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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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62
partner countries across 
Africa, Asia-Pacific and 
Latin America and the 

Caribbean

3,300+  
REDD+ practitioners trained 

since 2010 in UN-REDD 
Programme regional and global 

capacity building events 

on MRV, governance, gender, 
transparency and accountability, 

stakeholder engagement, multiple 
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scenario analysis
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already allocated to 
support partner countries 
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and Global Programmes

1,300+  
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the UN-REDD Programme’s 
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1 million+
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social media sites
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partner countries with  
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the UN-REDD Programme

US$245.37  
million 

in donor contributions 
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and Luxembourg

34%  
of the world’s  

forests  

located in UN-REDD 
Programme partner 

countries

56%  
of the world’s 

tropical  
forests

UN-REDD Programme
International Environment House

11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Geneva, Switzerland

www.un-redd.org

As of September 2015

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.



VII-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
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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•	 НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх бодлого, арга хэмжээ;

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ;

•	 Улс орны онцлогт тохирсон бодлого, арга хэмжээг хэрхэн боловсруулж 
хэрэгжүүлэх;

•	 Хувийн хэвшлийн оролцоог хангах;  

•	 Бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явц, үр дүнгийн мониторинг.

эНэхҮҮ СУргалТЫН гарЫН аВлага Нь дэлхИЙН УлС орНУУд REDD+-
ИЙг хэрэгжҮҮлэх бодлого, арга хэмжээгээ хэрхэН болоВСрУУлж, 
хэрэгжҮҮлж бУЙ Талаар аВЧ ҮЗэх бӨгӨӨд гарЫН аВлага 3: оЙН 
хомСдол, дороЙТлЫН хҮЧИН ЗҮЙлС болоН гарЫН аВлага 4: ҮНдэСНИЙ 
СТраТЕгИ/ҮЙл ажИллагааНЫ ТӨлӨВлӨгӨӨ ЗэрэгТэЙ  НягТ УялдаНа.

эНэхҮҮ гарЫН аВлагад доорх СэдВҮҮдИЙг ҮЗНэ.

7 I Бодлого, арга хэмжээ

бодлого, арга хэмжээ
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Үндсэн ойлголтууд   
•	 Бодлого, арга хэмжээ (БАХ) гэдэгт дараах зүйлсийг ойлговол зохино. Үүнд:   

Агаар мандал дахь хүлэмжийн хийг багасгах замаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг бууруулах чиглэлээр, мөн нүүрстөрөгчийг багасгах болон 
REDD+-ийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хэрэгжүүлэх засгийн 
газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болон хэрэгжүүлэхээр 
хүлээсэн үүрэг    

•	 НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх суурь конвенцийн агуулга нь 
уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, өөрчлөлтөд дасан зохицох арга 
хэмжээг гишүүн орнууд өөрсдийн онцлог, хүчин чадалд тохируулан  авч 
хэрэгжүүлэх  талаар тодорхой жишиг тогтоосон юм.   

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээнүүд нь уг хөтөлбөрийн 
үндсэн 5 үйл ажиллагааг бүгдийг эсвэл заримыг нь хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх, чиглэл өгөх зорилготой. 

•	 Бодлого, арга хэмжээ (БАХ) нь тухайн улсын онцлог ба ойн хомсдол, 
доройтолд хүргэж буй хүчин зүйлсийг арилгах чиглэлээр өөрсдийн 
сонгосон арга зам зэргээс шалтгаалан олон хэлбэртэй  байж болно.   

•	 Энэхүү бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар шийдвэр гаргах үйл 
явц нь олон үе шатад тулгуурлах бөгөөд зардал, үр ашиг (олон талын)-
ийг хэмжиж болохуйц, одоогоор хэрэгжүүлж байгаа БАХ, улс төрийн 
тэргүүлэх зорилт зэргээс гадна  хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц, үр дүнтэй,  
БАХ-г боловсруулахад талуудын өргөн оролцоог хангасан байдал зэргийг 
харгалзан үзнэ.   

•	 Стратегийн анхаарах асуудлууд: REDD+-ийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 
үйл ажиллагаа, газарзүйн байршил, ойн хомсдол, доройтолд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлс зэрэг нь хэрэгжүүлэх стратеги, тохирсон оновчтой 
бодлого, арга хэмжээг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.   

•	 REDD+-ийг санхүүжүүлэх стратеги нь тухайн орны REDD+-ийн зорилт 
болон БАХ-г тодорхойлоход нөлөөлөх хандлагатай төдийгүй ялангуяа 
ойн хомсдол, доройтолд нөлөөлж буй хүчин зүйлс нь ихэвчлэн эдийн 
засгийн учир шалтгаантай байдагтай холбоотой.

•	 Хүлэмжийн хийн ялгаралт, шингээлтийн хэмжигдэхүйц утгыг ойн суурь 
түвшинтэй харьцуулах замаар эдгээр БАХ-г тодорхойлох нь чухал юм.       

Удиртгал
Энэхүү сургалтын гарын авлага нь дэлхийн улс орнууд REDD+-ийг хэрэгжүүлэх 
бодлого, арга хэмжээгээ хэрхэн боловсруулж, хэрэгжүүлж буй талаар авч үзэх 
бөгөөд Гарын авлага 3: Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс болон Гарын 
авлага 4: Үндэсний стратеги/Үйл ажиллагааны Төлөвлөгөө зэрэгтэй  нягт 
уялдана. 

Мөн уг гарын авлагад дараах ойлголтуудыг багтаасан болно. Үүнд:

•	 НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх бодлого, арга хэмжээ;

•	 REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ;
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•	 Улс орны онцлогт тохирсон бодлого, арга хэмжээг хэрхэн боловсруулж 
хэрэгжүүлэх;

•	 Хувийн хэвшлийн оролцоог хангах;  
•	 Бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явц, үр дүнгийн мониторинг.

НҮБУАӨСК-ийн хүрээн дэх бодлого, арга хэмжээ
Бодлого, арга хэмжээ (БАХ) гэдэгт тухайн чиглэлээр засгийн газраас авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ болон/эсвэл хэрэгжүүлэхээр хүлээсэн үүргийг 
ойлгоно. REDD+-ийн хүрээний бодлого, арга хэмжээний зорилго нь тухайн 
улсын шийдвэрлэсний дагуу зарим салбарын зорилттой уялдуулан (тухайлбал 
орон нутгийн хөгжил, салбарын шинэчлэл гэх мэт) REDD+-ийн үйл ажиллагааг 
(хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгах/шингээлтийг нэмэгдүүлэх) хэрэгжүүлэхэд 
чиглүүлэхэд оршино.     

НҮБУАӨСК –ийн агуулга: Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх үйл ажиллагаа, 
бодлого, арга хэмжээ 

НҮБУАӨСК-ийн агуулгад REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээний зарим 
жишээ байдаг. Үүнийг сануулбал, Конвенцийн Талууд “дэлхийн уур амьсгалын 
системд нөлөөлөх хүний хүчин зүйлээс сэргийлэх” зорилгоор агаар мандал дахь 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахад үүрэг хүлээдэг. Энэхүү үүрэг нь улс 
Үндэсний онцлогт тохируулан тухайн орны засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй 
шинэ бодлого, хууль тогтоомж, практик, хөшүүрэг зэргийн үр дүнд хүлэмжийн 
хийн ялгаралтыг үлэмж хэмжээгээр бууруулснаар илэрхийлэгдэх юм. Иймд 
дээрх  зорилттой уялдах Конвенцийн зарчим нь:  

3. Талууд уур амьсгалын өөрчлөлтийг урьдаас үнэлэх, өөрчлөлтийн 
шалтгааныг арилгах, багасгах, сөрөг үр дагаврыг нь бууруулах 
зорилгоор урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлт нь ноцтой хохирол учруулж учруулж буй тохиолдолд уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд чиглэсэн бодлого, арга хэмжээ 
нь манай дэлхийд үр ашигтай, эдийн засгийн хувьд хамгийн бага 
зардлаар хэрэгжих бөгөөд шинжлэх ухааны тодорхой бус байдал нь 
ийм чиглэлийн бодлого, арга хэмжээ авахыг хойшлуулах шалтаг болох 
ёсгүй. Энэ бодлого, арга хэмжээнд нийгэм эдийн засгийн төрөл бүрийн 
нөхцөлийг харгалзсан, хүлэмжийн хийн бүхий л эх үүсвэр, шингээгч, 
хураагуурыг тооцсон, дасан зохицох арга хэмжээг оруулсан, эдийн 
засгийн бүх салбарыг хамарсан иж бүрэн байх ёстой.   

Конвенцэд элсэгч хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын зүгээс зарим тодорхой 
амлалт үүргийг хүлээсэн бөгөөд эдгээрийн нэг нь:

d) Ногоон ургамал, биомасс, ой, далай болон хуурай газар, эрэг орчмын 
болон далайн экологийн тогтолцоо зэрэг Монреалын протоколоор 
зохицуулагдаагүй бүх төрлийн хүлэмжийн хийг шингээгч, хураагуурыг 
зохистой ашиглах, мөн шаардлагатай үед тэдгээрийг хамгаалах, 
чанарыг нь сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх;
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Эдгээр зарчмууд болон Талуудын үүрэг амлалтуудын дагуу уг конвенцэд нэгдсэн 
улс орнууд нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, энэхүү өөрчлөлтөд дасан 
зохицох арга хэмжээг өөрсдийн нөхцөл байдал, хүчин чадалд тохируулан авч 
хэрэгжүүлнэ. Иймд хүлэмжийн хийг шингээгч ой болон түүний тогтвортой 
менежментийн асуудлуудад чиглэсэн Бодлого, арга хэмжээнүүдийг зайлшгүй 
тусгах шаардлагатай.    
REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ: НҮБУАӨСК-ийн зөвлөмж
REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээнүүд нь уг хөтөлбөрийн үндсэн 
5 үйл ажиллагааг бүгдийг, эсвэл заримыг нь хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 
чиглэл өгөх зорилготой. Эдгээр 5 үйл ажиллагаа нь:

•	 Ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах; 
•	 Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах;  
•	 Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг хамгаалах;  
•	 Ойн тогтвортой менежмент;   
•	 Ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх.

REDD+-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх бодлого, арга 
хэмжээ (БАХ) 
Ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч хүчин зүйлсэд чиглүүлэх  

Ойн хомсдол, доройтол хүргэж буй хүчин зүйлсийг Ойн Хомсдол, Доройтлыг 
Үүсгэгч Хүчин Зүйл (ОХДҮХЗ) гэх бөгөөд дараах 2 ангилалд хуваана:  

(i) шууд хүчин зүйлс (илэрхий шалтгаан). Үүнд; ойн санд буюу ойролцоо 
дэд бүтэц барих, газар тариалангийн талбайг ихэсгэх, түймэр, мод 
огтлолт гэх мэт;   

(ii) шууд бус хүчин зүйлс (далд шалтгаан буюу дам нөлөө). Үүнд; гадаад 
буюу олон улсын харилцааны хүчин хүчин зүйлс (жишээлбэл: зах зээл, 
бараа бүтэгдэхүүний үнэ өртөг), дотоодын хүчин зүйлс (жишээлбэл: хүн 
амын өсөлт, дотоодын зах зээл, Үндэсний бодлого, засаглал)-ээс гадна 
мөн орон нутгийн нөхцөл байдал (жишээлбэл: өрхийн амьжиргааны 
хэлбэр, төлөв байдал өөрчлөгдөх) зэргийг хамруулна.  

Ойн хомсдол, доройтлыг үүсгэгч нь шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх тодорхой 
бүлэг хүмүүс эсвэл хуулийн этгээд байдаг.  

REDD+-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд улс орнууд энэхүү 
асуудлын шууд болон шууд бус зүйлсээ сайтар тодорхойлж, ойлгох шаардлагатай 
ба түүнд тохирсон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, ойг хадгалан хамгаалах, 
тулгарч буй бэрхшээл, ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг сайжруулах, ойн тогтвортой 
менежментийг хэрэгжүүлэх зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тохирох 
бодлого, арга хэмжээг тодорхойлохдоо холбогдох талуудын оролцоог хангаж, 
тэднээр хүлээн зөвшөөрүүлсэн байх шаардлагатай. Ойн хомсдол, доройтлын 
шалтгаан, хүчин зүйлсийн талаарх дүн шинжилгээний тухай дэлгэрэнгүйг Гарын 
авлага 3: Ойн Хомсдол, Доройтлын Хүчин зүйлс.–ээс үзнэ үү.  
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Шууд болон шууд бус хэрэгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ 
ОХД-ын шууд болон шууд бус суурь хүчин зүйлсэд чиглэх, хариуцагч этгээд болон 
үүнтэй холбоотой үйл явц зэргээс шалтгаалж бодлого, арга хэмжээ нь тухайн 
улс орны онцлог нөхцөлөөс шалтгаалан олон төрөл байж болно. Жишээлбэл: 
8.1-р зурагт REDD+-ийг хэрэгжүүлэх боломжит бодлого, арга хэмжээний бүрэн 
бус жагсаалт, тэдгээрийн REDD+ үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдаж буйг харуулав. 
(✔✔-тэмдгээр REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шууд нөлөөлөх буюу чухал 
үүрэгтэйг, ✔-тэмдгээр шууд бус үүрэгтэйг тус тус илэрхийлнэ). Доорх хүснэгтэд 
үзүүлсэн эдгээр БАХ тус бүрийг REDD+-ийн 5 үндсэн үйл ажиллагаатай тухайн 
орны нөхцөл байдлаас шалтгаалах нь тодорхой (жишээлбэл: ойн хомсдолд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлтэй холбоо бүхий үйл явц, “+”–ыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
буй саад бэрхшээл, БАХ-г хэрэгжүүлэх арга замууд гэх мэт) бөгөөд энэхүү 
хүснэгтэд зөвхөн тайлбарлах зорилгоор оруулав. 

Зураг 7.1 Хэрэгжүүлж болох БАХ-ний бүрэн бус жагсаалт

 REDD+ үйл ажиллагаа

Ойн хомсд. 
шалтгаалах х.хийг 

багасгах

Ойн доройт. 
шалтгаалах 

х.хийг багасгах

Хамгаалах Ойн тогт. 
менежм

Х.хийн 
шигээлтийг 
нэмэгдүүлэх

Түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
хөтөлбөрийн 
санхүүжилт

✔ ✔✔ ✔   

ОХД-д хүргэж буй 
үйл ажиллагаанд 
өгдөг татаасыг 
цуцлах/ойн 
доройтолд 
хүргэсэн бол 
татвар ногдуулах 
(санхүүгийн 
ажиллагаа) 

✔✔ ✔✔ ✔   

Биомассын эрчим 
хүч үйлдвэрлэх 
тогтвортой 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх

✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔

Тусгай 
хамгаалалттай 
газар нутгийн 
сүлжээг бэхжүүлэх, 
менежментийг 
сайжруулах 
(нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн 
менежментийг 
оролцуулаад)

✔ ✔ ✔✔ ✔  

Нөхөрлөлийн 
ойн аж ахуйг 
бэхжүүлэх, 
дэмжлэг үзүүлэх

✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔
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Ойн 
мониторингийг 
сайжруулж ойн 
хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг 
хангах

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Хамгааллын 
концессыг 
хэрэгжүүлэх

✔ ✔ ✔✔

Ойжуулах/
доройтсон ойг 
нөхөн сэргээх 
(агро-ойг 
оролцуулаад)  

   ✔ ✔✔

Хүрээлэн буй 
орчинтой 
холбоотой 
үйлчилгээний 
төлбөр тооцох  
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх/
эсвэл өөр төрлийн 
урамшууллын схем 
хэрэгжүүлэх 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Уугуул иргэдийн 
газар нутаг, 
эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн 
газар эзэмших, 
ашиглах 
эрх зэргийг 
оролцуулаад 
газар эзэмшлийн 
аюулгүй байдлыг 
сайжруулах 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ойн магадлан 
итгэмжлэх/эсвэл 
мод бэлтгэлийн 
нөлөөллийг 
багасгах зэргийг 
дэмжих

 ✔  ✔✔  

Үндэсний, бүс 
нутгийн болон 
орон нутгийн 
түвшинд 
газар ашиглах 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх, дэд 
бүтцийн хөгжлийг 
оролцуулаад 
(жишээ нь авто 
замууд)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

фермерийн 
бус ажлууд/
эсвэл тогтвортой 
бизнес, ажлын 
байр нэмэгдүүлэх 
зорилгоор жижиг 
зээл олголтыг 
дэмжих 

✔✔ ✔✔ ✔   

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

ОХД-ын шалтгаан шууд ба шууд бус байдагтай адил бодлого, арга хэмжээ нь мөн 
шууд нөлөөлөх эсвэл дам нөлөөлөх буюу шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлэх 
хэлбэрээр хувааж болно:  
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•	 шууд нөлөөлөл нь хүлэмжийн хийг багасгах эсвэл зогсооход шууд чиглэсэн 
байна. Жишээлбэл: ойжуулалт, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, эрчим хүч 
хэмнэх хөтөлбөр гэх мэт. 

•	 шууд бус нөлөөлөл нь шууд нөлөөллийг оновчтой, үр дүнтэй болгох 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилго агуулдаг. Жишээлбэл: Чадавх бий болгох, 
газар ашиглалтын төлөвлөгөө, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
хангах, засаглалын хөтөлбөр гэх мэт.

Шууд болон шууд бус (дам) хэлбэрээр нөлөөлөх БАХ-ний ялгаа зарим тохиолдолд 
бүдгэрэх боловч тэдгээрийг оролцогч талуудад сайтар ойлгуулах, ялангуяа  
REDD+-ийн үр дүнг тооцох үед үүнийг нарийвчлан тодорхойлох нь зүйтэй байдаг.     

ОХД-той тэмцэх улс орнуудын сонгосон арга замууд нь тэдний Үндэсний онцлогоос 
шалтгаалж өөр өөр байдаг. Зарим улсууд “хураахад хялбар жимс” буюу үр дүн 
нь богино хугацаанд шууд илрэх, хэрэгжүүлэхэд хялбар үйл ажиллагаануудыг 
тодорхойлж байхад, ихэнх улсууд асуудлыг өргөн хүрээгээр авч үзэн хоорондоо 
уялдаатай ОДХ-ын хүчин зүйлс буюу “+” үйл ажиллагааны бэрхшээлүүдэд шууд 
болон шууд бусаар нөлөөлөх олон төрлийн арга замыг сонгон авч хэрэгжүүлэхэд 
ашиглаж байна. Иймд REDD+-ийг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх стратеги нь ихэвчлэн 
ОХД-д нөлөөлдөг үндсэн шууд болон шууд бус хүчин зүйлс, саад бэрхшээлийг 
арилгахад чиглэсэн цогц бодлого, арга хэмжээ хэлбэрээр өргөн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлдэг. Мөн тэдгээр бодлого, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжилтийн түвшинд 
байгаа REDD+-тэй холбоотой бусад БАХ-үүдтэй (тухайлбал; тодорхой бодлого, 
үйл ажиллагааны хийдэл, зөрчлийг арилгах, хэрэгжилтийг сайжруулах гэх мэт) 
уялдуулахыг шаарддаг.          

Бодлого, арга хэмжээг тодорхойлох, загварчлах дүн 
шинжилгээний ажил  
Хүчин зүйлс, саад бэрхшээлийн дүн шинжилгээ  

ОХД-ын тоон болон чанарын иж бүрэн үнэлгээгээр дамжуулан холбогдох 
хүчин зүйлс, шалтгаанууд, үл явц, байршил болон эдгээр нь REDD+-ийн үйл 
ажиллагаатай хэрхэн холбогдохыг тодорхойлох нь хамгийн тохиромжтой 
түлхүүр арга хэмжээ юм. ОХД-ын хүчин зүйлсийн талаарх дүн шинжилгээг нэг 
удаа хийгээд орхих судалгаа биш, харин холбогдох хүчин зүйлс болон саад 
бэрхшээлүүдийн хувьсах нөхцөл байдалд тохируулан тодорхой давтамжтайгаар 
хийгдсэн судалгаануудаа шинэчилж байх шаардлагатай.      

Бусад дүн шинжилгээ
Шийдвэрт дэмжлэг үзүүлэх арга хэрэгслүүд

REDD+-ийн бодлого, арга хэмжээг боловсруулах явцад олон талт оролцогч 
талуудын хоорондын ашиг сонирхлын зөрчил, тодорхой сонголтуудад суурилан 
гаргасан шийдвэрүүдээс үүдэн гарах үр дагаврын талаарх мэдээлэл хангалтгүй 
зэрэг бэрхшээлүүд байнга үүсдэг. REDD+-ийн шийдвэр гаргагчдад чадавхыг 
бэхжүүлэх зорилго бүхий удирдамж болон олон тооны арга хэрэгслүүд 
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нэмэгдсээр байна. Эдгээр материалуудыг тулгарч байсан олон төрлийн 
бэрхшээлүүдийн жишээн дээр үндэслэн, мөн шийдвэр гаргах нөхцөл байдлыг 
харгалзан боловсруулсан байдаг.        
Шийдвэр гаргахад дараах асуудлуудыг тусгана. Үүнд:    
•	 REDD+-ийн (илүү өргөн утгаар нь ногоон эдийн засаг) асуудлуудыг Үндэсний 

хөгжлийн зорилтуудтай хэрхэн уялдуулах; 
•	 Хэрэгжүүлэх боломжтой БАХ-ний төрлүүд;
•	 Хэрэгжүүлэх БАХ тус бүрийн зорилтуудыг тодорхойлох (жишээлбэл: 

хамрагдах газар нутгийн хэмжээ);
•	 Тэдгээрээс эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх газар нутгуудыг эрэмбэлэх.  
Шийдвэр гаргалтыг дэмжих арга хэрэгслүүд нь гарын авлага, бичиг баримтаас 
эхлэн шийдвэртэй гаргахтай холбоотой мэдээлэл цуглуулах арга техник, 
нарийвчлан боловсруулсан программ хангамж хүртэл олон төрлийнх байдаг.     
БАХ-ний дүн шинжилгээг хийхэд шаардлагатай “шийдвэр гаргалтыг-дэмжих” 
хэрэгслийн зарим жишээнээс дурдвал: 

•	 “IDRISI” Газрын Өөрчлөлтийг Загварчлагч (Selva Land Change Modeller 
(LCM));

•	 “Хамгааллын өндөр үнэ цэнэ бүхий ой мод” (The High Conservation Value 
Forest (HCVF)) багц хэрэгсэл;

•	 REDD+-ийн үр ашгийг тооцох ажлын дэвтэр Дэлхийн Банк; 
•	 “UN-REDD-ийн үр ашиг ба эрсдэлийг тооцох” багц хэрэгсэл (BeRT).  

Гарын авлага 4: Үндэсний Стратеги/Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө-нд дүн 
шинжилгээний арга хэрэгслийг хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй тайлбар бий.    

Орон зайн зураглал 
Газрын зургийг мөн REDD+-ийн шийдвэр гаргалтыг-дэмжих арга хэрэгсэл буюу 
багаж болгож ашиглаж болно. Энэ нь төлөвлөлт болон оролцогч талуудад дараах 
боломжуудыг олгодог:     

•	 REDD+-ийн төлөвлөх үйл явцыг сайтар ойлгох (жишээ нь: ойн бүрхэвчийн 
зураг, газар ашиглалт, одоогийн болон ирээдүйд бий болох дэд бүтцийн 
байгууламжууд, хүн амын суурьшилт гэх мэт);

•	 REDD+-ийн үйл ажиллагааг нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх газар нутгийг сонгох, 
газар ашиглалтын тохиромжтой төрлүүдийг сонгох, дүн шинжилгээ хийх; 

•	 Аймаг-бүс нутгийн төлөвлөлтөд саналаа тусгах. 

Жишээ нь: байгалийн хий, газрын тосны олборлолт болон хүн амын өсөлтийн 
байршлын дарамт, ачаалал хаана үүсэж болохыг тогтоосноор REDD+-ийн үйл 
ажиллагааг хаана хамгийн үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх боломжтойг тодорхойлох 
боломжтой (7.4-р зургаас үзнэ үү).     
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Зураг 7.4: Танзани улс дахь REDD+-ийн төлөвлөлтөд газар ашиглалтын олон хэлбэрийг 
тусгасан байдал 

Эх сурвалж: НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр-WCMC.

Газарзүйн зургийн тусламжтайгаар REDD+-ийн үйл ажиллагаанууд ямар 
байршилд нийгэм болон хүрээлэн буй орчны үр ашгийг нэмэгдүүлэх (жишээ 
нь: биологийн олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах ажлыг хаана эрчимжүүлж 
болох) боломжтой болохыг тодорхойлж болно. Газрын зураг бүр ямар тодорхой 
асуудлуудад чиглэсэн (тус газрын зургийг ашиглаж буй бүлэгтэй зөвлөлдөх), 
эдгээрийн үр дүнг баталгаажуулах, оролцогч талуудад хэрхэн танилцуулж, түгээх 
асуудлуудыг тооцох нь чухал.       

REDD+-ийн үндсэн асуудал болох орон зайн төлөвлөлтөд суурилсан шийдвэр 
гаргалтыг-дэмжих олон тооны арга хэрэгсэл бий.  Хүн амын өсөлт, газар 
ашиглалтын байнгын нөлөө (жишээлбэл; газар тариалан, уул уурхай гэх мэт) 

зэрэг асуудлыг орон зайн төлөвлөлтөд тусгаснаар ашиглах боломжтой талбай, 
ой мод, байгалийн бусад төрлийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах боломж 
бүрддэг. 

REDD+-ийн хүрээнд газар ашиглалтын төлөвлөлт хийх нь газрыг (хязгаарлагдмал 
нөөц бүхий) өөр бусад хэлбэрээр ашиглах боломжийг олж тогтоох, байгалийн 
нөөцийг зохистой хуваарилах, газар ашиглалтын оновчтой хэлбэрийг сонгох гэх 
мэтээр Үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх зорилтуудад хүрэх бас нэг боломж юм. 
Мөн түүнчлэн, REDD+-ийн үйл ажиллагааг эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх газар нутгийг 
тодорхойлох, холбогдох зардлыг тооцохын зэрэгцээ үр ашгийг нэмэгдүүлж, 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах талтай.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Оновчтой бодлого, арга хэмжээг боловсруулахад зөвхөн газрын зураг 
ашигладаг уу? Яагаад/эсвэл яагаад үгүй вэ?

Эдийн засгийн арга хэрэгслүүд
Шийдвэр гаргалтыг-дэмжих эдийн засгийн арга хэрэгслүүд мөн чухал үүрэгтэй. 
Эдгээр нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах арга хэмжээний зардлыг 
тооцох энгийн аргаас эхлэн орон зайн дүн шинжилгээ, тооцоололд суурилсан 
илүү нарийвчилсан арга хүртэл олон төрөлтэй. Эдийн засгийн арга хэрэгслийг 
ашиглан REDD+-ийг хэрэгжүүлэх зардал (боломж, хэрэгжилт ба арилжааны 
зардлууд) ба үр ашгийг тооцож болно. Цаашилбал, REDD+-ийн зорилтуудыг 
Үндэсний хөгжлийн зорилтуудтай хэрхэн уялдуулж төлөвлөх, боломжит хэтийн 
төлөвүүд, тэдгээрийн үр ашиг, зардал төсвийг тооцоход хэрэглэнэ.   

REDD+-ийн дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан олон тооны маягтууд байдгаас 
зарим нь бүх төрлийн зардлууд (жишээ нь: боломж, хэрэгжилт ба арилжаа), үр 
ашгийн тооцоог багтаасан бөгөөд үүнийг боломжит хувилбаруудыг шинжлэн 
дүгнэхэд хэрэглэдэг. Түүнчлэн, UN-REDD  хөтөлбөрийн хүрээнд REDD+-ийн зардал, 
үр ашгийг тооцоолох газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан тусгай аргыг 
боловсруулж байгаа бөгөөд энэ арга нь шууд бус зардал, үр ашгийн боломжит 
хувилбарууд буюу тодорхой төсөөллүүдийг харьцуулах замаар  REDD+-ийн орон 
зайн эдийн засгийн дүн шинжилгээг хийх боломж бүрдүүлэх юм.  

Эдгээр арга хэрэгсэл, нөөцийг сонгож хэрэглэх үедээ дараах асуултыг тавих нь 
зүйтэй. Үүнд:

•	 Тухайн  бодлого, арга хэмжээний хувилбар болон шалгуур үзүүлэлтүүд 
нь сонгож авсан тухайн арга/нөөцөд тохирч буй эсэх? (хэрэв тохирохгүй 
бол өөр арга хэрэгсэлтэй хослуулах боломжтой юу?)

•	 Сонгож буй арга хэрэгсэл нь орон зайн хамрах хүрээ/шатлалд тохирч 
байна уу?

•	 Тухайн аргыг хэрэглэхэд ямар цаг хугацаа, туршлага, техникийн чадавх 
болон хөрөнгө мөнгө шаардагдах вэ?
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зэрэг асуудлыг орон зайн төлөвлөлтөд тусгаснаар ашиглах боломжтой талбай, 
ой мод, байгалийн бусад төрлийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах боломж 
бүрддэг. 

REDD+-ийн хүрээнд газар ашиглалтын төлөвлөлт хийх нь газрыг (хязгаарлагдмал 
нөөц бүхий) өөр бусад хэлбэрээр ашиглах боломжийг олж тогтоох, байгалийн 
нөөцийг зохистой хуваарилах, газар ашиглалтын оновчтой хэлбэрийг сонгох гэх 
мэтээр Үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх зорилтуудад хүрэх бас нэг боломж юм. 
Мөн түүнчлэн, REDD+-ийн үйл ажиллагааг эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх газар нутгийг 
тодорхойлох, холбогдох зардлыг тооцохын зэрэгцээ үр ашгийг нэмэгдүүлж, 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах талтай.

                     Эргэцүүлэх асуулт

Оновчтой бодлого, арга хэмжээг боловсруулахад зөвхөн газрын зураг 
ашигладаг уу? Яагаад/эсвэл яагаад үгүй вэ?

Эдийн засгийн арга хэрэгслүүд
Шийдвэр гаргалтыг-дэмжих эдийн засгийн арга хэрэгслүүд мөн чухал үүрэгтэй. 
Эдгээр нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах арга хэмжээний зардлыг 
тооцох энгийн аргаас эхлэн орон зайн дүн шинжилгээ, тооцоололд суурилсан 
илүү нарийвчилсан арга хүртэл олон төрөлтэй. Эдийн засгийн арга хэрэгслийг 
ашиглан REDD+-ийг хэрэгжүүлэх зардал (боломж, хэрэгжилт ба арилжааны 
зардлууд) ба үр ашгийг тооцож болно. Цаашилбал, REDD+-ийн зорилтуудыг 
Үндэсний хөгжлийн зорилтуудтай хэрхэн уялдуулж төлөвлөх, боломжит хэтийн 
төлөвүүд, тэдгээрийн үр ашиг, зардал төсвийг тооцоход хэрэглэнэ.   

REDD+-ийн дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан олон тооны маягтууд байдгаас 
зарим нь бүх төрлийн зардлууд (жишээ нь: боломж, хэрэгжилт ба арилжаа), үр 
ашгийн тооцоог багтаасан бөгөөд үүнийг боломжит хувилбаруудыг шинжлэн 
дүгнэхэд хэрэглэдэг. Түүнчлэн, UN-REDD  хөтөлбөрийн хүрээнд REDD+-ийн зардал, 
үр ашгийг тооцоолох газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан тусгай аргыг 
боловсруулж байгаа бөгөөд энэ арга нь шууд бус зардал, үр ашгийн боломжит 
хувилбарууд буюу тодорхой төсөөллүүдийг харьцуулах замаар  REDD+-ийн орон 
зайн эдийн засгийн дүн шинжилгээг хийх боломж бүрдүүлэх юм.  

Эдгээр арга хэрэгсэл, нөөцийг сонгож хэрэглэх үедээ дараах асуултыг тавих нь 
зүйтэй. Үүнд:

•	 Тухайн  бодлого, арга хэмжээний хувилбар болон шалгуур үзүүлэлтүүд 
нь сонгож авсан тухайн арга/нөөцөд тохирч буй эсэх? (хэрэв тохирохгүй 
бол өөр арга хэрэгсэлтэй хослуулах боломжтой юу?)

•	 Сонгож буй арга хэрэгсэл нь орон зайн хамрах хүрээ/шатлалд тохирч 
байна уу?

•	 Тухайн аргыг хэрэглэхэд ямар цаг хугацаа, туршлага, техникийн чадавх 
болон хөрөнгө мөнгө шаардагдах вэ?
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•	 Шаардлагатай үр дүн гаргахын тулд хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээлэл 
хангалттай бий юу?  

•	 Энэхүү аргыг ашиглан гаргасан мэдээлэл, дүрслэл нь төрөөс газар 
ашиглалтын төлөвлөлт болон шийдвэр гаргахдаа ашиглаж буй бусад 
арга хэрэгсэлтэй тохирох уу? 

•	 Холбогдох бодлого, оролцогч талуудын сонирхлоос үүдэн гарах олон 
талын зорилтот үр ашиг, тэдгээрийн эрэмбэ дарааллыг тухайн сонгож 
буй арга хэрэгсэл зохистой илэрхийлж чадах уу?  

•	 Хэрэв үгүй бол, эдгээр эрэмбийг зохистой илэрхийлж чадах эдийн 
засгийн (эсвэл эдийн засгийн бус) өөр арга хэрэгсэл бий юу?  

Үндэсний онцлогт тохирсон REDD+-ийн бодлого, арга 
хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 
Шууд болон шууд бус хүчин зүйлс олон төрөл тул тэдгээрт чиглэсэн REDD+-ийн 
бодлого, арга хэмжээ мөн олон хэлбэртэй байна. Үндэсний стратеги болон 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах ажлын чухал хэсэг болох хамгийн 
тохиромжтой БАХ-г тодорхойлох, сонгохын тулд дүн шинжилгээнд суурилах, хэд 
хэдэн стратегийн анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг анхаарч авч үздэг. Эдгээр 
нь тухайн улсын Үндэсний REDD+-ийн үзэл баримтлалтай холбогдох ба үүнд 
REDD+-ийн эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл ажиллагаа, хэрэгжилтийн 
түвшин, хаана эсвэл ямар хүчин зүйлсэд чиглэх талаар тусгасан байна. Эдгээрийг 
харгалзан үзсэнээр илүү стратегийн шинжтэй, асуудлуудад бүрэн чиглэсэн 
бодлого, арга хэмжээний загварчлал гаргах, мөн холбогдох хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах зэргээс гадна амжилттай хэрэгжүүлэх угтвар нөхцөл, зардлын үр 
ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх боломжоор хангаж өгдөг.          

БАХ-ний талаар шийдвэр гаргах үйл явцад хүлэмжийн ялгаруулалтыг бууруулах 
боломжоос эхлэн түүнд шаардагдах зардал хөрөнгө, үр ашиг (бүх талын), одоо 
хэрэгжүүлж буй ажлууд, улс төрийн тэргүүлэх зорилтууд, хүлээн зөвшөөрөгдөх 
боломжтой эсэх зэрэг олон талын асуудлыг харгалзаж үздэг. Түүнчлэн, энэхүү 
үйл явц, түүний үр дүнд гаргах шийдвэрүүд ч зарим оролцогч талуудын 
эсэргүүцэлтэй тулгарах нь бий. Иймд БАХ-г боловсруулах явцад оролцогч 
талуудыг үр дүнтэйгээр, өргөн хүрээнд оролцуулах нь чухал юм.   

БАХ-г сонгох олон талт үйл явц

Өмнө дурдагдсан олон тооны стратегийн асуудлууд (REDD+-ийн эн тэргүүний 
үйл ажиллагаа, газар нутаг, ОХДХЗ) нь БАХ-г тодорхойлох чиглэл болж өгдөг. 7.6–
р зурагт эдгээр БАХ-г тодорхойлох үедээ анхаарах асуудлын жагсаалтыг бүрэн 
бус байдлаар үзүүлэв.  
Үүний дараагийн шатанд Өөрчлөлтийн онол (theory of change) боловсруулах нь 
ашигтай байдаг. Ингэснээр урт хугацаанд гарах үр дүн, түүний талаарх төсөөлөл, 
хоорондын харилцан хамаарал, тэдгээрийн урьдчилсан нөхцөл зэргийг 
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тодорхойлж өгдөг. REDD+-ийн хувьд, энэхүү онолыг ашиглан олон төрлийн БАХ-г 
ямар хэлбэрээр хамтад нь хэрэгжүүлэх талаар үнэлгээ хийснээр зорилтод үр дүнд 
хэрхэн хүрэхийг тодорхойлж болно. Мөн суурь шалтгаанууд, гарч болзошгүй 
эрсдэлүүдтэй холбоотой өөрчлөлт хийхэд шаардлагатай шат дараалсан 
асуудлуудыг шийдэхэд ашигладаг. Өөрчлөлтийн онолыг ашигласнаар, стратеги, 
тактикийн асуудлуудаар мэдээлэл сайтайгаар шийдвэр гаргах, улмаар цаашдын 
хэлцэл, зөвлөгөөн болон дүн шинжилгээнүүдэд үндэслэн цаашдаа шийдвэрээ 
улам сайжруулах боломжтой.   
REDD+-ийн зорилтуудад хүрэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх олон тооны БАХ, 
тэдгээрийн боломжит хэлбэрүүдийг улс орнууд эрэмбэлэх шаардлагатай. 
Ингэхдээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзвэл зохино. Үүнд:

•	 Тухайн орны тодорхой нөхцөл байдалд REDD+-ийн үйл ажиллагаанаас 
учирч болох эрсдэлийн нөлөөг зөөлрүүлэх боломжтой эсэх;  

•	 Бодлого, арга хэмжээг бүтээмжтэй, үр ашигтайгаар хэрэгжүүлэх Үндэсний 
болон бус нутгийн чадавх бололцоо;

•	 Нийт бодлого, арга хэмжээний үр дүнг багцаар нь хэмжиж тодорхойлох 
Ойн Мониторингийн Үндэсний Систем (ҮОМС)-ийн боломж;   

•	 Тодорхой нэг бодлого, арга хэмжээний хэрэгжилт, гарч буй үр дүнг 
тодорхойлох мониторингийн чадавх (жишээ нь: нөхөн ургалт);

•	 БАХ-нд шаардагдах зардал, түүний үр ашиг (олон талын), болзошгүй 
эрсдэл;

•	 Үндэсний болон бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө, зорилтуудтай 
нийцсэн байдал;

•	 Улс төрийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал/тодорхой үйл ажиллагааг 
дэмжих эсэх;

•	 Ойн талаар мөрдөж буй бодлого, төлөвлөгөө, REDD+-тэй холбоотой 
бусад БАХ-ний цар хүрээ, онцлог;

•	 БАХ-г хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн (Үндэсний/хоёр талт/олон талт) 
бололцоо;

•	 REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмуудын суурийг 
тавих.    
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Зураг 7.6 Бодлого, арга хэмжээг тодорхойлох, боловсруулахад анхаарч авч үзэх 
асуудлууд 

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

REDD+-ийн үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал, түүнээс гарах олон талт үр 
ашиг, дагалдах эрсдэл зэргийг үнэлэх (сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх 
зарчмын ажлын хүрээнд) шаардлагатай бөгөөд нөлөөллийг зөөлрүүлэх боломж, 
нийгэм-эдийн засгийн болон байгаль орчны асуудлыг анхаарч үзвэл зохино. 
Хэрэгжүүлэх БАХ-г тухайн улс орны хөгжил, одоо мөрдөж буй бодлого, хууль 
дүрэмтэй нийцүүлэх арга замууд, энэхүү БАХ-үүд нь харилцан биеэ нөхсөн, 
дэмжсэн шинжтэй  байх эсэхийг мөн харгалзаж үзэх ба ингэснээр улс төрийн 
дэмжлэг хүлээх, REDD+-ийн хөрөнгө оруулалтыг REDD+-ийн бус санхүүгийн 
эх үүсвэрээр (жишээ нь: улсын төсөв, хувийн хэвшил) баталгаажуулах зэрэг 
боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн, шаардлагатай шинэчлэлт хийх хэрэгцээ гарах үед 
түүнийг хэрэгжүүлэх улс төрийн нөөц боломж бий эсэхийг тооцохоос гадна цаг 
хугацааны хувьд нь анхаарч үзэх шаардлагатай.     

БАХ-үүдийн хамаарлыг тус бүрээр нь үнэлэх шаардлагагүй ба шууд болон шууд 
бус нөлөөлөгч хүчин зүйлсэд чиглэсэн REDD+-ийн үйл ажиллагаануудыг нэгдсэн 
байдлаар авч үзэх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн, Үндэсний болон орон нутгийн 
түвшинд хэрэгжүүлэх эдгээр бодлого, арга хэмжээний хоорондын хамаарал, 
харилцан биеэ дэмжих байдал, нөлөөлөл зэргийг тооцох шаардлагатай 
(жишээлбэл: бүс нутгийн түвшинд үйл ажиллагааг дэмжих бодлого болон 
зохицуулалтын шинэчлэл).       

Оролцооны аргаар шийдвэр гаргах, сонгох үйл явц
REDD+-ийн үйл ажиллагаа, түүнтэй холбоотой БАХ-ний хамрах хүрээ, хэрэгжих 
түвшнийг тогтоох талаар шийдвэр гаргах үйл явцад уг асуудалд хамаарал бүх 
талууд, тухайлбал; ИНБ, засгийн газар, орон нутгийн иргэд, хязгаар нутгийн оршин 
суугчид (жишээ нь: уугуул иргэд, эмэгтэйчүүд, залуучууд) -ын тэгш оролцоог 
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хангах нь чухал. Тэдний зохих оролцоогүйгээр REDD+-ийн үйл ажиллагаа болон 
БАХ-г тодорхойлох, эрэмбэлэх, үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нь бэрхшээлтэй.   

Бүс нутгийн түвшинд алслагдмал оршин суугчид болон хүн амын цөөнхийн 
төлөөллийг хамруулан хүйсийн тэгш байдлыг хангасан талуудын зохистой 
оролцоог хангах нь REDD+-ийн үр бүтээмж, ашиг тустай үйл ажиллагааг1 төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, мониторинг хийх (ялангуяа бүс нутгийн түвшинд) боломжийг 
олгодог.  Оролцооны бусад аргын дотроос “өөрчлөлтийн онол” нь урт хугацааны 
зорилт түүний хэтийн төлөвийн талаар нийтлэг ойлголт өгөх, түүнд яаж хүрэх, 
үйл явц хэрхэн өрнөж буйг тодорхойлох боломж олгодог.      

Улс орнууд дээр дурдсан дараалсан шатуудын явцад үйл ажиллагаанд оролцох 
түвшин, түүний бүтээмж, зардлын үр ашигтай байдал, хэт их хүлээлт бий болгох 
эрсдэлийг (жишээ нь: зарим газарт REDD+-ийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт 
хийгдэхгүй) анхаарч эдгээрийн зохистой хэм хэмжээг тогтоох шаардлагатай 
болдог. Ийм учраас холбогдох талуудыг тохиромжтой арга замаар хэрэгцээтэй 
зөв цагт нь шийдвэр гаргалтын зохих түвшинд оролцуулах нь маш чухал. Орон 
нутгийн болон алслагдмал нутгийн иргэдийг зорилтот бүс нутгийн түвшинд 
REDD+-ийн үйл ажиллагааг төлөвлөх ажилд татан оролцуулах нь мөн чухал 
асуудал юм. Үүний тулд хэлэлцүүлэг болон бусад хууль ёсны үйл ажиллагаанд 
тэдний идэвхтэй оролцоог (REDD+-ийн талаарх анхны ойлголтын түвшнийг нь үл 
харгалзан) дэмжих арга замыг эрэлхийлэх нь зүйтэй.  

Харин шууд хамааралгүй асуудлаар бүс нутгийн түвшинд стратегийн шийдвэр 
гаргах ажилд талуудыг оролцуулах нь зарим тохиолдолд тэдэнд буруу ойлголт 
өгөх, ойлголтыг бүрхэгдүүлэх, хэрэгжих боломжгүй хүлээлт үүсгэх зэрэг бэрхшээл 
бий болгох эрсдэлтэй. Тиймээс иргэний нийгмийн бүлгүүдэд шууд хамаатай 
асуудлаар өөрийн ашиг сонирхлыг зохистой илэрхийлэх оролцоог хангах нь 
зүйтэй. Үүнийг хийх тогтсон жор байхгүй ч тухайн улс орны онцлог нөхцөлд 
тохируулан талуудыг зохион байгуулалттай, прагматик, нээлттэй хэлбэрээр үйл 
ажиллагаанд татан оролцуулах нь үр дүнтэй арга хэрэгсэл юм. Түүнчлэн, БАХ-г 
тодорхойлох, энэ талаар шийдвэр гаргах үйл явцад төр засгийн байгууллагууд, 
тодорхой үүрэг бүхий өөр бусад салбарын төлөөлөл, ОХД-д шууд болон шууд 
бус нөлөөлөл үзүүлдэг этгээдүүд (газар тариалан үйлдвэрлэл эрхэлдэг хувийн 
хэвшил гэх мэт), эсвэл энэхүү бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нөөц 
бололцоо дайчлахад хувь нэмэр оруулах талуудыг  идэвхтэй оролцуулах нь 
чухал.  Талуудын оролцооны талаар илүү дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 11 : Олон 
нийтийн мэдээлэл ба талуудын оролцоо –аас үзнэ үү.

Бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн стратеги 
REDD+-ийн санхүүжилтийн стратеги нь REDD+-ийн Үндэсний үзэл баримтлал 
болон сонгосон БАХ-ний хэрэгжилтэд шууд нөлөөлөх нь дамжиггүй. Энэ ажлын 

1  UN-REDD-ийн “REDD+ дэх жендерийн асуудлыг үндсэн чиглэлээ болгосон бизнесийн 
жишээ”(2011)-г эндээс, UN-REDD-ийн “Жендерийн мэдрэмжтэй REDD+-ийн удирдамж ” (2013)-г 
эндээс үзнэ үү.
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хүрээнд БАХ-г хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлох, үнэлэх 
болон үр дүнд суурилсан төлбөр шаардлагуудыг хангах зэрэг ажлууд багтана. 
БАХ-г хэрэгжүүлэх олон улсын санхүүжилт нь төрийн болон хувийн эх үүсвэрээс 
бүрдэж болдог. Жишээ нь:  

•	 Хоёр-талт гэрээ хэлэлцээрүүд;

•	 Олон-талт хөтөлбөрүүд (Дэлхийн Банкны “Нүүрстөрөгч” Сан-г 
оролцуулаад);

•	 Уур Амьсгалын Ногоон Сан (REDD+-ийн үр дүнд суурилсан урамшуулал);  

•	 Хувийн байгууллагын эх үүсвэрүүд (үүний тодорхой механизм байхгүй).    

Түүнчлэн, тухайн орны онцлогоос шалтгаалан БАХ-г хэрэгжүүлэхэд орон 
нутгийн эх үүсвэр чухал үүрэгтэй. Ийм эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх нь REDD+-ийн 
хэрэгжилтийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах, үр дүнг дотооддоо 
хадгалж үлдэх, эзэмших зэрэг давуу талыг олгодог бөгөөд REDD+-ийн зорилтууд 
болон БАХ-г Үндэсний хөгжлийн тэргүүлэх зорилтууд, одоо хэрэгжиж буй 
хөтөлбөрүүдтэй уялдуулж өгдөг. Мехико хотод болсон уулзалтаар REDD+-ийг 
Үндэсний болон орон нутгийн хөгжүүлэх  нэг арга зам, боломж гэж тунхагласан.     

REDD+-ийн санхүүжилт нь орон нутгийн эсвэл олон улсын эх үүсвэртэй байхаас 
үл шалтгаалан ойн доройтолд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн (жишээ нь: татаас, эсвэл 
газар тариалангийн шууд хөрөнгө оруулалт гэх мэт) санхүүжилтийн хэрэгцээг 
нөхдөг байж болохгүй. Ийм тохиолдолд, REDD+-ийн санхүүжилтийг аль нэг 
салбарын зорилт эсвэл холбогдох бодлого, хөтөлбөрт нөлөөлөх зорилгоор 
тараан байршуулах, ингэснээр тухайн хүчин зүйлтэй санхүүгийн талаар шууд 
өрсөлдөхөөс зайлсхийх юм. Үүнд эдийн засаг болон тогтвортой байдлын хувьд 
илүү үр дүнтэй ба харилцан ашигтай (хожил-хожил) байх зорилтод чиглэсэн 
санхүүгийн өргөн хүрээний тодотгол хийх юм.             

ЗУрАГ 7.7 Санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтойгоор REDD+-д тохирохуйц тогтвортой 
хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэх нь   

Эх сурвалж: БНАКУ-ын REDD+ Үндэсний Стратеги

Хөгжлийн 
бодлогыг 
сайжруулах
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REDD+ үйл ажиллагааны санхүүжилтийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг Гарын авлага 
9: REDD+-ийн санхүүжилт–ээс үзнэ үү.  

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмуудын үйл 
явцыг БАХ-ний загвартай холбох  
БАХ болон сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн системийн 
загваруудыг тодорхойлох ажлуудыг нэгэн зэрэг, өөр өөр оролцогчдыг хамруулан 
хийж болох ч эдгээр нь харилцан хоорондоо уялдаатай байх, саналуудыг 
тусгах үйл явц зайлшгүй байх шаардлагатай зэргийг бодолцох хэрэгтэй. БАХ-г 
тодорхойлох үйл явц нь сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмуудын 
асуудлуудыг илүү анхааралтай бөгөөд бодитой яриа хэлэлцээрт чиглүүлдэг.

Сайтар зохицуулалтаар боловсруулсан REDD+-ийн БАХ-үүд нь оролцогч талуудын 
хүртэх олон талт үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Тухайлбал: Ойн бодлого, 
газар эзэмшил болон удирдлага зохион байгуулалтын түвшинд хүйсийн тэгш 
бус байдал, ойн нөөцийг ашиглах эрх болон санхүүжилтийн арга замууд гэх мэт. 
Эсрэгээрээ, зохих ёсны төлөвлөлтгүйгээр эсвэл сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх зарчмуудыг анхааралгүй БАХ-г тодорхойлсноор эрсдэлийг нэмэгдүүлж 
боломжит үр ашгийг бууруулахаас гадна хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжийг 
багасгана.

БАХ-ний сонголт, загвар, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх газар нутаг зэрэг нь REDD+-ийн 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмууд хэрхэн хангагдахтай (жишээ 
нь: ямар оролцогч байх, хүйсийн тэгш байдлыг хангах асуудлуудыг хэрхэн тусгах) 
шууд холбоотой. Иймээс нийгэм, байгаль орчин ба эдийн засгийн үр ашиг болон 
БАХ-г хэрэгжүүлснээр гарч болох эрсдэлийн талаарх мэдээлэл нь REDD+-ийн 
төлөвлөлтөд чухал ач холбогдолтой юм.      

НҮБ-ын REDD+-ийн Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмуудыг хангах 
“тухайн улс орны” арга (CAS) нь тухайн улс НҮБУАӨСК-ийн зааврыг дагаж 
мөрдөхөд туслах зорилготой бөгөөд энэхүү зааварт нийгэм болон хүрээлэн буй 
орчны эрсдэлийг бууруулах, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх талаар тусгасан байдаг. 

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмуудын талаарх дэлгэрэнгүйг гарын 
авлага 8: Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим–аас үзнэ үү.

“Эдийн засгийн хүчин зүйлс”-ийг авч үзэх нь  
Энэ хэсэгт эхлээд хувийн хэвшлийн үүргийн талаар, дараа нь төрийн зүгээс эдийн 
засгийн хөшүүргээр дамжуулан ОХД-д нөлөөлж буй хувийн хэвшлийн хандлагыг 
өөрчлөх үүргийн талаар тус тус хөндөх болно.    

Ойн хомсдолд нөлөөлөгч хувийн хэвшлийн хандлагыг өөрчлөхөд төр 
засгийн оролцоо 

Хувийн хэвшлийн хандлагыг өөрчлөхөд төрийн оролцоо ихээхэн чухал үүрэгтэй 
бөгөөд үүнийг дараах маягаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ:  

•	 (Эдийн засгийн) хөшүүрэг, урамшууллууд; 
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•	 Эрсдэлийг бууруулах арга хэрэгслүүд;  

•	 Хандлага, зан төлөвийн байвал зохих хамгийн доод түвшин;

•	 Хууль, дүрэм журмууд болон;

•	 Идэвхжүүлэх нөхцөл байдал.  

Эдийн засгийн хөшүүрэг эсвэл хориг хаалт нь хандлага, зан төлөвийг чиглүүлж 
удирдах хэрэгсэл мөн боловч шийдвэр гаргах эрхийг нөлөөний хүрээнд буй 
этгээдэд өөрт нь үлдээдэг.  Үүнд дараах асуудлууд орох ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:    

I. Санхүүгийн бус хөшүүргүүд: газар эзэмшихтэй холбоотой 
асуудлуудыг тодорхой болгох, газар ашиглах эрх олгох; ба/эсвэл 

II. Санхүүгийн хөшүүргүүд (ОХД-ын хэмжээг бууруулахад нөлөөлсөн 
тохиолдолд олгодог  буцалтгүй тусламж, экосистемийн үйлчилгээг 
дэмжсэн, REDD+-ийн зорилтод үр дүнд хүрч үр дүнд суурилсан 
төлбөр хүлээн авахад хувь нэмэр оруулсан байгууллага, компанид 
татаас, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх гэх мэт). 

Эрсдэлийг бууруулах арга хэрэгслүүд нь тодорхой үйл ажиллагаатай холбоотой 
эрсдэлийг хуваалцах, бууруулахад ашиглагдана. Ийм арга хэрэгслийн жишээнд 
санхүүгийн, худалдааны болон улс төрийн эрсдэлийн даатгалууд, баталгаа 
болон бусад эрсдэлийг буруулах арга хэрэгслүүдийг дурдаж болно.   

Хандлага, зан төлөвийн хувьд байвал зохих доод стандарт түвшнийг тодорхойлох 
нь тогтвортой бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой.  Засгийн 
газрын хувьд олон төрлийн хөшүүргийг ашиглаж болох бөгөөд эдгээр нь “Ойн 
код”-оос эхлэн ойн нөөц баялагт үзүүлэх дарамт нөлөөг багасгах зорилгоор 
хувийн хэвшил болон олон нийтийн байгууллагууд заавал дагаж мөрдөх 
шаардлагатай стандарт, түүнд олгодог гэрчилгээ хүртэл байж болно. Эдгээр 
шууд тавигдах шаардлагуудаас гадна, Засгийн газар нь нөөц баялгийг ойн 
хомсдолд хүргэх аливаа үйл ажиллагаанаас хамгаалан хадгалах боломжтой. 
Жишээлбэл; 2008 онд Бразилын Төв банкнаас гаргасан бодлогоор зээлдэгчдийг 
Амазон мөрний орчимд байгаль орчны дүрэм журамд нийцсэн үйл ажиллагаа 
эрхлэх шаардлага тавьсан байдаг. Энэхүү бодлого нь фермерүүдийн хандлагыг 
өөрчилсөн төдийгүй  (тухайлбал; зээлдэх эрхгүй болгох зэргээр), үр дүнд нь 2,700 
km² орчим талбайн ойг устахаас сэргийлсэн бөгөөд энэ нь тухайн цаг хугацаанд 
хомсдолоос хамгаалсан нийт ойн талбайн 15 хувийг эзэлжээ (Assuncao ба бусад., 
2013).   

Идэвхжүүлэх нөхцөл байдал: Урт хугацаандаа шууд бусаар нөлөөлөх хүчин 
зүйлсийн эрсдэлийг арилгах чиглэлээр улс төр, эдийн засаг болон нийгмийн 
суурь өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх урт хугацаатай ажлыг зөвхөн төрөөс 
хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Энэхүү стратегийн гэхээс илүүтэйгээр бүтцийн 
шинжтэй харилцан хамаарлын хүрээнд бүтэц, зохион байгуулалтын шинэтгэл, 
чадавхжуулах үйл ажиллагаа зэргээс гадна дэд бүтцийн хөгжил болон судалгааны 
чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, засгийн газрын агентлаг, яамдын хоорондын 
зохицуулалтыг сайжруулах, үр дүнтэй мэдээллийн систем, боловсролын хөрөнгө 
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оруулалт, хууль эрхзүйн таатай орчин, тайлан бүртгэлийн нээлттэй тогтолцоо, 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах чадамж, улс төрийн тогтвортой ашиг сонирхол, 
дэмжлэг болон оролцогч талуудтай зөвлөлдөх асуудлуудыг авч үздэг.         

Хандлагыг өөрчлөх хөшүүрэг болох төсвийн бодлогууд

Газар тариалангийн хөгжлийг дэмжсэн эдийн засгийн бодлого, хөшүүргүүд 
нь ихэвчлэн ойд нөлөөлөх үндсэн шууд бус хүчин зүйлс болдог төдийгүй ойн 
нөөц баялгийг түрэмгийлэх салбарын хандлагыг өөрчилдөг. Эдгээр бодлогууд 
нь ихэвчлэн REDD+-тэй уялдаа холбоогүй, үүнээс үүдэн ойд үзүүлэх нөлөөллийн 
талаар тооцож үзээгүй байдаг. Иймээс REDD+ болон төсвийн бодлогуудад дүн 
шинжилгээ хийж, хоорондын зөрчил, хийдлийг ойлгох нь чухал ба хоорондын 
зөрчлүүдийг арилгаж, уялдуулах нь чухал байдаг.      
Засгийн газрын зүгээс аль аль нь өндөр ач холбогдол, үнэ цэнэтэй REDD+ ба 
газрын тогтвортой менежментийг дэмжих зорилго бүхий санхүүгийн олон 
төрлийн хөшүүргүүдийг төвөггүйхэн тодорхойлж чадна. Энэ ажлын хүрээнд олон 
нийтийн хүртэх ашиг, хүлээх эрсдэлийг үнэлэх, хэрэглэж буй хөшүүргүүдээ эргэн 
харах, нийтээр хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлж эрсдэлийг бууруулах хөшүүрэг 
шинээр боловсруулах зэргийг хийвэл зохино. Улмаар, энэхүү бодлого, хөшүүрэг 
нь хувийн хэвшлийн санхүүжилт болон дам нөлөөлөх бусад хүчин зүйлс 
тухайлбал; олон улсын болон улс төрийн эдийн засаг, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
механизм зэрэгтэй харьцуулбал ямар хэмжээний нөлөө үзүүлж болохыг үнэлж 
дүгнэх шаардлагатай.      
Улс орны засгийн газрууд өөрийн орны нөхцөл байдалд үндэслэн, хэрэгжүүлж 
байгаа санхүү эдийн засгийн бодлого, хөшүүргүүд нь өрсөлдөөн дундах газар 
ашиглалт ба салбаруудын хоорондох зөрчлийг  хэрхэн шийдвэрлэж байгааг 
үнэлэхээс гадна хувийн хэвшлийнхэнд зөв дохио өгөх боломжтой. Үүний 
зэрэгцээ, газар ашиглалтын зөв бодлогыг гажуудуулсан аливаа хөшүүргээс 
татгалзсанаар нийгэм-эдийн засагт үүсэх сөрөг үр дагаврыг бууруулахын тулд 
төлөвлөлт, менежментийн арга хэмжээг болгоомжтой авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.   
Дүн шинжилгээ тогтоосноор Засгийн газрууд бараа бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийн түрээснээс ихэвчлэн алдагдал хүлээдэг бөгөөд хэрхэн илүү ашиг 
хүртэх боломжтой талаараа тооцоо хийх шаардлагатай юм. Мөн үүнээс олох 
орлогыг жижиг, дунд бизнес, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
өрхийн болон бага хэмжээний тариалан эрхлэлт, бусад санхүүжилт дутагдалтай 
байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд салбарын чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилготой зээл 
хэлбэрээр олгож болно.        
Гэвч, энэ нь зөвхөн засгийн газраас ойн хомсдолд нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагаа, 
лиценз зөвшөөрөлд тавих хяналт сайн байгаа тохиолдолд үр дүнтэй бөгөөд 
хэрэв үгүй бол иймэрхүү татаас болон бусад мөнгөн дэмжлэг нь бүтээгдэхүүний 
нэмүү өртөг болон ХАА-ын үйлдвэрлэлийг (жишээлбэл; дал модны тос, мал аж 
ахуй болон бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл зэрэг) өргөжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.   
Улс орнууд тодорхой салбарын бодлогыг уялдуулах зорилгоор хөгжлийн 
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холбогдох төлөвлөгөөнүүд (стратеги, салбарын, таван жилийн эсвэл урт 
хугацааны гэх мэт) болон нүүрстөрөгчийн өсөлтийг бууруулах төлөвлөгөөнд 
тусгасан санхүүгийн хөшүүргүүдийг дахин нягтлах, зохих өөрчлөлт оруулж байх 
нь зүйтэй.   

Эх сурвалж: Монгол орны UNREDD Үндэсний Хөтөлбөр

Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хөтөлбөрүүд 
Өргөн Хэрэглээний Бараа Бүтээгдэхүүний Үндэсний Хөтөлбөр нь Засгийн газраас улсын 
хэмжээнд тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжих, тогтвортой байдлын тэргүүлэх 
зорилтууд, тодорхой бараа бүтээгдэхүүний талаар баримтлах бодлогыг 
хувийн хэвшил ба олон нийтийн салбараар дамжуулан хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах механизм юм.  Энэхүү хөтөлбөр нь хувийн хэвшил ба олон 
нийтийн салбаруудад удаан хугацаагаар зэрэгцэн орших орон зайг бий болгож 
тэдний эзэмших эрхийг баталгаажуулахаас гадна бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгаж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хамтарсан төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх боломж олгодог.  Өргөн Хэрэглээний Бараа 
Бүтээгдэхүүний Үндэсний хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэх суурь болсон Олон улсын 
хөтөлбөрүүдийн жишээнд “Шар буурцгийн үйлдвэрлэл дэх Хариуцлагатай 
байдал-Дугуй ширээний ярилцлага” (RTRS) 2 болон “Дал модны тосны үйлдвэрлэл 
дэх Хариуцлагатай байдал-Дугуй ширээний ярилцлага” (RSPO) зэргийг нэрлэж 
болно. 

Хөтөлбөрүүд нь оролцоог нэмэгдүүлдэг хэдий ч хууль боловсруулах ажиллагаанд 
оролцохгүй; харин бодлого, хууль тогтоомжтой холбоотой асуудлуудыг гарган 
ирж уг хөтөлбөрийн гишүүдээр дамжуулан Засгийн газарт зөвлөмж хэлбэрээр 

2  http://www.responsiblesoy.org/ 
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хүргүүлж болно. Үндэсний Хөтөлбөрийн гишүүд нь техникийн зөвлөмж өгөх, 
удирдан чиглүүлэх ажлуудыг хийх нь зүйтэй бөгөөд уг Хөтөлбөр дараах зарчмууд 
дээр суурилсан байвал зохино. Үүнд: төвийг сахисан, эрх мэдэл болон нийгмийн 
тэгш оролцоо, олон талт оролцогч талууд, удирдан чиглүүлэх болон зөрчил 
үүсгэж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх.   

                     Эргэцүүлэх асуулт

Монгол улсад бараа бүтээгдэхүүний хөтөлбөрийг ашиглахад ямар нэгэн 
хүндрэл, бэрхшээл бий юу?

БАХ-ний хяналт
REDD+-ийн хэрэгжилтээс гарах үр дүнгийн хүрээ 
REDD+ үйл ажиллагаа нь хэдийгээр сайн дурын үндсэн дээр хэрэгждэг ч энэ нь 
хүлэмжийн хийг тухайн улс орны суурь түвшинд хүртэл бууруулсан байдлыг 
хэмжих зорилго агуулдаг. Энэ үр дүнг tCO2e-оор илэрхийлэн НҮБУАӨСК-д 
хүргүүлснээр үр дүнд суурилсан урамшуулал (RBPs) хүлээн авах боломж үүсдэг. 
Иймд, улс орнууд БАХ-г боловсруулах үедээ дээрх суурь зорилгоо санаж байх нь 
зүйтэй.    

REDD+-ийн зарим үйл ажиллагаа нь хүлэмжийн хийг багасгах чиглэлээр тодорхой 
үр дүнд шууд хүргэдэг ч зарим нь ийм үр дүнд хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 
Хүлэмжийн хийг бууруулах явдал нь Үндэсний болон орон нутгийн аль түвшинд 
хэрэгжихээс үл хамаарч REDD+-ийн олон талт БАХ болон бусад гадаад хүчин 
зүйлс тухайлбал; REDD+-ийн зорилтуудтай хамааралгүй бодлого, хөтөлбөрүүд, 
зах зээлийн хүчин зүйлсийн хавсарсан нөлөөллийн үр дүн байдаг.    

НҮБУАӨСК нь улс орнуудаас зөвхөн хүлэмжийн хийг бууруулсан үр дүнгээ (нөлөө) 
Ойн хүлэмжийн хий ялгаралтын суурь түвшинтэй (ОХХЯСТ/ОСТ) харьцуулсан 
тайланг (REDD+-ийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зрчмуудыг хангах 
Канкуны хэлэлцээрийн хүрээнд шаардагдах мэдээллийн дагуу) ирүүлэхийг 
шаарддаг. Хэдий тийм боловч, улс орнууд өөрсдийн үйл ажиллагааны үр дүн, 
бүтээмжийг үнэлэх зорилгоор REDD+-ийн БАХ-ний үр нөлөө, хэрэгжилтийн 
байдалд “зорилтот үр дүнд хүрэх гинжин хэлхээ”-г (7.11-р зурагт үзүүлсэн) 
ашиглан мониторинг хийх хэрэгтэй юм. “Өөрчлөлтийн онол”-ыг зайлшгүй гарах 
үр дүнгийн гинжин хэлхээ (оролцоо, гарах үр дүн, үзүүлэх нөлөө) болон нэгдсэн 
үр дүнгийн хүрээг (индикатор, зорилтот хэсэг, төсөөлөл ба эрсдэл) тодорхойлох, 
боловсруулахад хэрэглэж болно. 
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Зураг 7.11 Шалтгаан-ба-Нөлөөлөл үр дүнгийн гинжин хэлхээ (“өөрчлөлтийн онол” 
аргазүйн суурь)

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

Үр дүнгийн тогтолцоог ашиглан БАХ хэрхэн хэрэгжиж буйд хяналт явуулна. 
Ингэснээр БАХ-ний хамгийн үр дүнтэй бөгөөд зардлын хувьд үр ашигтайг нь 
тодорхойлж хэрэгжилтийн хувьд хангалтгүй явагдаж буй үйл ажиллагааг засаж 
сайжруулах, орлуулах, мөн хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай нэмэлт 
арга хэмжээг тусгаж болно. Мөн түүнчлэн, нэгэнт хэрэгжүүлж дууссан БАХ-ний 
үр дүнг багцаар нь үнэлж болдог.  

Хэдийгээр НҮБУАӨСК-оос тавигддаг шаардлага биш боловч улс орнууд өөрсдийн 
тодорхойлсон ОХД-д нөлөөлөгч хүчин зүйлс тухайн улсад хэрэгжиж буй REDD+-
ийн БАХ-тэй хэрхэн холбогдож буйд тогтмол хяналт тавьж байх нь бас нэг чухал 
ажил юм. Үүнийг хийснээр хүчин зүйлсийг арилгахад чиглэсэн БАХ-үүдийг 
зорилготой нь уялдуулах, шинэчлэх зэрэг ажлуудыг тогтмол явуулж байх боломж 
бүрдэнэ. Үүний зэрэгцээ уг хяналтын ажлын явц Ойн Мониторингийн Үндэсний 
Систем (ОМҮС)-тэй (Гарын авлага 5: Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем–
ээс үзнэ үү) хэрхэн уялдаж буйг тогтоох, тухайн улсын холбогдох бодлогын үр 
нөлөөг хэмжих зэрэг асуудлыг харгалзан үзэх нь чухал.    

Чадавхыг дээшлүүлэх явцад турших, суралцах зэрэг нь REDD+-ийн хэрэгжилтийн 
2-р үе шатанд хийгдэх чухал ажлууд юм. Мөн дасан зохицох менежмент, 
хуримтлуулсан туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, байнга өөрчлөгдөж буй улс төр, 
нийгэм, эдийн засгийн орчинд дасан зохицох зэрэг хэрэгжилтийн уян хатан 
байдлыг харгалзахын сацуу үүнд тохирсон дотоод механизм бий болгоход 
анхаарах шаардлагатай.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

Тухайн оронд тохирсон БАХ-нүүдийг боловсруулах явцдаа үндсэн зорилтуудаа 
(“хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тухайн улс орны суурь түвшинтэй харьцуулж 
үзэх”) хадгалж байх нь яагаад тийм чухал вэ?  
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Зураг 7.11 Шалтгаан-ба-Нөлөөлөл үр дүнгийн гинжин хэлхээ (“өөрчлөлтийн онол” 
аргазүйн суурь)

Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр

Үр дүнгийн тогтолцоог ашиглан БАХ хэрхэн хэрэгжиж буйд хяналт явуулна. 
Ингэснээр БАХ-ний хамгийн үр дүнтэй бөгөөд зардлын хувьд үр ашигтайг нь 
тодорхойлж хэрэгжилтийн хувьд хангалтгүй явагдаж буй үйл ажиллагааг засаж 
сайжруулах, орлуулах, мөн хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай нэмэлт 
арга хэмжээг тусгаж болно. Мөн түүнчлэн, нэгэнт хэрэгжүүлж дууссан БАХ-ний 
үр дүнг багцаар нь үнэлж болдог.  

Хэдийгээр НҮБУАӨСК-оос тавигддаг шаардлага биш боловч улс орнууд өөрсдийн 
тодорхойлсон ОХД-д нөлөөлөгч хүчин зүйлс тухайн улсад хэрэгжиж буй REDD+-
ийн БАХ-тэй хэрхэн холбогдож буйд тогтмол хяналт тавьж байх нь бас нэг чухал 
ажил юм. Үүнийг хийснээр хүчин зүйлсийг арилгахад чиглэсэн БАХ-үүдийг 
зорилготой нь уялдуулах, шинэчлэх зэрэг ажлуудыг тогтмол явуулж байх боломж 
бүрдэнэ. Үүний зэрэгцээ уг хяналтын ажлын явц Ойн Мониторингийн Үндэсний 
Систем (ОМҮС)-тэй (Гарын авлага 5: Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем–
ээс үзнэ үү) хэрхэн уялдаж буйг тогтоох, тухайн улсын холбогдох бодлогын үр 
нөлөөг хэмжих зэрэг асуудлыг харгалзан үзэх нь чухал.    

Чадавхыг дээшлүүлэх явцад турших, суралцах зэрэг нь REDD+-ийн хэрэгжилтийн 
2-р үе шатанд хийгдэх чухал ажлууд юм. Мөн дасан зохицох менежмент, 
хуримтлуулсан туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх, байнга өөрчлөгдөж буй улс төр, 
нийгэм, эдийн засгийн орчинд дасан зохицох зэрэг хэрэгжилтийн уян хатан 
байдлыг харгалзахын сацуу үүнд тохирсон дотоод механизм бий болгоход 
анхаарах шаардлагатай.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

Тухайн оронд тохирсон БАХ-нүүдийг боловсруулах явцдаа үндсэн зорилтуудаа 
(“хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тухайн улс орны суурь түвшинтэй харьцуулж 
үзэх”) хадгалж байх нь яагаад тийм чухал вэ?  

Итгэмжлэгдсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглах нь 
Гүйцэтгэлийн дүн шинжилгээнд хүлэмжийн хийг бууруулсан/шингээлтийг 
нэмэгдүүлсэн үр дүнг ашиглах нь ихэнхдээ практик бус дүгнэлт гаргах эсвэл БАХ-
ний оновчтой байдлын талаар буруу мэдээлэл өгөх зэрэг сул талтай. REDD+-ийн 
үйл ажиллагааны хамрах хүрээнээс гадуурх хүчин зүйлсийг тооцохын хажуугаар 
хүлэмжийн хийг тухайн газар дээр нь шууд хэмжиж тодорхойлох нь хэцүү, хэт их 
зардал шаардагддаг.     

REDD+-ийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй болгохын тулд ахиц, үйл ажиллагааг хянан 
баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн түвшнийг тодорхой, шууд илэрхийлэхүйц шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан хэмжих нь чухал байдаг. Итгэмжлэгдсэн шалгуур 
үзүүлэлтүүд нь хэрэгжилтийн явцыг хүлээгдэж буй үр дүнтэй харьцуулан үнэлэх 
хялбар бөгөөд зардал, хугацаа бага шаардагддаг арга хэрэгсэл юм.     

Энэ нь хэдийгээр хүлэмжийн хийн ялгаралтад нөлөөлсөн эцсийн үр дүнг шууд 
хэмжих боломжгүй ч “өөрчлөлтийн онол”-ын дагуу ерөнхий үр дүнд нөлөөлөхөд 
шаардлагатай арга хэмжээний талаар мэдээлэл цуглуулж өгдөг. Итгэмжлэгдсэн 
шалгуур үзүүлэлтүүдэд шаардлагатай мэдээг тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 
эхлэхээс өмнө болон хэрэгжүүлэх явцад цуглуулдаг бөгөөд үүнийг ашиглан 
хэрэгжилтийн үр дүнг нь хэмжиж болно.      

REDD+-ийн хэрэгжилттэй холбоотой итгэмжлэгдсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
жишээнээс дурдвал:  

•	 Ойгоос бэлтгэгдсэн түлшний болон бусад хэрэгцээний мод, бусад дагалт 
баялгийн хэмжээ;

•	 Мод огтлолт/бэлтгэлээс үүдэлтэй сүйтгэгдсэн ойн талбай;   

•	 Хууль бусаар мод бэлтгэсэн үйлдэлд оногдуулсан шийтгэл, арга 
хэмжээний тоо;

•	 Зохих стандартын дагуу тарималжуулсан ойн хэмжээ (га) ;

•	 Тодорхой хугацааны дараа амьдрах чадвартай болон сэргэн ургалтыг 
дэмжсэн суулгац/зулзаган модны тоо;    

•	 Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуухны (үйлдвэрлэгдсэн, борлуулагдсан, 
тогтмол ашиглагддаг) тоо, хэмнэлт, үр ашигтай байдал;   

•	 Биомассыг орлуулах эрчим хүчний эх үүсвэрийн ашиглалт нэмэгдэх нь;  

•	 Ойн хомсдолгүй бодлого бүхий тогтвортой шалгуур үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэн барьж байгуулсан модны тариалангийн талбайн хувь, хэмжээ 
(га);   

•	 Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад түймэрт өртөх тохиолдол багассан, 
улмаар байгалийн нөхөн сэргэлт нь сайжирсан нутгийн иргэдийн 
хамгаалсан газар нутгийн хэмжээ (га).  
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REDD+ АКАДЕМИ Сургалтын гарын авлага

Хэрэв тодорхой нэг бодлого, арга хэмжээнд тохирохуйц “итгэмжлэгдсэн шалгуур 
үзүүлэлтүүд” олдоогүй тохиолдолд, тухайн БАХ-г хэрэгжүүлснээр REDD+-ийн 
стратегийн үр дүн буюу хүлэмжийн хийг бууруулахад/шингээлтийг нэмэгдүүлсэн 
нөлөөг тодорхойлох боломж бага юм. Ийм тохиолдолд, уг БАХ-д  зориулан үр 
дүнд суурилсан урамшуулал буюу REDD+-ийн зүгээс хийх хөрөнгө оруулалт үр 
дүнтэй байх эсэх нь эргэлзээтэй юм. Үр ашигтай хөрөнгө оруулалтад тулгуурласан 
REDD+-ийн стратегийг боловсруулахад эдгээр БАХ-г тусгах боломж хомс бөгөөд 
улмаар шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бууруулахад ч хүргэж болно. 
Гэсэн хэдий ч зарим улс орнууд нийгэм, эдийн засгийн болон байгаль орчны 
ач холбогдлыг нь харгалзан үзээд REDD+-ийн стратегид иймэрхүү БАХ-үүдийг 
хэвээр үлдээх тохиолдлууд бий.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

Итгэмжлэгдсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дээрх жагсаалтаас харахад; 
Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг хэмжих эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
ашиглахад ямар давуу тал/бэрхшээл үүсэж болох вэ?

Кейс судалгаа
Бразилын Амазон Сан3 бол REDD+-ийг хэрэгжүүлэх БАХ-ний нэгэн тодорхой 
жишээ юм. Амазон Сан нь ойн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, зогсоох, 
мониторинг явуулах болон Амазоны ойн тогтвортой ашиглалтыг (тогтоол №. 
6,527, 2008.08.01), дэмжих, хамгаалах зорилготой эргэн төлөгдөхгүй хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хандив цуглуулагч юм.   

менежмент

Амазон Сангийн менежментийг Бразилын Хөгжлийн Банк (БХБ) гардан 
хэрэгжүүлдэг бөгөөд хөрөнгө босгох, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, төсөл 
санаачилгуудад мониторинг хийх үүрэгтэй. Уг сангийн дэргэдэх удирдамж, 
заавар гаргах, мониторингийн үр дүнг зарлах үүрэг бүхий Зөвлөмжийн Хорооноос 
гадна Хүрээлэн буй Орчны Яамнаас томилогддог Техникийн Хороо нь Амазоны 
ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн хэмжилтийг баталгаажуулах үүргийг 
тус тус хүлээдэг.     

Энэхүү Техникийн Хороо нь Хүрээлэн буй Орчны Яамнаас хүлэмжийн хийн 
түвшинд хийсэн хэмжилтийг нягтлан шалгахдаа устсан ойн талбайг тооцож 
хүлэмжийн хийн нэг га талбай тутамд оногдох хэмжээг тодорхойлох аргазүйг 
ашигладаг.  

хөрөнгө ба орлого

Амазон Сангийн хөрөнгө нь хандивын эх үүсвэр болон мөнгөн хөрөнгө 
оруулалтаас эргэн олох цэвэр ашгаас бүрддэг. Банканд хандивлагчдын 

3  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.amazonfund.gov.br/.
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Хэрэв тодорхой нэг бодлого, арга хэмжээнд тохирохуйц “итгэмжлэгдсэн шалгуур 
үзүүлэлтүүд” олдоогүй тохиолдолд, тухайн БАХ-г хэрэгжүүлснээр REDD+-ийн 
стратегийн үр дүн буюу хүлэмжийн хийг бууруулахад/шингээлтийг нэмэгдүүлсэн 
нөлөөг тодорхойлох боломж бага юм. Ийм тохиолдолд, уг БАХ-д  зориулан үр 
дүнд суурилсан урамшуулал буюу REDD+-ийн зүгээс хийх хөрөнгө оруулалт үр 
дүнтэй байх эсэх нь эргэлзээтэй юм. Үр ашигтай хөрөнгө оруулалтад тулгуурласан 
REDD+-ийн стратегийг боловсруулахад эдгээр БАХ-г тусгах боломж хомс бөгөөд 
улмаар шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бууруулахад ч хүргэж болно. 
Гэсэн хэдий ч зарим улс орнууд нийгэм, эдийн засгийн болон байгаль орчны 
ач холбогдлыг нь харгалзан үзээд REDD+-ийн стратегид иймэрхүү БАХ-үүдийг 
хэвээр үлдээх тохиолдлууд бий.  

                     Эргэцүүлэх асуулт

Итгэмжлэгдсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дээрх жагсаалтаас харахад; 
Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг хэмжих эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
ашиглахад ямар давуу тал/бэрхшээл үүсэж болох вэ?

Кейс судалгаа
Бразилын Амазон Сан3 бол REDD+-ийг хэрэгжүүлэх БАХ-ний нэгэн тодорхой 
жишээ юм. Амазон Сан нь ойн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, зогсоох, 
мониторинг явуулах болон Амазоны ойн тогтвортой ашиглалтыг (тогтоол №. 
6,527, 2008.08.01), дэмжих, хамгаалах зорилготой эргэн төлөгдөхгүй хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хандив цуглуулагч юм.   

менежмент

Амазон Сангийн менежментийг Бразилын Хөгжлийн Банк (БХБ) гардан 
хэрэгжүүлдэг бөгөөд хөрөнгө босгох, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, төсөл 
санаачилгуудад мониторинг хийх үүрэгтэй. Уг сангийн дэргэдэх удирдамж, 
заавар гаргах, мониторингийн үр дүнг зарлах үүрэг бүхий Зөвлөмжийн Хорооноос 
гадна Хүрээлэн буй Орчны Яамнаас томилогддог Техникийн Хороо нь Амазоны 
ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн хэмжилтийг баталгаажуулах үүргийг 
тус тус хүлээдэг.     

Энэхүү Техникийн Хороо нь Хүрээлэн буй Орчны Яамнаас хүлэмжийн хийн 
түвшинд хийсэн хэмжилтийг нягтлан шалгахдаа устсан ойн талбайг тооцож 
хүлэмжийн хийн нэг га талбай тутамд оногдох хэмжээг тодорхойлох аргазүйг 
ашигладаг.  

хөрөнгө ба орлого

Амазон Сангийн хөрөнгө нь хандивын эх үүсвэр болон мөнгөн хөрөнгө 
оруулалтаас эргэн олох цэвэр ашгаас бүрддэг. Банканд хандивлагчдын 

3  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.amazonfund.gov.br/.

байршуулсан орлогын дансыг Бразилын Үндэсний Банк эзэмшдэг бөгөөд сангийн 
жилийн эцсийн байдлаар зарцуулагдаагүй үлдэгдэл хөрөнгийг дараагийн жилд 
хэрэглэхээр шилжүүлдэг.

Үндсэн асуудал ба гарах үр дүн

Амазон Сангаас дараах үндсэн асуудлуудад анхаарлаа чиглүүлдэг:  

•	 Нийтийн эзэмшлийн ой болон тусгай хамгаалалттай газруудын 
менежмент;

•	 Хүрээлэн буй орчны мониторинг, хяналт, шалгалт;

•	 Ойн тогтвортой менежмент;

•	 Ойн тогтвортой ашиглалтад суурилсан эдийн засгийн үйл ажиллагаа;

•	 Экологи, эдийн засгийн бүсчлэл, газар нутгийн зохицуулалт, ХАА-н дүрэм 
журмууд

•	 Биологийн Олон Янз Байдлын ашиглалт, хамгаалалт

•	 Устсан ойн нөхөн сэргээлт

•	 Үүнээс гадна Амазон сан нь Бразилын бусад нутгууд болон Тропикийн 
бүсийн зарим орнуудад ойн хомсдолыг хянах, мониторинг систем 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.   

Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахаас гадна Амазон сангаас дэмжин 
хэрэгжүүлдэг ажлуудыг зохицуулах нэг арга зам нь  урьдчилан сэргийлэх, 
мониторинг хийх, ойн хомсдолтой тэмцэх болон Амазоны ойн тогтвортой 
ашиглалт ба хамгаалалт зэрэг үндсэн чиглэлүүдээр зорилтуудаа биелүүлэхэд нь 
туслах явдал юм.   

Дасгал ажил

1. Зөв хариултыг сонгоно уу: 

БАХ нь хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг бууруулах талаар тухайн улсын 
хүлээсэн үүрэг амлалт бөгөөд энэ нь дараах хэлбэртэй байна. Үүнд: 

•	 Шинэ бодлого

•	 Шинэ хууль 

•	 Дүрэм, журмууд

•	 Практик 

•	 Урамшууллын систем

•	 Дээрх бүгд
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