгжүүлэхийг улс орнуудаас албадан 
шахах болон тухайн улс орны баримтлах бодлого, арга хэмжээ нь тохиромжтой 
эсэхийг үнэлэх боломжийг олгоно гэж зарим хүмүүс үздэг. Энэ нь хөгжиж буй 
орнуудад үндэсний тусгаар тогтнол, эдийн засгийн хөгжил, орон нутгийн 
амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлөх зэрэг улс төрийн маргаантай асуудлуудыг 
дагуулдаг байна.  

тохиромжтой байдал

Ой болон газар ашиглалттай холбоотой ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах, 
хянах нь бохирдуулагч малтмал түлшинд түшиглэсэн эдийн засгийн хөгжлөөс 
зайлсхийх оролдлогод үзүүлэх үр нөлөө багатай гэж шүүмжилдэг. Энэ нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах чиглэлээр, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын авч 
хэрэгжүүлэх томоохон үйл явцыг  хойш татан, саад тотгор болно гэж заримдаа 
үздэг.   

                     Эргэцүүлэх асуулт

Монгол улсад REDD+-ийг үндэсний бодлогын асуудал гэж үзэн хэлэлцэж 
байсан уу? Хэзээ уг хэлэлцүүлгийг хийсэн бэ? Ямар үр дүн гарсан бэ?

REDD+ Үйл ажиллагаанууд
НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ гэдэгт ойн хомсдол, доройтлыг бууруулах, ойн 
нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх, ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх, 
ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах зэргийг ойлгож буй билээ. Эдгээр 
5 үйл ажиллагаа нь 3 өөр зарчмыг хамардаг бөгөөд эдгээрт 1) хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах; 2) 
нүүрстөрөгчийн шингээлтийн эрчмийг нэмэгдүүлэх; 3) ойн нүүрстөрөгчийн 
одоогийн байгаа шингээгчдийг хамгаалах зэрэг болно.  Эдгээр таван үйл 
ажиллагаануудыг доор дэлгэрэнгүй тайлбарлав. Үүнд:

1. ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 

ихэнх тодорхойлолтуудад ойн хомсдолыг ой бүхий газар нь урт хугацаанд эсвэл 
үүрд ойн бус газар болж хувирах үйл явц гэж тодорхойлдог. НҮБУАӨСК-ийн ТБХ-
ын 16/CMP шийдвэрт ойн хомсдолыг “... хүний үйл ажиллагааны шууд нөлөөгөөр 
ой бүхий газар ойн бус газар болж хувирахыг” хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг. 
Энэ нь ойн тодорхойлолтод тусгагдсан титмийн бүрхэвчийн доод босго утгаас 
багассаныг илэрхийлнэ. иймээс ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах гэдэг нь ой бүхий газар хүний нөлөөтэйгөөр ойн бус болж 
хувирах үйл явцыг сааруулах эсвэл зогсоох, титмийн бүрхэвчийг нэмэгдүүлэх 
гэсэн үг. 

2. ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 

Ойн нүүрстөрөгчийн нөөц хүний шууд нөлөөгөөр алдагдахыг хэлэх бөгөөд ойн 
хомсдолд тооцогдохгүй доройтлыг хэлнэ. Энэ тодорхойлолтыг ашиглахын тулд 
нүүрстөрөгчийн алдагдал болон нөлөөлөлд өртсөн хамгийн бага талбайн босго 
утга зэргийг нарийвчлан зааж өгөх шаардлагатай. Тиймээс ойн доройтол гэдэг 
нь хүний шууд нөлөөтэйгөөр ойн нүүрстөрөгчийн нөөц багасахыг илэрхийлнэ. 
Гэхдээ доройтсон гэдэг нь ойн тодорхойлолтод тусгагдсан титмийн бүрхэвчийн 
босго утгаас дээгүүр бүрхэвчтэй, газар ашиглалтын хэлбэр нь өөрчлөгдөөгүй ой 
байна. иймээс ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 
гэдэг нь ойн нүүрстөрөгчийн нөөц хүний нөлөөтэйгөөр багасах үйл явцыг 
сааруулах эсвэл зогсоох гэсэн үг. 

3. ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах 

Ой, ойн нүүрстөрөгчийн нөөц болон санг хамгаалах, нүүрстөрөгчийг шингээх, 
хуримтлуулах чадавхыг нэмэгдүүлэх зэрэг орно. Хамгаална гэдэг нь ерөнхийдөө 
ойн хүлэмжийн хийн ялгарал болон шингээлтийн утгыг дүйцүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагаа бөгөөд ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг  хамгаалах гэж ойлгож болно. 

4. ойн тогтвортой менежмент 

Нийгэм, эдийн засаг, экологийн зорилтуудад тэнцвэртэй хүрэхийн тулд ойн 
салбарт хэрэгжүүлэх ойн менежментийн хэлбэр бөгөөд ойн нүүрстөрөгчийн 
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нөөц, сангуудыг хамгаалах эсвэл сайжруулахад чиглэнэ. Ойн тогтвортой 
менежментийн нарийвчилсан тодорхойлолт нь мод бэлтгэлийн хэмжээг  ойн 
байгалийн хэвийн ургалт, өсөлттэй уялдуулахыг илэрхийлнэ.    

5. ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх 

Ойн нүүрстөрөгчийн сан болон нөөц, нүүрстөрөгчийг шингээх, хуримтлуулах 
чадавхыг бий болгох эсвэл нэмэгдүүлэхийг хэлнэ. Үүнд өмнө нь ойн санд 
тооцогддоггүй байсан газрыг ойжуулах, нөхөн сэргээх замаар доройтсон ойг 
нөхөн сэргээх, ойн бүрхэвчийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн ойн менежментийн үйл 
ажиллагааг ойлгоно.  

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

Үндэсний түвшинд REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь 
REDD+ийн гэрээ хэлцлүүд дэлхийн түвшинд хийгдэж байгаа ч үйл ажиллагааны 
цар хүрээ нь үндэсний түвшинд хэрэгжих ёстой. Гэхдээ завсрын хугацаанд 
заавал үндэсний хэмжээнд бус, бүс нутгийн түвшинд бас хэрэгжиж болно. UN-
REDD Хөтөлбөрийн Жосеп Гари-гийн товч тайлбарыг  доор оруулав. Үүнд: 

“Үр ашигтай, тогтвортой байлгах үүднээс REDD+ нь үндэсний хэмжээг 
хамрах цар хүрээтэй механизм байхаар боловсруулсан ба үндэсний 
түвшинд хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээтэй уялдаж, улсын эсвэл хувийн 
секторын хөрөнгө оруулалтуудын орчинд өөрчлөлт авчрах боломжтой 
гэж анх үзэж байсан. Ийм үндэсний хэмжээний цар хүрээ нь нийгэм, байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ихтэй бөгөөд тогтвортой хөгжлийн зорилго, 
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зорилтод хүрэхэд дэмжлэг үзүүлж, тогтвортой хөгжлийн илэрхийлэл 
болно. REDD+ механизмын үндэсний хэмжээний цар хүрээ нь тохиолдлын 
чанартай биш, харин уялдаа холбоо, нөлөөлөл, тогтвортой байдлын 
суурийг тавьж өгнө. 

Эсрэгээр хэлбэл, улс оронд хэрэгждэг REDD+ төслүүд нь инновацийг 
турших, хэмжигдэхүйц бөгөөд тодорхой үр дүнд хүрэх арга хэрэгсэл байна 
гэсэн үг юм. Үнэндээ, REDD+ янз бүрийн хэмжээ, загвартай төслүүд нь 
зарим орнуудад тухайлбал: Колумб, Ардчилсан Конго, Индонези, Кени, 
Танзани зэрэг улс орнуудад илүү сайжирч, боловсронгуй болж байна. 
REDD+ийн хөрөнгө оруулалтын үе шатанд туршилтын төслийг (газарзүйн 
байршлын хувьд тусдаа) хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрдөг. Гэхдээ, REDD+ийн 
цаад санаа нь үндэсний хэмжээний үр дүн, НҮБУАӨСК-ийн өмнө үндэсний 
хүлээсэн үүрэгт нийцсэн байх зарчим хэвээр хадгалагддаг.” 

UN-REDD / Josep Garí, “Pilot Projects versus National Policy in the REDD+ Arena2”.

REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь техникийн болон үйл явцын  хувьд 
нарийн түвэгтэй болохыг харгалзан үзээд 3 үе шаттайгаар (бэлэн байдлыг хангах, 
хэрэгжүүлэх, үр дүнд суурилсан үйл явц) хэрэгжүүлэхээр талууд тохиролцсон 
байна. Зураг 2.4 -д уг процессын үе шат бүрийг дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

Зураг 2.4 REDD+ийг хэрэгжүүлэх аргазүй 

НҮБУАӨСК-ийн хэлцлийн үеэр улс орнууд REDD+ийг хэрэгжүүлэхэд олон удаагийн 
дахин давтагдсан, уян хатан, аливаа үйл ажиллагааг хийх явцад сурах арга 
хандлагыг ашиглах нь чухал болохыг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Гэсэн 
2  https://unredd.wordpress.com/2013/07/31/pilot-projects-versus-national-policy-in-the-redd-arena/ 

Үе шат 1: Бэлэн байдлыг хангах

Үе шат 2: Хэрэгжүүлэх

Үе шат 3: Үр дүнд суурилсан үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр
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хэдий ч, практик дээр онолын аргазүй нь (зураг 2.4 дээр санал болгосон) бага 
зэрэг энгийн ба эдгээр 3 үе шат нь давхцаж, мөн хоорондоо холилдсон байж 
болно гэж үздэг. Зураг 2.5-д үзүүлснээр бодит байдалд үе шатууд хоорондоо 
давхцах явдал гардаг. 

Бүдүүвч 2.5 REDD+ийн хэрэгжилтийн мөчлөг / дахин давтагдах процесс 2 .  R E D D +  б а  Н Ү Б У А Ө С К - и й н  т у х а й  о й л г о х  н ь  
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Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр 

Дараах гарын авлага нь зураг дээрх элементүүдийг илүү нарийвчлан тайлбарлана. Үүнд: 

 Гарын авлага 3: Ойн хомсдол, доройтолд хөтлөгч хүчин зүйлс (ОХДХХЗ) 
 Гарын авлага 4: Үндэсний стратеги эсвэл Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮС/ҮАТ) 
 Гарын авлага  5: Үндэсний Ойн мониторингийн систем (ҮОМС) 
 Гарын авлага 6: Ойн хүлэмжийн хийн ялгаралтын суурь түвшин/Ойн суурь түвшин 

(ОХХЯСТ/ОСТ) 
 Гарын авлага  7: Бодлого, Арга хэмжээ  (БАХ) 
 Гарын авлага  8: Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх 

REDD+ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР ӨГӨӨЖ 

REDD+ийн үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх нь даян дэлхийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
сааруулахад хувь нэмэр оруулахаас гадна хэд хэдэн давуу талтай байдаг. Үүнд: 

 Тухайн улс орны REDD+ийн талаар гаргаж буй хүчин чармайлтад нөлөөлж болохуйц ой 
болон бусад салбаруудын бодлого, арга хэмжээ (БАХ)-г боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх;  

 Хүлэмжийн хийн хэмжилт, хяналтын үндэсний бааз суурийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх 
 Үндэсний ойн мониторингийн тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 
 Уур амьсгалын өөрчлөлт, хөгжлийн асуудлаар талуудын оролцоо сайжирч, салбар дундын 

уялдаа холбоо сайжирна.   
 Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан үр дүнгээрээ олон улсын түвшинд танигдана 
 Үндэсний товортой хөгжилд ой ямар үүрэг, ач холбогдолтой гэдгийг үндэсний хэмжээнд 

ойлгоно.  
 Олон талт үр өгөөж:  биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, ядуурлыг арилгах, олон 

салбарыг хамарсан ногоон эдийн засгийг хурдасгах (ой, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, санхүү гэх 
мэт). 

REDD+ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ТУЛГАРАХ СААД БЭРХШЭЭЛҮҮД 

Хүчин зүйлс ба улс 
орны тухай мэдээллийг 

анхаарах  

Үндэсний Стратеги / Үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 

төслийг боловсруулах  

Мэдээллийг 
НҮБУАӨСК-ийн 
сүлжээнд тавих   

Үе шат 1-ийн үед илгээх 
ёстой ОХХЯСТ/ ОСТ-г 

НҮБУАӨСК-ийн техникийн 
үнэлгээнд зориулан илгээх  

ахнаарах  

Сургамжаа хянаж, 
дараагийн  үйл ажил-

лагааг хэрэгжүүлэх   

Үндэсний стратегийн Бодлого, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

Сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэн аргазүй, МС-

ийг боловсруулах 

2 жил тутмын 
тайланг техникийн 
хавсралтын хамт 

илгээх   

ҮОМС-ийг бий 
болгох    

Үндэсний тайландаа сөрөг 
нөлөөллөөс сэргийлэх 

мэдээллийн хураангуйг 
тусган илгээх   

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

Дараах гарын авлага нь зураг дээрх элементүүдийг илүү нарийвчлан тайлбарлана. Үүнд:

•	 Гарын авлага 3: Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс (ОХДХЗ)

•	 Гарын авлага 4: Үндэсний стратеги болон  Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(ҮС/ҮАТ)

•	 Гарын авлага  5: Үндэсний ойн мониторингийн систем (ҮОМС)

•	 Гарын авлага 6: Ойн суурь түвшин (ОСТ)

•	 Гарын авлага  7: Бодлого, арга хэмжээ  (БАХ)

•	 Гарын авлага  8: Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим

REDD+ийн үйл ажиллагааг Үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэхийн ач 
холбогдол, үр өгөөж

REDD+ийн үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх нь даян дэлхийн 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг сааруулахад хувь нэмэр оруулахаас гадна хэд хэдэн 
давуу талтай байдаг. Үүнд:



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

II-17

•	 Тухайн улс орны REDD+ийн талаар гаргаж буй хүчин чармайлтад 
нөлөөлж болохуйц ой болон бусад салбаруудын бодлого, арга 
хэмжээ (БАХ)-г боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 

•	 Хүлэмжийн хийн хэмжилт, хяналтын үндэсний бааз суурийг бий 
болгоход дэмжлэг үзүүлэх

•	 Үндэсний ойн мониторингийн тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлт, хөгжлийн асуудлаар талуудын оролцоо 
сайжирч, салбар дундын уялдаа холбоо сайжирна.  

•	 Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан үр дүнгээрээ олон улсын 
түвшинд танигдана

•	 Үндэсний товортой хөгжилд ой ямар үүрэг, ач холбогдолтой гэдгийг 
үндэсний хэмжээнд ойлгоно. 

•	 Олон талт үр өгөөж:  биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, 
ядуурлыг арилгах, олон салбарыг хамарсан ногоон эдийн засгийг 
хурдасгах (ой, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, санхүү гэх мэт).

REDD+ үйл ажиллагааг Үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэхэд тулгарах саад 
бэрхшээлүүд

Хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдолыг арилгахад чиглэсэн үйл явцад саад болж 
буй хэд хэдэн техникийн асуудлууд байдаг:

•	 бат бөх, хувиршгүй байдал: ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулсан үр дүнг ирээдүйд хэрэгжүүлэх ямар 
нэгэн үйл ажиллагаагаар урвуулахгүй, хувиргахгүй байхыг хэрхэн 
баталгаажуулах;

•	 Дам нөлөө: авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнд өөр газар, 
бүсэд ойн хомсдолыг нэмэгдүүлэхгүй, сөргөөр нөлөөлөхгүй байхыг 
хэрхэн баталгаажуулах;

•	 Санхүү: санхүүгийн баталгаатай эх үүсвэрүүдийг бий болгох, хувийн 
секторын оролцоог хангах 

•	 ашиг сонирхлын зөрчил: улс төрийн болон эдийн засгийн хүчтэй 
сонирхол нь ойн хомсдол, доройтолд түлхэц болох талтай;

•	 бүтэц: Хэрэгжилтэд засгийн газрын болон агентлагийн янз бүрийн 
түвшний оролцоо, зохицуулалт шаардлагатай. Жишээ нь, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яам нь Сангийн болон хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамдтай нягт уялдаа холбоотой хамтран  
амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлагатай;

•	 Үр өгөөжийг хуваарилах: Хэрвээ үр өгөөжийг хуваарилах болбол 
үр ашиг, үр нөлөө, тэнцвэртэй байх зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. 
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Өмчийн аюултай байдал, сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх асуудлуудыг 
шийдэж, ил тод байдлыг хангах ёстой юм;

•	 техникийн нарийн түвэгтэй байдал: ойгоос ялгарч буй хүлэмжийн 
хийг хэмжих, ойн суурь түвшнийг тогтоох нь техникийн сорилт байх 
болно. 

Эдгээр саад бэрхшээл, сорилтуудыг хүлээн харгалзан үзэж, олон улсын хамтын 
нийгэмлэг эдгээр асуудлуудыг шийдэхэд удирдамжаар ханган тусалж байна. 
Тухайлбал, Гарын авлага 8: Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх хэсэгт дэлгэрэнгүй 
дурдсанчлан сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх гэдгийг тодорхойлсон болно. Мөн 
түүнчлэн эдгээр бэрхшээл, сорилтуудыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд 
олон талт санаачилгууд бий болсон байна. 

REDD+ олон талт санаачилгууд 
REDD+ бэлэн байдлыг хангах ба REDD+ бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд улс 
орнуудад дэмжлэг үзүүлж буй олон талт хэд хэдэн санаачилгууд бий. Эдгээрээс 
нэр бүхий дараах санаачилгыг доор тайлбарлах болно:

•	 UN-REDD Хөтөлбөр (UN-REDD Programme)
•	 Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан (Forest Carbon Partnership 

Facility); 
•	 Ойн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр (Forest Investment Programme)
•	 Бусад санаачилгууд  

UN-REDD хөтөлбөр (www.un-redd.org)
UN-REDD хөтөлбөр 2008 онд нээлтээ хийсэн ба НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
(НҮБХХ), НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр (НҮББОХ), НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн байгууллага (НҮБХХААБ)-ууд техникийн зөвлөмж өгөх, зохион байгуулах 
гол үүрэгтэйгээр байгуулагдсан. 

Хөтөлбөр нь үндэсний шууд дэмжлэг, Үндэсний санаачилгыг дэмжих гэсэн 2 
хэлбэрийн дэмжлэгийг санал болгодог.

Үндэсний шууд дэмжлэгийн жишээ:

•	 REDD+ хэрэгжүүлэх бэлэн байдлыг хангах цогц дэмжлэг. Үүнд 
сонгогдсон түнш орнуудын Үндэсний хөтөлбөрөөр дамжуулан 
REDD+ийг хэрэгжүүлэх үндэсний бодлого, арга хэмжээг томьёолоход 
нь дэмжлэг үзүүлнэ;

•	 Бүх түнш орнуудад сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэн хамгаалах, үр ашгийг 
хуваарилах, Хэмжилт, тайлагналт, баталгаажуулалт (ХТБ), засаглал 
зэрэг асуудлуудаар зорилтот болон техникийн дэмжлэгийг үзүүлдэг;

•	 Үр дүнг нь тухайн улс өөрөө хариуцдаг байхад түлхүү анхаарах 
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төдийгүй нутгийн уугуул иргэд, иргэний нийгмийг хамарсан оролцогч 
талуудын зөвлөлдөх процессыг дэмжинэ. 

Үндэсний санаачилгыг дэмжих жишээ: 

•	 Арга зүй, зааварчилгааг боловсруулах;
•	 Мэдлэг, туршлага хуваалцах, Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагаа;
•	 Үндэсний болон олон улсын түвшинд REDD+ ийн талаар сургалт, 

сурталчилгааг явуулах; 
•	 Нарийн бичгийн дарга нарын газраас үзүүлэх дэмжлэг.

Зураг 2.6 -д  2017 оны 3-р сарын байдлаар UN-REDD Хөтөлбөрт хамрагдсан 74 
улсыг харуулав. 

Монгол улсын хувьд сэрүүн буюу хойд бүсийн (boreal) ойтой улсуудаас UN-REDD 
хөтөлбөрийн түнш орон болсон цорын ганц улс юм. Тийм ч учраас уур амьсгалын 
өөрчлөлт болон экосистемийн онцлог нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тулгарч 
буй бэрхшээл нь өөр бусад орнуудтай харьцуулахад онцлог билээ. Гэхдээ энэ 
онцлог байдал нь REDD+ ийг Тогтвортой Хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулах 
боломжийг олгоно. 

Зураг 2.6 UN-REDD Хөтөлбөрийн түнш орнууд,  
2017 оны 3-р сарын байдлаар 

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр
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Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан (ОНТС) 
(https://www.forestcarbonpartnership.org/) 

Дэлхийн Банкны Ойн нүүрстөрөгчийн түншлэлийн сан (ОНТС) гэдэг нь REDD+д 
зориулагдан 2008 онд байгуулагдсан түншлэл юм. ОНТС-ийн Бэлэн байдлын сан 
нь REDD+ үйл ажиллагаанд зориулсан чадавхыг бэхжүүлэхэд болон улс орнуудыг 
REDD+д бэлтгэхэд чиглэсэн дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг.  
Түүнээс гадна, ОНТС-ийн Нүүрстөрөгчийн сан нь (2011 оны 5-р сараас үйл 
ажиллагаа нь эхэлсэн) REDD+ үйл ажиллагааны үр дүнд буурсан хүлэмжийн хийн 
ялгаралтад зориулан гүйцэтгэл/үр дүнд-суурилсан урамшууллын механизмыг 
туршихад зориулсан сан юм. 
Ойн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 
(Forest investment program, http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5)

Ойн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр (ОХОХ) нь хөгжиж буй орнуудын ойн хомсдол, 
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, ойн тогтвортой 
менежментийг дэмжих, ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
хийж буй хүчин чармайлтыг дэмждэг. ОХОХ нь дараах 8 улсуудад идэвхтэй 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд: Бразил, Буркино Пасо, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго улс, Гана, индонези, Бүгд Найрамдах Ардчилсан лаос улс, 
Мексик, Перу зэрэг болно.
ОХОХ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох чиглэлийн 
санаачилгуудыг уялдуулах, олон талын оролцогчдыг хамарсан өргөн хүрээтэй 
зөвлөлдөх үйл явцыг дэмжих замаар REDD+ийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлж 
байдаг. Тэтгэлэг, хүүгүй зээл олгох зэргээр олон талт хөгжлийн банкнуудаар 
дамжуулан дараах гол үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлнэ. Үүнд:

•	 Ойн экосистемийн үйлчилгээг хамгаалах үйл ажиллагааг хамарсан уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд ойн салбар дасан зохицох хүчин чармайлтыг 
дэмжих 

•	 Ойд үзүүлж буй дарамтыг бууруулахад чиглэсэн ойн салбарын бус үйл 
ажиллагааг дэмжих 

•	 Төрийн байгууллын чадавх, ойн засаглал, ойтой холбоотой мэдлэгийг 
бэхжүүлэхэд туслах

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох хандлага, биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн эрхийг 
хамгаалах, хөдөөгийн амьжиргааг сайжруулах замаар ядуурлыг 
бууруулах. 

Улсын төсвөөс гадуурх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хувийн хэвшлийн 
оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд туршилт явуулж буй улс орнууддаа хувийн 
хэвшлийн төслүүдийг өрсөлдөөнт хэлбэрээр шалгаруулан санхүүжилт олгож 
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ирсэн. 2013 оны сонгон шалгаруулалтын дүнд Бразил, Мексик, Гана зэрэг 
улсуудаас ирүүлсэн 4 төсөлд нийт 31.3 сая ам.долларын санхүүжилт олгосон 
байна.  

REDD+ бусад санаачилгууд 

Европын Холбооны Ойн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, засаглал, худалдаа 
(FLEGT) (http://www.euflegt.efi.int/home/) ба  REDD сан (http://www.euredd.efi.int/);

Германы REDD анхдагч санаачилга хөтөлбөр (REDD Early Movers) (http://
theredddesk.org/markets-standards/germanys-redd-early-movers-programme) ;

АНУ-ын ОУХАА-ын Ойн нүүрстөрөгч, зах зээл, нийгэмлэг төсөл (Forest Carbon, 
Markets and Communities Project) (http://rmportal.net/library/content/fcmc) .

Дасгал ажил

1. Дараах нэр томьёог ашиглан график дээрх өгөгдлийг зөв байрлуулна  уу. 
Үүнд:

Хүлэмжийн хийн ялгарал
Суурь түвшний хамрах цаг үе
Жил
Төсөөлөл
REDD хэрэгжээгүй
REDD хэрэгжихэд
Хүлэмжийн хийн бодит ялгарал  

i.	 Гурвалжингаар юуг илэрхийлж байна вэ?
ii.	 График юуг харуулж байгааг тайлбарлана уу. 
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