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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.



V-2

REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

Үндсэн ЗориЛго
Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь REDD+ үндэсний 
стратеги эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, НҮБУӨСК-
ийн Варшавын гэрээний хүрээнд тавигддаг шаардлагуудыг хангаж, үр дүнд суурилсан 
урамшуулал хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг 
үзүүлэх явдал юм. UN-REDD хөтөлбөр нь үндэсний REDD+ үйл явц, хэрэгжилтэд орон 
нутгийн иргэд, ойн нөхөрлөл зэрэг бүх оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоог хөхиүлэн 
дэмждэг.                                                                                          

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

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

мэдээллийн систем
4. Ойн суурь түвшин

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

ажиллана гэдэгт найдаж байна.

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

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

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

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

Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэгж
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Үндэсний ойн мониторингийн систем (ҮОМС)-ийг хэрхэн ойлгох вэ?

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

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

энэ гАрЫн АВЛАгА нь УЛс орнУУд REDD+-ийн ХҮрээнд ХҮЛэмжийн 
Хийн яЛгАрЛЫг БУУрУУЛАХ ҮЗҮҮЛэЛтийг ХэрХэн ХэмжиХ тАЛААр 
тАниЛЦУУЛАВ.

энэХҮҮ гАрЫн АВЛАгАд доорХ сэдВҮҮдийг ҮЗнэ.

5 I Үндэсний ойн мониторингийн систем (ҮОМС)

Үндэсний ойн 
мониторингийн систем 
(Үомс)
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ҮНДСЭН ОйлГОлТУУД

•	 ҮОМС –ийн зорилго нь REDD+-ийн үйл ажиллагааны түвшнийг үнэлэхэд 
оршино

•	 ҮОМС нь хоёр үйл ажиллагааны чиг үүрэгтэй: мониторинг ба хэмжилт, 
тайлагнах ба хяналт

•	 ҮОМС нь Улс орнууд НҮБУАӨСК-ийг хүрээнд REDD+д нэгдэхийн тулд 
хөгжүүлэх шаардлагатай дөрвөн элементийн нэг юм

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Засгийн газар хоорондын Зөвлөл (УАӨЗГХЗ)-
өөс улс орнуудыг ҮОМС-ээ хэрэгжүүлэхэд нь туслах зорилгоор  хэд хэдэн 
тооны удирдамж боловсруулсан байна

УДирТГАл
Энэ гарын авлага нь улс орнууд REDD+-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг бууруулах үзүүлэлтээ хэрхэн хэмжих талаар үзүүлэв.

Гарын авлагад дараах тайлбарууд багтана:

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

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

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

ҮОМС ГЭЖ ЮУГ ОйлГОХ ВЭ?
REDD+ -ийн хүрээнд ҮОМС нь нэг улсын хэмжээнд газар ашиглалтын мэдээллийг 
боловсруулах, хяналт-шинжилгээг хийх, мөн ойд хамаарах хүлэмжийн хийн 
ялгаралт болон шингээлтийн түвшинг харуулсан өгөгдлүүдийг боловсруулахад 
зориулагдсан систем юм. 

ҮОМС –ийн зорилго нь REDD+-ийн үйл ажиллагаануудын хэм хэмжээг 
үнэлэхэд оршдог. REDD+ -д зориулсан ҮОМС-ийг дараах үе шатаар хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.

•	 1-р шат: анхдагч мэдээллүүдийг цуглуулах: чадавх бэхжүүлэх, байгууллага 
болон дэд бүтцийг сайжруулах,
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•	 2-р шат: REDD+ -ийн үйл ажиллагаануудад нийцүүлэн ҮОМС-ийг 
загварчлах/чиглүүлэх

•	 3-р шат:  REDD+-ийн бодлого, арга хэмжээнүүдэд нийцүүлэн ҮОМС-ийг 
бүрэн хэрэгжүүлэх

Ойн доройтол, хомсдол гэх мэт газар ашиглалтын хэлбэр хэрхэн өөрчлөгдөж 
байгаа мэдээллийг Үндэсний Ойн Тооллогын мэдээтэй нэгтгэснээр ойн салбарт 
хамаарах хүлэмжийн хийн ялгаралтын ерөнхий тооцоог гаргах боломжтой юм.

ҮОМС –ийн ялгаатай элементүүдийг Зураг 5.1 –д нэгтгэн үзүүлэв.

Зураг 5.1 ҮОМС –ийн элементүүд

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

ҮОМС нь үндсэн хоёр үүрэгтэй, 

1.	 Хяналт-шинжилгээ 

2.	 Хэмжих, тайлагнах болон баталгаажуулах (ХТБ). 

ХТБ-ын  үйл ажиллагаа нь REDD+ -ийн хувьд тусгай зориулалттай байдаг, харин 
хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагаа нь REDD+ -ийн хувьд чухал ач холбогдолтой 
байдаг, мөн ХТБ-г ойн салбарт REDD+-ээс бусад зорилгоор ашиглаж болно.

REDD+ -ийн ҮОМС –ийн ХТБ-ын стандартад хэмжилтийн хоёр чиглэл байдаг:

1.	 Ойн өөрчлөлтийн талбайн хэмжээ, чанар эсвэл хэв шинжийн мэдээлэл 
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нь ихэнхдээ хиймэл дагуул дээр суурилсан зайнаас тандах технологиор 
хэмжигддэг бөгөөд үүнийг үйл ажиллагааны мэдээ (ҮАМ) гэж нэрлэдэг. 
REDD+ зорилгын хүрээнд ҮАМ нь ил тод, үнэ төлбөргүй байх ёстой.

2.	 Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцөд хамаарах мэдээлэл нь гол төлөв Үндэсний 
Ойн Тооллогод суурилсан гадаргын бодит хэмжилт бөгөөд энэ нь 
ялгаралтын коэффициент (ЯК)-ийг илэрхийлэхэд хэрэглэгдэнэ. ЯК 
гэдэг нь тухайн ойн хэвшинж эсвэл ойжуулалт хийсэн модны зүйлийн 
өөрчлөлтийн нэгж (1 га дахь ойн хомсдол гэх мэт) –ээр үнэлэгдэн 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тодорхойлох коэффициент юм.  

Бүх төрлийн хүлэмжийн хийн ялгаралт нь чухал боловч газар ашиглалт, газар 
ашиглалтын өөрчлөлт болон ой (ГАГАӨО) бүхий хэсгээс нүүрстөрөгчийн давхар 
исэл (CO2) хамгийн ихээр ялгардаг, тиймээс ЯК-ийг нүүрстөрөгчийн давхар исэл 
(CO2)-ийн хэмжилтийг тоннд шилжүүлсэн утгаар тооцно.

Ой болон бусад хуурай газрын экосистемд нүүрстөрөгч нь биомасс болон 
хөрсөнд хуримтлагддаг. Тодорхой ойн хэвшинжид нүүртөрөгчийн хуримтлалын 
эрчим нь шингээлтийн коэффициентоор (ШК) илэрхийлэгдэнэ.  

ҮАМ болон ЯК (ШК) –г нийлэмжээр нь тодорхой хугацаандахь хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг үндэсний хэмжээнд үнэлж гаргадаг. Энэ тооцоо нь үндэсний 
хүлэмжийн хийн тооллогын (ХХТ) нэг хэсэг юм.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Үйл Ажиллагааны Мэдээ болон Ялгаралтын Коэффициентийг хэмжихэд 
тулгарч буй эргэлзээтэй асуудал юу байна вэ?

ЯАГААД ҮОМС ШААрДлАГАТАй ВЭ?
ҮОМС нь Улс орнууд НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+д (REDD+ болон НҮБУАӨСК-
ийн тухай ойлголтыг Гарын авлага 2 -оос харна уу) нэгдэхийн тулд сайжруулах 
шаардлагатай дөрвөн элементийн нэг юм. НҮБУАӨСК-д ҮОМС-д зориулсан 
удирдамжийн өөрчлөлтийг Балигийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон 
гишүүн орнуудын Копенгаген, Канкун болон Варшавын чуулганы тогтоолуудын 
хамт доор оруулав (Хүснэгт 5.2).

 “ХТБ” гэх нэр томъёо энэ заалтаас үүсэлтэй бөгөөд зөвхөн REDD+ -д бус 
ерөнхийдөө сааруулах үйл ажиллагааг тайлбарладаг. Балигийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд үндэсний нөхцөл байдлаас хамааран хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулахад бүх орнууд дэмжлэг үзүүлэхийг уриалсан байдаг: 
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I.	 Хэмжих боломжтой – жишээ нь: улс орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
бууруулалт болон нүүрстөрөгчийн шингээлтийн хэмжээг тооцох 
чадвартай байх,

II.	 тайлагнах боломжтой – жишээ нь: улс орнууд хүлэмжийн хийн тооллогыг 
ил тод, алдаа мадаггүй, бүрэн гүйцэд боловсруулах чадвартай байх,

III.	 Баталгаажуулах боломжтой – жишээ нь: гуравдагч орнууд хүлэмжийн 
хийн тооллогыг баталгаажуулахын тулд бүх мэдээллийг ашиглах 
боломжтой байх 

ҮОМС нь олон улсын механизмуудын (REDD+ -ийг оролцуулаад) нэг хэсэг болох 
байгаль орчны үйлчилгээний төлбөрийг хангах хэлбэрийг бий болгох зорилготой. 
Эдгээр механизмуудын дагуу хөгжиж буй орнууд тогтвортой ойн бодлогыг 
амжилттай хэрэгжүүлсэн тохиолдолд санүүгийн нөхөн төлбөрийг хүртэх юм. 
Олон хөтөлбөрүүдэд, дүйцүүлэх төлбөрүүд нь шууд үр дүнд суурилсан байдаг 
бөгөөд тохиролцсон болон зарласан зорилтууд биелэж зөвхөн үнэмшилтэй 
баримт байгаа тохиолдолд олгогддог. Энэ баримтууд нь гол төлөв ойн хяналтыг 
хийж буй хүчин чармайлтуудын үр дүнд бий болдог (Хайрцаг 1).

хүснэгт 5.2 талуудын бага хурлаас ҮОМС-ийн талаар гаргасан  
шийдвэрүүдийн хураангуй

Гэрээ Хураангуй 

НҮБУАӨСК: Конвенцийн 
баримт бичиг (1992),  
заалт 4: Амлалтууд:

Гишүүн орнууд төсөөтэй аргазүй ашиглан хүний 
үйл ажиллагааны үр дүнд үүсэж буй хүлэмжийн 
хийн ялгаралт, шингээлтийн үндэсний тооллогыг 
хийж үр дүнг хэвлүүлсэн байна.  

Балигийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө (2007)

Бүх гишүүн орнууд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 
бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх ба энэ нь хэмжих, 
тайлагнах, баталгаажуулах боломжтой байна.

Чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, УАӨЗГХЗ 
–ийн хамгийн сүүлийн зөвлөмжүүдийг ашиглан 
тайлагнах шаардлагатай.

Копенгаген (2009) Ойн ялгаралтыг УАӨЗГХЗ–ийн хамгийн сүүлийн 
үеийн зөвлөмжийн дагуу бууруулсан байх 
ба үндэсний ойн мониторингийн систем нь 
тохиромжтой аргазүйг ашиглан хийгдсэн байна.

Канкун (2010) Үндэсний ойн мониторингийн систем нь REDD+ 
- ийн дөрвөн үндсэн элементийн нэг бөгөөд 
шаталсан арга замаар боловсруулсан байх ёстой.
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Варшав (2013) Өмнөх удирдамжуудыг шийдвэр болгон 
томьёолсон, REDD+ -ийн үр дүнгийн хэмжилт 
болон тайлагнах, баталгаажуулах аргазүйд 
шаардлагатай үндэсний ойн мониторингийн 
системийн чанарыг тайлбарласан.

Хайрцаг 1: Ойн мэдээлэл улам бүр үнэ цэнэтэй болж байна

Урт хугацааны туршид, үндэсний хэмжээний ойн тооллого болон ойн 
хяналт нь зөвхөн ойн аж ахуйн асуудал гэж үзэгддэг байсан бөгөөд засгийн 
газар болон бусад салбаруудын анхааралд бага өртдөг байсан. Хөгжиж буй 
орнуудад, засгийн газрууд багахан хэмжээний идэвх чармайлт гаргадаг 
бөгөөд ихэнхдээ олон улсын техникийн хамтын ажиллагааны төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн дэмжлэгтэйгээр үндэсний ойн тооллогыг хэрэгжүүлдэг. ийм 
төсөл хэлбэрээр хэрэгжсэн ажлууд нь хөтөлбөрөөс ялгаатай нь урт хугацааны 
хувьд үргэлжлэлгүй бөгөөд үндэсний хэмжээнд тухайн ажлыг үргэлжлүүлэх 
байгууллагын бүтэц байдаггүй.

Энэ байдал нэлээд хэмжээгээр өөрчлөгдсөн. Олон улс орнууд ой нь үндэсний 
төдийгүй олон улсын түвшинд үл хөдлөх хөрөнгө гэж үнэлэгдэж эхэлснээр ойн 
нөхцөл байдлыг хянах болон цаг хугацааны турш дахь өөрчлөлтийн талаарх 
мэдээ, мэдээллийг шинэчлэх хэрэгтэй болсон. ингэснээр мэдээлэл дээр 
суурилсан шийдвэрийг олон янзын асуудлууд дээр гаргах боломжтой болно.

Үндэсний ойн хяналт нь засгийн газрууд мэдээлэлтэй байхын тулд авч 
хэрэгжүүлдэг бусад судалгааны үйл ажиллагаатай адилхан жишиг мэдээлэл 
цуглуулах үйл ажиллагаа гэж  үзэгдэж болох юм (Жишээ нь: хүн амын тооллого, 
нийгмийн болон эдийн засгийн судалгаанууд).

ҮОМС –ийГ ХЭрЭГЖҮҮлЭХ 

REDD+ -д тохиромжтой ҮОМС-ийг хэрэгжүүлэхэд УАӨЗГХЗ -ийн арга зүйн 
удирдамжийг дагах нь чухал юм. Улс орнууд ҮОМС-ийг хэрэгжүүлэхэд туслах 
зорилгоор ашиглаж болох хэд хэдэн зөвлөмжүүдийг сүүлийн хэдэн жилд 
УАӨЗГХЗ өөс боловсруулсан байдаг. Үүнд:

•	 1995, УАӨЗГХЗ-ийн зааврууд

•	 1996, УАӨЗГХЗ-ийн шинэчилсэн зааврууд

•	 Сайн туршлагын зөвлөмж (СТЗ) 2000 (ГАГАӨО бус)

•	 Сайн туршлагын зөвлөмж (СТЗ) 2003 (ГАГАӨО)

•	 2006, УАӨЗГХЗ зөвлөмжууд



V-12

REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

НҮБУӨСК-ийн вэб хуудаснаас зөвлөмжүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
авч болно: https://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd_web_platform/
items/6734.php I –р Хавсралтад ороогүй гишүүн орнууд СТЗ 2003 болон хамгийн 
сүүлийн 2006 оны УАӨЗГХЗ-ийн  зөвлөмжүүдийг ашиглах боломжтой.
Сүүлийн үеийн, найдвартай ойн мэдээллийг олон янзын масштабт гаргаж авахын 
тулд мэдээг хэрхэн цуглуулж, бүрдүүлэх, боловсруулах талаар энгийн заавар байх 
шаардлагатай. Энэ ойлголтын хүрээнд, Ойн зөвлөлийн (Committee on Foretry) 21 
-р зөвлөгөөн дээр НҮБХХААБ улс орнуудын үндэсний ойн мэдээллийн системийг 
үргэлжлүүлэн дэмжих хэрэгтэй гэсэн шийдвэр гарч хамтран ажилладаг гишүүн 
улс орнууд болон байгууллагуудыг REDD+ -ийн тайлагналын шаардлагуудтай 
нийцсэн мөн НҮБ-ийн Ойн арга хэрэгслийн үндсэн зарчим зорилтуудтай нэг 
утга санаатай сайн дурын цуврал заавруудыг үндэсний ойн хяналт дээр хийхийг 
хүссэн1. Үндэсний ойн хяналтын сайн дурын зааварчилгаанууд нь төлөвлөлтийн 
шийдвэрүүдийг дэмжих хэрэгсэл болдог ба олон зорилтот үндэсний ойн хяналтын 
систем хэрэгжүүлэх ерөнхий бүтцийг харуулдаг. Эдгээр нь НҮБХХААБ-н гишүүн 
орнуудын ойн хяналтын төсөл, санаачилгуудын өнгөрсөн болон одоо үеийн 
туршлага дээр үндэслэж, мөн мэргэжилтэн, оролцогч талууд, хэрэглэгчдийн 
туршлага дээр суурилсан болно. Хамгийн сүүлийн зааварчилгаа нь НҮБ-н Ойн 
зөвлөлийн 23 дахь уулзалт дээр хэвлэгдсэн2.

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

1  FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2012. Report on the Committee on 
Forestry, Twenty-First Session: COFO/2012/REP paragraph 50, page 7. Rome, Italy. Available at: http://
www.fao.org/docrep/meeting/026/me988e.pdf
2  FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2016. Report on the Committee on 
Forestry, Twenty-Third Session: COFO/2016/7.2. Rome, Italy. Available at: http://www.fao.org/3/a-
mq903e.pdf
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ПрОГрАМ ХАНГАМЖийН ХЭрЭГСлҮҮД
Эдгээр зөвлөмжүүд болон ҮОМС –ийг хэрэгжүүлж байгаа орнуудад дэмжлэг 
үзүүлэхэд ашиглаж болох аргазүйн болон хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тооцох 
хэд хэдэн програм хангамжийн хэрэгсэл байдаг. Жишээ нь, ялгаралтын 
коэффициентын өгөгдлийн сан (ЯКӨС) нь REDD+ -ийг тайлагнахад ашиглахад 
зориулсан ялгаралтын коэффициентуудын архив юм.

Эдгээр хэрэгслүүдийг интернетээс авах боломжтой:

1. УАӨЗГХЗ-ийн үндсэн вэб хуудас: http://www.ipcc.ch/ 2. ЯКӨС -ийн нүүр хуудас: 
http://www.ipcci-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php.

УАӨЗГХЗ-ийН ЗӨВлӨМЖҮҮД ХЭрХЭН ТУС БОлОХ ВЭ?
УАӨЗГХЗ-ийн зөвлөмжүүд хүлэмжийн хийн тооллогыг үнэн зөв танилцуулахад 
нь улс орнуудад туслах зорилготой, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг илүү ч биш 
дутуу ч биш тооцож, үнэлэгдэх боломжтой, мөн тодорхой бус байдлыг аль болох 
багасгасан байх хэрэгтэй.

Эдгээр зөвлөмжүүд хүлэмжийн хийн тооллогыг боловсруулахад хэрэгтэй:

1. ил тод

2. Баримтжуулсан 

3. Хугацааны хувьд тохиромжтой

4. иж бүрэн

5. Харьцуулах боломжтой

1. Чанарын хяналт, баталгаатай

Энэ нь цаг хугацааны явцад үнэн зөв мэдээллийг бүрдүүлэх боломж нэмэгдэж 
байгаатай холбоотойгоор улс орнууд өөрсдийн нөөц бололцоог үр өгөөжтэй 
ашиглаж, хүлэмжийн хийн тооллогыг бий болгоход тусалдаг. 

ГАЗАр АШиГлАлТЫН ХЭлБЭрҮҮД 
УАӨЗГХЗ газрыг хэрхэн ашиглаж байгаагаас хамааруулан зургаан ангилалд 
хувааж үздэг: 

1. Ойн талбай 

2. Бэлчээр

3. Тариалан 

4. Ус намгархаг газар
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5. Хот суурин газар

6. Бусад газар

Эдгээр ангилал бүрийг өнгөрсөн болон одоогийн газар ашиглалтын нөлөөнд 
үндэслэн дараах дэд ангилалд хуваасан байна. Жишээ нь, ой бүхий газарт 
хамаарах дэд ангилалууд:

• Ойн талбай ойн талбай хэвээрээ байх 

• Бэлчээрээс Ой бүхий газарт шилжсэн

• Тариалангийн газраас Ой бүхий газарт шилжсэн гэх мэт.

Газар ашиглалтын ангилал ба дэд ангиллууд нь цаашид газар ашиглалтын 
хэлбэрүүд болон газар нутгийн био-физикийн шинжээр дахин хуваагдаж болно. 
Жишээлбэл, ой бүхий газар нь ойн хэв шинжээрээ дэд ангилалд хуваагдаж 
болно, үүнд:

• Тайгын ой

• Шинэсэн ой гэх мэт

Монгол улсын хувьд 5.3-р зураг дээрх шиг газрын ангиллыг үеллийн модоор 
илэрхийлж болох юм.зураг 5.3 Монгол улсын газрын ангилал

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр 
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Газар ашиглалтыг дүрслэхэд загварчилсан болон тогтсон системүүд чухал 
байдаг. Үүнд:

•	 Хүртээмжтэй: Нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөлт болон хүлэмжийн хийн 
ялгаралт, шингээлтийг тооцоход шаардлагатай учир газар ашиглалтын 
ангиллууд болон ангилал хоорондын шилжилтийг төлөөлөх чадвартай;

•	 дараалсан: цаг хугацааны цуврал мэдээнд тасалдал байхгүй, цаг 
хугацааны хувьд дараалсан газар ашиглалтын ангиллыг төлөөлөх 
чадвартай;

•	 иж бүрэн: тухайн улсад хамаарах бүх газрыг хамруулсан байна, зарим 
газрын өсөлт бусад хэсэг дэх бууралттай тэнцүү, шаардлагатай бол 
газрын био-физик үе давхаргаар үнэлж болно; 

•	 ил тод: Мэдээллийн эх үүсвэр, тодорхойлолт, аргазүй болон ойлголтуудыг 
маш тодорхой тайлбарласан байх ёстой.

ҮНДСЭН АНГиллУУД

Улс орнууд газар ашиглалтын ангиллаа ялангуяа хүлэмжийн хийн ялгаралтын 
хувьд чухал ач холбогдолтой байхаар тодорхойлох хэрэгтэй. Ангиллууд нь 
дараах зүйлүүдээс голлон хамаарч болно, хэрвээ:

• ялгаралтын үнэмлэхүй түвшин нь бусад ангиллуудтай харьцуулахад 
өндөр байх;

• ялгаралт нь огцом өсөх эсвэл хурдан буурах; мөн

• ХХ-н ялгаралтын хандлагаас хамаарсан тодорхойгүй байдал.

Үндсэн ангиллуудыг тодорхойлсноор хүчин чармайлт болон нөөцийг 
хуваарилахад эрэмбэ тогтоож, тэдгээр ангиллуудад тохирсон илүү сайн мэдээ 
байгаа юу гэдгийг магадлахад тусалдаг. Мөн үндсэн ангиллуудад хамааралтай 
тайлагнах нөхцөлүүдийг аль шатлалд хэрэглэсэн байх шаардлагатайг доор илүү 
дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

ҮНДЭСНий ОйН ТООллОГО
Үндэсний ойн тооллого (ҮОТ) нь газар ашиглалтын ангилалд чухал ач 
холбогдолтой. ҮОТ нь тухайн улс дахь ойн тархалтын цар хүрээ болон хэлбэрийн 
талаарх мэдээ баримтаар, хэрэв хоёр эсвэл түүнээс олон удаагийн ҮОТ-г ялгаатай 
цаг үеүдэд зохион байгуулсан бол ойн тархалт болон хэлбэрийн өөрчлөлтийн 
хандлагын талаарх мэдээ баримтаар тухайн улсыг хангадаг (Хайрцаг 2).
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Хайрцаг 2: Монгол орны олон зорилтот үндэсний ойн тооллого,  
2014-2016      
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого, зохицуулалтын газар 
болон “Ойн судалгаа хөгжлийн төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар нь Олон 
зорилтот үндэсний ойн тооллогын (ОЗҮОТ) зохион байгуулсан. GIZ нь ХБНГУ-
ын эдийн засаг хөгжлийн хамтын ажиллагааны яамны даалгавраар ОЗҮОТ-н 
арга зүйг боловсруулах, чадавхыг бэхжүүлэх, тооллогын эх мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийх зэрэг ажилд дэмжлэг үзүүлсэн.                           

ОЗОҮТ -н гол зорилго 
нь шилмүүст, навчит 
ойн талбай, ойн 
төлөв байдлын 
үндсэн үзүүлэлтүүд, 
тэдгээрт харгалзах 
нүүрстөрөгчийн нөөцийг 
тодорхойлоход оршино. 
Тооллогын ажлын үр 
дүнг дараах хаягаар 
http://www.forest-atlas.
mn нэвтэрч харна уу!

5 бүс нутгийн түвшин, 
улсын хэмжээнд Монгол 
орны шилмүүст навчит 

ойн төлөв байдал, түүний хэтийн чиг хандлагын тухай мэдээллийг тогтвортой 
хангах зорилгоор ОЗҮОТ арга зүйг боловсруулсан.

Хээрийн хэмжилтийн дээж талбайн загвар нь 1 га ойн талбайн үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг үнэлэх зорилготой. Монгол орны шилмүүст навчит ойн газар 
нутгийг бүхэлд нь хамруулан нийт 4211 цэгт хээрийн хэмжилтийн дээж 
талбайг хоорондоо ижил зайтайгаар жигт тархаан байршуулсан. 1 цэгт 3 дээж 
талбайг байгуулж хээрийн хэмжилтийг явуулсан.

Дээж талбайн бүтэц. a) Тооллогын бүсүүд b) Дээж талбайн зайнууд c) дээж 
талбайн багц d) дээж талбайн загвар – үүрлэсэн тойрог талбайнууд

УАӨЗГХЗ-ийн удирдамж болон зөвлөмжүүд нь ҮОТ-ыг хүлэмжийн хийг тайлагнах 
шаардлагуудтай холбож өгдөг. Хүлэмжийн хийг тайлагнахдаа 2 эсвэл 3-р түвшний 
шатлалаар хийсэн байвал (Эдгээр нэр томьёог тайлагнахтай холбоотой дараах 
хэсэгт тайлбарласан) ҮОТ нь дараах зүйлсийг агуулсан байх ёстой:
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• Үндэсний онцлогт тохирсон ялгаралтын коэффициентийн үнэлгээ;

• Цаг хугацааны өөр өөр үед хамаарах тооллогын мэдээнүүд;

• Тооллогын мэдээн дахь тодорхой бус байдлын дүн шинжилгээ;

• Чанарын баталгаа болон чанарын хяналт (ЧБ/ЧХ) нь мэдээний 
нарийвчлал, зохицол, найдвартай байдалд авсан арга хэмжээнүүд.

ХҮлЭМЖийН ХийН ЯлГАрАлТ БА ШиНГЭЭлТийГ ТАйлАГНАХ

ҮОМС –д хамааралтай зарим үндсэн асуудлыг авч үзсэн. Хэмжилт, тайлагнах, 

баталгаажуулалт (ХТБ) -н үүргүүдийг дэлгэрүүлж үзнэ (Зураг 5.4).

ЗУрАГ 5.4 ХЭМЖилТ, ТАйлАГНАХ БОлОН БАТАлГААЖУУлАлТ

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

Ойн мониторингийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, тайланг илгээх, болон 
шалгаж баталгаажуулах үйл явцыг хураангуйлан харуулсан Зураг 5.5 REDD+ -н 
ХТБ тайлагнах мөчлөгийг харуулж байна. Энэ хэсэг нь мөчлөгийн үе шатуудыг 
илүү нарийвчлан тайлбарласан.
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зураг 5.5 REDD+-ийн ХТБ тайлангийн мөчлөг 

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

ҮОМ-ийн цаад зорилго нь тухайн улсын ойгоос агаар мандалд ялгарч байгаа 
болон агаар мандлаас ойд шингэж байгаа хүлэмжийн хийн хэмжээнд найдвартай 
үнэлгээ хийх юм. Энэ үйл ажиллагаатай зэрэгцүүлэн газар ашиглалтын хэлбэр 
тогтмол өөрчлөгдөж байдаг түвэгтэй асуудал юм (Зураг 5.6). Гадаргын талбай нэг 
хэрэглээнээс нөгөөд шилжихэд нийт ялгаралтын хэмжээ мөн адил өөрчлөгдөнө. 
Тиймээс ҮОМС –ийн хамгийн чухал асуудал нь газар ашиглалтын хэлбэр бүрийн 
талбайн өөрчлөлтийг үнэн зөв бүртгэх явдал юм.

зураг 5.6 газар ашиглалтын харилцан хамааралууд

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр
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УАӨЗГХЗ-ийн удирдамж нь улс орнууд бүхий л газраа тохирох ангилалд оруулан 
тооцож, тодорхойлох шаардлагатай бөгөөд аль болох ил тод, мэдээллүүд нь 
газар ашиглалтын талбайд өнгөрсөн хугацааны түүхэн чиг хандлагын тусгасан 
байх ёстой.

УАӨЗГХЗ-ийн 2003 оны ГАГАӨО удирдамж гурван аргазүйн чиглэлийг санал 
болгосон:

•	 1-р чиглэл: Газар ашиглалтын үндсэн мэдээ (1, 2-р хэмжилтийн үеүдийн 
газар ашиглалтын хэлбэрүүд)

•	 2-р чиглэл: Газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлтийн судалгаа 
(ангиллууд нэгээс нөгөө рүү өөрчлөгдөх)

•	 3-р чиглэл: Газар зүйн хувьд дэлгэрэнгүй газар ашиглалтын мэдээлэл 
(ангилал хоорондын өөрчлөлтийн байршил мэдэгдэж байх)

ихэнх хөгжиж буй орнууд цаг хугацааны хувьд эрэмбэ дараалалтай ил тод 
байдлаар 20 жилийн хугацаанд газрыг дүрслэх цорын ганц арга байдаг нь 
хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан зайнаас тандан судлах замаар дээр өгүүлсэн 
3-р аргазүйн чиглэлийг хэрэглэх боломжтой болгодог.

Зураг 5.7-д үзүүлсэн жишээгээр 3-р аргазүйн чиглэл нь “газарзүйн хувьд 
илэрхий” газар ашиглалтын мэдээллийг цуглуулахын тулд  газар ашиглалт болон 
газар ашиглалтын өөрчлөлтийн талаар орон зайн тодорхой ажиглалт явуулахыг  
шаарддаг.

зураг 5.7 газарзүйн хувьд илэрхий газар ашиглалтын мэдээ

хугацаа 1 хугацаа 2

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр 

ялгах тэмдэг:

G: бэлчээрийн 

F: ойн

C: газар 
тариалан

S: хот суурин
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Энэ мэдээнүүд дараах байдлаар бүрдэж болно:

• Дээж талбайн цэгэн мэдээлэл
• Бүрэн тооцоо (газар нутгийг бүхэлд нь зураглах)
• Дээрх хоёрын хослол.

Энэ арга нь иж бүрэн мөн харьцангуй энгийн ойлголт боловч мэдээний хувьд 
өртөг өндөртэй. Өргөн хүрээг хамарсан мэдээлэл цуглуулах боломжийг хангасан 
хэрэгслүүд байдаг.

•	 Сансрын зайнаас тандан судлах арга нь их хэмжээний газар нутгийг 
хамардаг хямд төсөр арга юм

•	 Вэб дээр суурилсан ГМС-н портал нь ил тод байдлаар мэдээлэлтэй 
танилцаж хуваалцах боломжийг бүрдүүлдэг.

5.8-р Зурагт жишээ болгон үзүүлсэн Монгол улсын портал нь тухайн орны REDD+ 
төлөвлөлтийг дэмжих зорилготой бөгөөд цаашид бодлогын хэрэгжилтийн үр 
дүнг хянах, хэмжих, мөн олон улсад (ил тод, нээлттэй тайлагнах байдлаар) үр 
дүнг хэлэлцүүлэх боломжтой байдлаар хөгжих болно.

ЗУрАГ 5.8 МОНГОл УлСЫН GIS ВеБ ПОрТАлЫН ЖиШЭЭ

Эх сурвалж: Вэб хуудас дээрх дэлгэцийн хуулбар: http://eic.mn/unredd/gis_en.php

Вэб интерфейс хэрэглэдэг дурын хэрэглэгч системд холбогдож, магадгүй санал 
хүсэлт эсвэл ойн хомсдолын мэдээллээр хангах боломжтой. Хэрэглэгчид нь 
тодорхой газар, сонирхож буй давхарга, эсвэл статистик мэдээллийг татаж авах 
зэргээр өгөгдлийн давхаргыг өөрчилж болно.
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Нэмж хэлэхэд, иргэдийн бүлгүүд мониторинг хийхэд хиймэл дагуулын 
мэдээллийг нарийвчлан үнэлснээр эдгээр үнэлгээнүүдийг үндэсний хэмжээнд 
нэгтгэж ерөнхийлсөн үнэлэлт өгөхөд, мөн үндэсний мониторингд орон нутгийн 
иргэдийн мэдлэгийг ашиглах боломж олгодог.

Хамгаалалттай газар нутаг эсвэл мод огтлолтын талбайн мониторингийн 
системүүд зэрэг хэдийн бий болсон системүүдийг ашиглаж хийх нь чухал юм.

                     Эргэцүүлэх асуулт

ойн мониторинг хийхдээ монгол улс ямар технологи ашигладаг вэ?

НҮҮрСТӨрӨГЧийН ХУриМТлАлЫГ ХЭМЖиХ
Ойн нүүрстөрөгчийн  өөрчлөлтийг хэмжих хоёр арга зам байдаг. Үүнийг Зураг 
5.9-д хураангуйлан үзүүлэв.

ЗУрАГ 5.9 ОйН НҮҮрСТӨрӨГЧийГ ХЭМЖиХ ХОёр АрГА 

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

нөөцийн-ялгааны арга нь цаг хугацааны хувьд дараалсан хоёр хэмжилтийн 
өөрчлөлтийн ялгаагаар илэрхийлэгдэх нүүрстөрөгчийн хэмжээ юм. Өөрчлөлт нь 
хоёр зургийн энгийн ялгаанаас харагдана. Энэ нь хэдийгээр энгийн боловч, ихэнх 
хөгжиж буй орнууд цаг хугацааны хувьд ялгаатай хоёр нүүрстөрөгчийн тооллого 
байдаггүй, тиймээс бараг бүх орнууд Өсөлт-алдагдлын аргыг хэрэглэдэг.



V-22

REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

нэмэгдэл-алдагдлын арга нь сүүлийн үеийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурласан 
нүүрстөрөгчийн одоогийн нөөцийн зургаас эхлэх бөгөөд  дараах зүйлсийг 
үнэлдэг:

•	 Хэрэглээний мод огтлолт, модны нүүрсний үйлдвэрлэл, титмийн доорх 
түймэр, бэлчээрлэлт зэрэг нөлөөллийн үр дүнгээс шалтгаалсан алдагдал.

•	 Ойн өсөлт ба ойн хуримтлалаас шалтгаалсан нэмэгдэл.

Үүн дээр нүүрстөрөгчийн цэвэр өсөлт болон алдагдлыг нэмж тооцно. 

Энэ үйл явц нь мэдээж Ойн Үндэсний Тооллогын мэдээнд тулгуурласан байдаг 
тул үнэн бодит мэдээ агуулсан ОҮТ нь хэр их чухал болох нь харагдаж байна. 
Үүнд:

•	 Экологийн олон янз нөхцөл болон/эсвэл менежментийн горимуудын 

•	 Хүний үйл ажиллагааны нөлөөнөөс үүдэлтэй ялгаралт болон шингээлт

•	 Боломжтой газруудад нүүрстөрөгчийн бүх таван сангийн өөрчлөлт 
(газрын дээд хэсгийн биомасс, үхсэн модод, хөрсний органик 
нүүрстөрөгч, хөвх болон газрын доорх биомасс)

Газар ашиглалт, өөрчлөлтийн мэдээг Хүлэмжийн Хийн тооллогын хүснэгтэд 
оруулж (Зураг 5.10-д үзүүлсэнтэй адил) холбогдох ялгаралт болон шингээлтийн 
коэффициентуудыг нэгтгэснээр тухайн нөхцөлд тохирсон ялгаралт, шингээлтийг 
тооцох боломжтой болно. 

ЗУрАГ 5.10 ХҮлЭМЖийН ХийН ТООллОГЫН ЗАГВАр ХҮСНЭГТ

Эх сурвалж: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Монгол улс
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ЯлГАрАлТЫН КОЭФФиЦиеНТУУДЫГ ТОДОрХОйлОХ

Ойн мониторинг хийхэд улс орнуудад тулгардаг нэг бэрхшээл нь ялгаралтын 
коэффициентыг тогтоож шийдвэрлэх юм. Үүнийг гурван шатлалыг харгалзан 
үзэж тайлагнах талаар холбогдох зөвлөмжүүдэд тусгасан байдаг:

•	 1-р шатлал – УАӨЗГХЗ-ийн аргазүйг олон улсын ялгаралтын 
коэффициенттэй хамт тайлагналд ашиглах

•	 2-р шатлал - улсын эсвэл тодорхой бүс нутгийн ялгаралт болон шингээлтийн 
нөөцийн өөрчлөлтийн коэффициентуудыг газар ашиглалтын хамгийн 
чухал ангиллуудад хэрэглэх. Бусад ангиллуудад УАӨЗГХЗ-ийн тогтмол 
утгын таамаглал болон аргазүйг ашиглах 

•	 3-р шатлал – тухайн улсын нөхцөлд тохирох ойлголт, аргазүй, мэдээг 
ашиглах (гэхдээ энэ нь олон улсаар үнэлэгдсэн байна)

Эдгээрийг 5.11-р хүснэгтэд хураангуйлан  үзүүлэв.

ХҮСНЭГТ 5.11 ЯлГАрАлТЫН КОЭФФиЦиеНТУУД 

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

Шатлал болон аргазүйг хослуулан хэрэглэх боломжтой. Жишээ нь, ГАГАӨО 
салбарт өөр өөр шатлалуудыг ашиглаж болдог:

•	 Газар ашиглалтын өөр ангиллуудын хувьд (ой бүхий газарт шатлал 2-ийг, 
бэлчээрт шатлал 1-ийг ашиглах гэх мэт); 

•	 Газар ашиглалтын нэг ангилал дахь хоорондоо ялгаатай нүүрстөрөгчийн 
сан (газрын дээрх биомасст шатлал 1-ийг, газрын доорх биомасст шатлал 
2-ийн хэрэглэх гэх мэт) байж болно.
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Өндөр түвшний шатлалууд ашиглах тохиолдолд, улс орнууд илүү боловсронгуй 
арга болох үндэсний онцлогт тохирсон үзүүлэлтүүдийг ашиглан шийдвэрүүдийг 
дэмжихэд шаардагдах нэмэлт баримт бичгийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй.

Өндөр түвшний шатлалуудыг газар ашиглалтын үндсэн ангиллуудад (боломжтой 
бол) үндэсний-онцлогт тохирсон болон цаг уур амьсгалын тодорхой бүс нутгийн  
ялгаралт болон шингээлтийн коэффициенттэй хамтад нь ашиглах нь зүйтэй. 
Зураг 5.12-д  ангилал болон шатлалыг холбоход хамаарах зарим асуудлыг 
нэгтгэн харуулав. Шатлал 2, 3-г ашиглан  нарийвчлалыг нэмэгдүүлж, тодорхойгүй 
байдлыг бууруулна гэвч  энэ нь илүү өртөг өндөртэй, харин шатлал 1-ийн арга нь 
хийхэд илүү амар байдаг.

зураг 5.12 Ангилал ба шатлалтай холбоотой асуудлууд

Эх сурвалж: UN-REDD хөтөлбөр

                     Эргэцүүлэх асуулт

Монгол улсад ямар газрыг (газар ашиглалт) шатлал 3-ын мэдээлэлд хүрэх 
боломжтой хэмээн эрэмбэлэх (хэрвээ боломжтой бол?) вэ? Яагаад?

REDD+ -д ТАйлАГНАХ 

REDD+ -ийн ахиц дэвшлийн талаар хэрхэн тайлагнах үйл явцыг маш ойлгомжтой 
тодорхойлсон байдаг. Эдгээр үйл явц нь тайланг дараах шинжтэй эсэхийг 
нягталдаг:

•	 ил тод – сайн туршлагын шаардлагуудыг дагаснаар тооллогын мэдээг 
хэрхэн бүрдүүлэх талаар харуулсан хангалттай баримтууд байдаг;

•	 иж бүрэн – шингээлт болон хийнүүд, бүх эх үүсвэрүүдийн үнэлгээнүүдийг 
мэдээлсэн байх;
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•	 Үндэсний хүрээг хамарсан;
•	 Харьцуулах боломжтой - олон улсын удирдамж, загварын дагуу 

тайлагнасан байх;
•	 Цаг хугацааны хувьд эрэмбэ дараалалтай – УАӨЗГХЗ-ийн удирдамж, 

заавруудтай тохиромжтой (Ойн [Ялгаралтын] Суурь Түвшин гэх мэт), 
болон тооллогууд ялгаралт ба шингээлтийн бодит хэлбэлзлийг тусгахыг 
зорьсон байх ёстой, харин арга зүйн ялгаатай байдал нь үр дүнг өөрчлөх 
шалтгаан болохгүй байх;

•	 Үнэн зөв - хүлэмжийн хийн тооллого нь илүү ба дутуу хэмжилтүүдийг 
агуулаагүй, үнэлж болохоор байх ба алдааг багасгах оролдлогыг хийсэн 
байна.

REDD+ -ийн явцын талаар улс орнууд НҮБУАӨСК –д хоёр замаар тайлагнадаг: 
Үүнд:
1. Үндэсний тайлан илтгэл (ҮТи), энэ нь дараах мэдээ болон мэдээллийг 

агуулна:
•	 Үндэсний нөхцөл байдал 
•	 Эмзэг өртөмхий байдлын үнэлгээ 
•	 Санхүүгийн эх үүсвэр, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой технологийн 

өөрчлөлт
•	 Боловсрол, сургалт, нийгмийн ойлголт
•	 Үндэсний хүлэмжийн хийн тооллого

2. 2 жил тутмын шинэчилсэн тайлан (Biennial Update Reports), REDD+ үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийн үр дүнд суурилан  санхүүгийн дэмжлэг хүртэх 
зорилготой бол Техникийн Хавсралтыг оруулж болно

2 жил тутмын шинэчилсэн тайлангийн гол зорилго нь дараах чиглэлээр хамгийн 
сүүлд ирүүлсэн Үндэсний шинэчилсэн мэдээллийг хүргэх. Үүнд:

•	 Үндэсний нөхцөл байдал болон байгууллагуудын зохион байгуулалт
•	 Хүлэмжийн хийн Үндэсний тооллого,
•	 Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, тэдгээрийн үр нөлөө, аргазүй;
•	 Бэрхшээл, орхигдол болон санхүүжилт, техник, чадавхын хэрэгцээ;
•	 Тайланг бэлтгэж хүргүүлэхэд авсан дэмжлэг туслалцааны түвшин;
•	 Дотоодын хэмжилт, тайлагнал, баталгаажуулалт.

Шинэчилсэн тайлан бэлтгэхэд баримтлах ямар нэг тодорхой бүтэц одоогоор 
боловсруулаагүй ч ГТХАН3-ээс ийм бүтэц боловсруулж байгаа болно.

3  https://www.giz.de/en/html/index.html
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ҮНДЭСНий ТАйлАНГийН ЧАНАрЫН ХЯНАлТ

Тайланг хүргүүлснээс хойш, чанарын хяналт болон баталгаажуулалтын үйл явц 
эхэлнэ.

Чанарын хяналтад алдаанууд болон орхигдуулсан зүйлс, мэдээллийн гүйцэд, 
үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах зэрэг асуудлыг тодорхойлон шалгах 
тогтсон журам байдаг. Тооллогын материалыг баримтжуулсан архивласан, мөн 
чанарын баталгааг хийсэн бүх үйл явцыг тэмдэглэсэн байвал зохино. 

Чанарын хяналтыг тооллогын эцсийн үр дүнд, батлагдсан журмын дагуу, 
боломжтой бол хараат бус гуравдагч этгээдээр хийлгэх нь зүйтэй.

БАТАлГААЖУУлАлТ

Баталгаажуулалтын эцсийн шатанд ГАГАӨО-ийн 2 мэргэжилтэн зөвлөгөө, 
шинжилгээ (ОУЗШ)  хийх олон улсын дүрмийн дагуу дээрх тайлангийн техник 
хавсралтыг үзэж өөрсдийн гаргасан дүгнэлтийн талаар тайлан бэлтгэнэ. 
Уг тайланд хавсралтад хийсэн шалгалтын үр дүн болон засаж сайжруулах 
шаардлагатай зүйлийг оруулсан байна. Техникийн үнэлгээ нь тухайн улс нэмж 
тодруулах боломжтой эсэхийг хамруулсан байна.

ГАГАӨО шинжээчдийн эцсийн тайлан тухайн улсаас оруулсан саналуудыг 
багтаасан байх ба энэ нь  НҮБУӨСК-ийн REDD+ вэб платформд нийтлэгдэнэ.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Ойн үндэсний тооллого нь ХТБ -н үйл явцын салшгүй нэг хэсэг учир улс 
орнуудын нөхцөлд тохирсон баталгаатай мэдээлэл шаарддаг бөгөөд  
бэрхшээлүүд нь ч өөр өөр байдаг. 

Монгол улсад ойн үндэсний тооллого ба түүнд шаардлагатай мэдээлэлтэй 
холбоотой ямар бэрхшээл байна вэ? Монгол улсын туршлагаас хуваалцах 
ямар нэг жишээ байна уу? 

Монгол улс магадгүй НҮБУАӨСК-д боломжтой хэд хэдэн механизмуудад 
тайлан хүргүүлж болох юм. Монгол улсад НҮБУӨСК-д тайлагнах үйл 
явцтай холбоотой ямар туршлага байна вэ?
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ҮНДЭСНий ТАйлАНГийН ЧАНАрЫН ХЯНАлТ

Тайланг хүргүүлснээс хойш, чанарын хяналт болон баталгаажуулалтын үйл явц 
эхэлнэ.

Чанарын хяналтад алдаанууд болон орхигдуулсан зүйлс, мэдээллийн гүйцэд, 
үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах зэрэг асуудлыг тодорхойлон шалгах 
тогтсон журам байдаг. Тооллогын материалыг баримтжуулсан архивласан, мөн 
чанарын баталгааг хийсэн бүх үйл явцыг тэмдэглэсэн байвал зохино. 

Чанарын хяналтыг тооллогын эцсийн үр дүнд, батлагдсан журмын дагуу, 
боломжтой бол хараат бус гуравдагч этгээдээр хийлгэх нь зүйтэй.

БАТАлГААЖУУлАлТ

Баталгаажуулалтын эцсийн шатанд ГАГАӨО-ийн 2 мэргэжилтэн зөвлөгөө, 
шинжилгээ (ОУЗШ)  хийх олон улсын дүрмийн дагуу дээрх тайлангийн техник 
хавсралтыг үзэж өөрсдийн гаргасан дүгнэлтийн талаар тайлан бэлтгэнэ. 
Уг тайланд хавсралтад хийсэн шалгалтын үр дүн болон засаж сайжруулах 
шаардлагатай зүйлийг оруулсан байна. Техникийн үнэлгээ нь тухайн улс нэмж 
тодруулах боломжтой эсэхийг хамруулсан байна.

ГАГАӨО шинжээчдийн эцсийн тайлан тухайн улсаас оруулсан саналуудыг 
багтаасан байх ба энэ нь  НҮБУӨСК-ийн REDD+ вэб платформд нийтлэгдэнэ.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Ойн үндэсний тооллого нь ХТБ -н үйл явцын салшгүй нэг хэсэг учир улс 
орнуудын нөхцөлд тохирсон баталгаатай мэдээлэл шаарддаг бөгөөд  
бэрхшээлүүд нь ч өөр өөр байдаг. 

Монгол улсад ойн үндэсний тооллого ба түүнд шаардлагатай мэдээлэлтэй 
холбоотой ямар бэрхшээл байна вэ? Монгол улсын туршлагаас хуваалцах 
ямар нэг жишээ байна уу? 

Монгол улс магадгүй НҮБУАӨСК-д боломжтой хэд хэдэн механизмуудад 
тайлан хүргүүлж болох юм. Монгол улсад НҮБУӨСК-д тайлагнах үйл 
явцтай холбоотой ямар туршлага байна вэ?

ДАСГАл АЖил
Дараах олон сонголттой 2 дасгалын аль аль нь Варшавын (2013)-ын COP 19-ийн 
агуулгад хамаарна.

1.	 Олон сонголттой асуулт – ҮОМС болон НҮБУАӨСК. REDD+ д зориулсан 
Варшавын тунхаг. 14/CP.19 шийдвэр.

14/CP.19 –р шийдвэрийн эх бичвэрээс тодруулан (хэмжих, тайлагнах, 
баталгаажуулах загвар) дараах асуултуудад хариулна уу? (дасгалыг хийсний 
дараа өөрийн хариултыг хажуу дахь хүний хариулттай  харьцуулна)

I.	 Аль нь хэмжигдсэн, тайлагнасан, баталгаажуулсан (ХТБ) байх ёстой 
вэ?

а. Хүний нөлөөллөөс үүдэлтэй ойн хүлэмжийн хийн ялгаралт,  
       шингээлт
б.   Ойн нүүрстөрөгчийн нөөц
в.   Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийн өөрчлөлт
г.    Ойн талбайн өөрчлөлт
д.   Дээрх бүгд

II.	 REDD+ -ийн ХТБ систем нь ...тай тохирч байх ёстой;

а. Үндэсний нөхцөл байдалд тохирсон УАӨ -г бууруулах үйл  
       ажиллагааны ХТБ систем
б.   ландсат
в.   ТББ-ууд
г.    Дээрх бүгд

III.	 REDD+ ХТБ систем ...байх ёстой;

а.  ил тод
б. Улсаас тогтоосон Ойн Ялгаралтын Суурь Түвшин (ОЯСТ)-тэй  
       зохицсон
в.   REDD+ -ийн урамшууллыг нэмэгдүүлэх
г.    а болон б хариултууд

IV.	 REDD+ ХТБ-ийг тайлагнах нь.....;

    а.  Сайн дурынх 
 б.  Хүлээсэн үүрэг
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в. НҮБУАӨСК –ийн хүрээнд үр дүнд суурилсан урамшуулал авахад  
     чиглэгдсэн 
г.  Хариулт а ба в

V.	 REDD+ ХТБ-г ............-аар дамжуулан тайлагнадаг;

а. ТББ-ууд
б. НҮБУАӨСК –ийн 2 жил тутмын шинэчилсэн тайлангийн хавсралт
в. Википедиа
г.  Дээрх бүгд

2.	 Олон сонголттой асуулт – ҮОМС болон НҮБУАӨСК. REDD+ д зориулсан 
Варшавын тунхаг. 11/CP.19 шийдвэр.

 
11/CP.19 шийдвэрийн эх бичвэрээс тодруулан (Үндэсний ойн 
мониторингийн систем загвар) дараах асуултуудад хариул (дасгалыг 
хийж дууссаны дараа зэргэлдээх хүнтэйгээ хариултыг харьцуулна) 

1.	 Үндэсний ойн мониторингийн систем нь ... -р чиглүүлэгдсэн байна;

       а.  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Засгийн газар хоорондын зөвлөл
б.  Киотогийн протокол
в. Биологийн төрөл зүйлийн болон Цөлжилтийн тухай НҮБ-ын  
      конвенц
г.   Дээрх бүгд

2.	 Үндэсний ойн мониторингийн систем ... байх ёстой;

    а. ил тод
б. Цаг хугацааны хувьд тохиромжтой
в. Хэмжилт, тайлан, баталгаажуулалтад (ХТБ) тохиромжтой 
г. Дээрх бүгд

3.	 Үндэсний ойн мониторингийн систем ...байх ёстой;

а. Бүс нутгийн түвшинд хэрэглэгдэх
б.    Үндэсний хэмжээнд хэрэглэгдэх
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в.     Дунд хугацааны арга хэмжээ байдлаар бүс нутгийн түвшинд 
хэрэглэгдэх (Үндэсний хэмжээний систем рүү шилжих)

г.     б болон в хариулт

4.	 Үндэсний ойн мониторингийн систем ...байх ёстой;

а.   Одоогийн систем дээр суурилсан 
б.    Уян хатан, сайжруулах боломжтой 
в.    Тухайн улс дах ойн ялгаатай хэлбэрүүдийг үнэлэх боломжтой
г.     REDD+ д үе шаттай аргачлалыг тусгасан

5.	 д.     Дээрх бүгд Үндэсний ойн мониторингийн систем ...байх ёстой; 

а.    Одоогийн систем дээр суурилсан байх
б.    Уян хатан, сайжруулах боломжтой байх
в.     Тухайн улс дах ойн ялгаатай хэлбэрүүдийг үнэлэх боломжтой
г.      REDD+ д үе шаттай аргачлалыг тусгах
д.     Дээрх бүгд
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