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амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая 
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өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар 
ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс 
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа, 
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өмнөх үг

Монгол орон уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтөд маш ихээр нэрвэгдэж байна. 
Говийн цөлжилт хойд зүг хүрээгээ тэлсээр байгаа бөгөөд Монгол орны газар 
нутгийн 70 хувь нь бэлчээрийн даац хэтрэлт, ой модны сүйтгэл, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн улмаас доройтолд оржээ. Газрын доройтол хурдацтай нэмэгдэж байгаа 
нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд уян хатан байх чадвараа илүү алдахад хүргэж 
байна. Агаарын дундаж температур 2°C–с дээш өсөж байгаа бөгөөд уур амьсгалын 
урьдчилсан таамаглалаар энэ байдал цаашид үргэлжлэн нэмэгдэх хандлагатай 
байгааг илтгэдэг. Тус орны газар нутгийн 80-с дээш хувь нь уур амьсгалын хатуу 
ширүүн өөрчлөлтөд маш эмзэг хэмээн тодорхойлогдсон. Нийгэм, эдийн засагт (нэн 
ялангуяа малчдад) маш их хохирол авчирдаг уур амьсгалтай холбоотой гамшгууд 
болох ган гачиг болж хуурайших, ширүүн салхи шуурга дэгдэх, гэнэтийн үер ус зэрэг 
үзэгдлийн давтамж хоёр дахин ихэссэн байна. 

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) цөлжилтийн үр дагавар болох шар шороон шуургатай 
тэмцэх Зүүн хойд Азийн орнуудын бүсийн хамтын ажиллагааг дэмждэг. Бэлчээрийн 
тогтвортой удирдлагад зориулсан нүүрстөрөгчийн санхүүжилт авах Монгол болон 
БНХАУ-ын Засгийн газрын чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг АХБ зүгээс хийж байна. АХБ 
эрүүл экосистем нь илүү бүтээмжтэй, илүү уян хатан бөгөөд нүүрстөрөгч шингээлт 
зэрэг үнэ цэнэтэй экосистемийн үйлчилгээгээр хангана гэж үздэг. Эрүүл экосистем 
нь байгалийн нөөцөд тулгуурласан малчдын амьжиргааны үндсийг бүрдүүлж чадна. 

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
зохицуулах албатай нягт хамтран ажиллаж, байгаль орчны салбар дахь боломжит 
санхүүжилтийн механизмуудын талаар албаны хүмүүс, хандивлагчид, төрийн 
бус байгууллагуудын ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор энэхүү мэдлэг олгох 
тайланг бэлтгэлээ. Энэхүү товхимолд нэгдүгээрт: нүүрстөрөгчийн шингээлт гэх мэт 
экосистемийн үйлчилгээний төрлүүдийн талаар тодохой ойлголт өгөх, хоёрдугаарт: 
Монгол Улс болон олон улсад хэрэгжиж буй экосистемийн үйлчилгээний тогтолцооны 
талаарх мэдээллээр хангах, гуравдугаарт: экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
асуудлыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зөвлөмжүүдийг оруулахыг зорьсон болно.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй аюул нь Монгол орны бэлчээрийн экосистем, 
малчдын амьжиргаанд илэрхий нөлөө үзүүлж байна. Энэхүү тайлан нь Монгол 
Улсын Засгийн газар болон холбогдох оролцогч, түншлэгч талууд өөрсдийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт болон байгаль орчны чиглэлээр баримталж буй стратеги болон 
төлөвлөгөөндөө тусгаж болох санхүүгийн бодит механизмуудыг тодорхойлсон болно. 

аюмуи Кониши
Ерөнхий захирал
Зүүн Азийн Газар
Азийн Хөгжлийн Банк
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Талархал

Энэхүү тайлан нь Зүүн хойд Азийн бүсийн бэлчээрийн менежментийн 
нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг бэхжүүлэх Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны 
бүс нутгийн техникийн тусламжийн төсөл, Бүсийн хамтын ажиллагаа ба 

Итгэлцлийн нэгдсэн сангийн нэмэлт санхүүжилтээр бэлтгэсэн тайлангуудын нэг юм. 
Энэхүү баримт бичгийг бэлтгэхэд Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй 
“Малчдыг нүүрстөрөгчийн зах зээлтэй холбох нь” төсөл, Дэлхийн мод үржүүлгийн 
аж ахуйн төвийн хөдөө аж ахуй (ХАА)-г хөгжүүлэх олон улсын сангаас санхүүждэг 
“Экосистемийн үйлчилгээгээр ядуурлаас ангижрах хамтарсан хөрөнгө оруулалт, 
хэрэглээ ба урамшуулал” төсөл тус тус дэмжлэг үзүүлсэн. Энэхүү тайланг Брандон 
Солоски, Сопиа Кароденуто нарын оролцоотойгоор Сабине Шмидт, Тим Тенигкайт 
болон Андреас Вилкес нар бэлтгэв. Тайланг АХБ-ны Зүүн Азийн газрын ХАА, 
байгалийн нөөц, хүрээлэн буй орчны хэлтсийн уур амьсгалын мэргэжилтэн, ажил 
хариуцсан менежер Карей Еэгэр хянан тохиолдуулав. 

Төслийн явцад Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны ажилтнууд 
маш нягт хамтран ажиллаж, үнэтэй зөвлөгөө өгч байсан ба төслийн удирдах хорооны 
гишүүд, Сангийн яам, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам чухал хувь нэмэр оруулсан билээ. 
Орон нутгийн засаг захиргааны албан хаагчид, орон нутгийн иргэд төслийн чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг байсан төдийгүй тэдний идэвхтэй оролцоо, санаачилга ихээхэн 
дэмжлэг болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

АХБ-ны менежмент, техникийн болон захиргааны албан хаагчид ялангуяа Юе-Ланг 
Фенг, Фрэнк Радстейк, Карен Чуа нар төслийн явцад үнэтэй удирдамж, дэмжлэгээр 
хангаж байсан. Алвин Лопез, Такеши Уеда, Пүрэв Онгонсар, Чарльз Рожерс нар 
энэхүү баримт бичгийн чанарыг сайжруулахад үнэтэй тайлбар, саналыг өгсөн билээ. 
Жой Куйтазол-Гонзалез, Хейдий Луна нар техникийн хяналтын баримт цуглуулах, 
форматлахаас эхлээд эцсийн товхимол хүртэлх бүх үйл явцыг дэмжин ажилласан. 
Товхимлыг бэлтгэхэд (график, хянан тохиолдуулах, эх бэлтгэх) Анна Шервүүд, Родел 
Баутиста, Каролин Ахмад, Тереза Араго, Ма. Сисилиа Абеллар, Жаспер Лаузон, 
Алвин Тубио нарын чадварлаг баг дэмжин ажилласан болно. 
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Товчилсон үгс

АХБ – Азийн Хөгжлийн Банк

МШТ – Менежментийн шилдэг туршлага

БХХГ – Байгаль хамгаалах хамтын гэрээ

БЗК – Бүтээгдэхүүний зээлийн корпораци

ЦХМ – Цэвэр хөгжлийн механизм

ЯББ – Ялгарлын баталгаажсан бууралт

ХБОАТИ – Хүрээлэн буй орчны ашиг тусын индекс

ХНҮБ –  Косто Рика Улсын Хередиа хотын нийтийн үйлчилгээний 
байгууллага

ЕХ – Европын Холбоо

ФҮА – АНУ-ын ХАА-н яамны фермерийн үйлчилгээний агентлаг

ДНБ – Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ДДБОС – Даян дэлхийн хүрээлэн буй орчны сан

ХХ – Хүлэмжийн хий

га – гектар

УЭЧҮҮТ –  Австралийн Ус, эрдэсжилтийн чанарын үйл ажиллагааны 
үндэсний төлөвлөгөө

ТББ – Төрийн бус байгууллага

БНХҮ – АНУ-ын ХАА-н яамны байгалийн нөөцийг хамгаалах үйлчилгээ

ӨШУ – Өмнөд Шинэ Уэльс

ЭСҮТ – Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр

БНХАУ – Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

УБОҮХТ –  Мексик улсын ус, цаг уурын экосистемийн үйлчилгээний 
хөтөлбөрийн төлбөр

БАХ – Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг

ШХА – Швейцарын хөгжлийн агентлаг

ТҮХ – Техникийн үйлчилгээгээр хангагч

НВУ – Нэгдсэн Вант Улс

НҮББОХ – Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр

АНУ – Америкийн Нэгдсэн Улс

АНУ-ын ХААЯ – Америкийн Нэгдсэн Улсын Хөдөө аж ахуйн яам

АНУ-ын ЗАЗА – Америкийн Нэгдсэн Улсын Зэрлэг амьтан, загасны алба

НБС – Нүүрстөрөгчийн баталгаажсан стандарт
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хураангуй дүгнэлт

Усны сав газрын үйлчилгээгээр хангах, ой болон биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалахад оролцогч талуудыг дэмжих эдийн засгийн боломжит урамшууллын 
тогтолцоог нэвтрүүлэх сонирхол их байдаг. Харин бэлчээр, тал хээр нутагт 

экосистемийн сайжруулсан үйлчилгээ (мөн экосистемийн үйлчилгээ гэж нэрлэдэг) 
үзүүлэх урамшууллын боломжит тогтолцооны талаар маш бага анхаарал тавьсаар 
ирсэн билээ. Бэлчээр, тал хээрийн нутгууд нь дэлхийн хөрсний нүүрстөрөгчийн 30 
хүртэл хувийг хуримтлуулж чадахын зэрэгцээ биологийн олон янз байдал, хөрс 
хамгаалал, усан хангамж түүний хуримтлал, зугаа цэнгэл, идэвхтэй амралт, оюун 
санааны үнэт зүйлс зэрэг маш олон материаллаг болон материаллаг бус шинж 
чанартай үнэт зүйлсээр хангаж чаддаг. Энэхүү үйлчилгээг хангамжийн, зохицуулалтын, 
соёлын гэж ангилж болно. Малчдын анхдагч хэрэглээ бол малын бэлчээр ба тэдний 
амьжиргаанд томоохон хувь нэмрийг оруулдаг малын гаралтай бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл юм.

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр (ЭСҮТ) гэдэг нь бэлчээрээ зохистой ашиглах 
замаар байгалийн нөхөн үйлдвэрлэлийг (биологийн олон янз байдал г.м) нэмэгдүүлсэн, 
мөн байгальд учирч байгаа сөрөг үр дагаврыг (хөрсний элэгдэл эсвэл нүүрстөрөгч 
ялгаруулалт) багасгаж чадсан бэлчээрийн газар ашиглагчдыг урамшуулах нэг төрлийн 
механизм юм. ЭСҮТ болон бусад хэлбэрийн урамшуулал, тусламж дэмжлэг хоорондоо 
ялгаатай. ЭСҮТ-ын тогтолцооны хувьд болзолтойгоор сайжруулсан менежментийн 
гүйцэтгэлд үндэслэн эсвэл нийлүүлэлт хийгдсэн үйлчилгээнд зориулж төлбөр 
хийгддэг. Баримтаас үзэхэд ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь экосистемийн үйлчилгээний 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж чадах хэдий ч зарим нэг тогтолцоонуудын 
хувьд хатуу чанга тогтоосон үнэлгээний улмаас нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэх боломжгүй 
байдаг. Экосистемд нөлөөлөх эерэг нөлөөлөл хязгаарлагдмал байгаагийн нэг 
шалтгаан нь зах зээлийн хэрэгслүүд үр өгөөж сул байгаатай шууд холбоотой. Зарим 
тохиолдолд зах зээл нь огт байхгүй эсвэл идэвхгүй, сул дорой байгаа нь бэлчээр 
ашиглагчдын амьжиргаагаа дээшлүүлэх боломж бололцоог хязгаарладаг. Хэдийгээр 
тус тогтолцоонууд ЭСҮ-ний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой боловч бусад 
төрлийн ЭСҮ-ээр солилцож наймаалцах хэрэг гарч болох юм. Үүнтэй нэгэн адил бүх 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд ядуу буурай хүмүүсийн орлогыг сайжруулж, эзэмшигчдийн 
хөрөнгийн асуудалд анхаарлаа хандуулж чадаагүй байгаа юм. Эдгээр асуудлуудын 
шийдлийг зөв гаргаж, бүрэн төгс, нарийвчилсан үнэлгээ хийснээр ЭСҮТ-ийн 
хэрэгжилтийг сайжруулж чадна. 

Монгол Улсад ЭСҮТ одоогоор өргөн хэрэглэгдээгүй боловч Монгол Улсын Засгийн 
газрын Ногоон хөгжлийн стратегид энэ тогтолцооны талаар оруулсан билээ. Энэ 
тайланд дэлхийн олон орны бэлчээр, хээр талын газар нутагт хэрэгжүүлж буй 50 
орчим ЭСҮТ-ийн тогтолцоо, түүнчлэн Монгол Улсад боловсруулагдаж буй хэд хэдэн 
тогтолцооны тойм мэдээллийг тусгалаа. Мөн Монгол орны бэлчээрт зохицох ЭСҮТ-
ийн тогтолцоонуудын шийдлүүдтэй холбоотой зарим нэг асуудлуудыг авч үзсэн болно.
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Танилцуулга 

Экосистемийн үйлчилгээний төрлүүд

Экосистемийн үйлчилгээ гэдэг нь “экосистемээс хүмүүсийн хүртэх ашиг тус”1 юм. 
Эдгээр ашиг тусыг хангамжийн, зохицуулалтын, соёлын үйлчилгээнүүдэд хувааж болно 
(Хүснэгт 1). Малчдын анхдагч хэрэглээ бол малын бэлчээр болон тэдний амьжиргаанд 
томоохон хувь нэмэр оруулдаг малын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл билээ. 
Эдгээр бүтээгдэхүүнүүдэд хүнсний болон өөр бусад төрлийн бүтээгдэхүүнүүд багтах 
бөгөөд тэдгээрийг дотооддоо хэрэглэхээс гадна гадаад зах зээлд худалдаалдаг. Мөн 
малын бус гаралтай бүтээгдэхүүнүүд малчдын орлогын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг 
болохоос гадна хүнс тэжээлийн хангамж, хүний эрүүл мэндийг хамгаалахад дэмжлэг 
үзүүлэх юм.2 Эдгээр хангамжийн үйлчилгээнээс гадна бэлчээр нь нүүрстөрөгчийн эх 
үүсвэр, нүүрстөрөгч шингээлтээр уур амьсгалыг зохицуулах, шороон шуурга, хөрсний 
эвдрэлийг зохицуулах, бэлчээрийн нутаг дахь биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
зэрэг экосистемийн зохицуулалтын үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг.3 Соёлын үйлчилгээ 
нь бэлчээр болон тал, хээр нутгийн газрын харилцаанд оролцогч, түншлэгч талуудад 
төрөл бүрийн материаллаг бус ашгийг бий болгоно. Малчид болон мал аж ахуйн үйл 
ажиллагаанууд ихэнхдээ санамсаргүй байдлаар зохицуулалтын үйлчилгээнүүдэд 

1 Хүрээлэн буй орчны үйлчилгээ нь “экосистемийн үйлчилгээ” гэж тодорхойлогддог. Энэхүү тодорхойлолтыг 
Экосистемийн мянганы үнэлгээ (ЭСМҮ)-ээс авсан. 2005. Экосистем ба Хүний сайн сайхан байдал: 
Синтез. Вашингтон, Д.С: Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн.

2 Д. Винклер. 2008. Яарца Гуниу (Cordyceps sinensis) Төвдийн орон нутгийн эдийн засаг дахь мөөгний 
хэрэглээ. Ургамал зүйн эдийн засаг. 62 (3). хуудас 291–305.

3 K. Хавстад нар. Америкийн Нэгдсэн Улсын бэлчээрийн газар болон экологийн үйлчилгээ. 2007. 
Экологийн эдийн засаг. 64 (2). хуудас 261–268.

хүснэгт 1: Бэлчээр болон бусад бэлчээрийн нутгийн экосистемийн 
үйлчилгээнүүд

хангамжийн үйлчилгээ Зохицуулах үйлчилгээ Соёлын үйлчилгээ
Хүнс (мах, сүүн  
бүтээгдэхүүн г.м) 

Агаарын чанарын 
зохицуулалт 

Оюун санааны болон шашны 
үнэт зүйлс 

Ноос, ноолуур г.м Уур амьсгалын зохицуулалт 
(нүүрстөрөгч шингээлт г.м) 

Урлаг уран сайхныүнэт зүйлс 

Бусад бүтээгдэхүүн  
(яс, эвэр, туурай, арь г.м) 

Усны зохицуулалт  
(бүс нутгийн ус цаг уур г.м) 

Эко аялал жуулчлал ба 
амралт зугаалга

Түлш (аргал г.м) Хөрсний эвдрэлийн 
зохицуулалт

Малын удмын нөөц Шороон шуурганы 
зохицуулалт

Ургамлын генетик нөөц Хөдөө аж ахуйн хортон 
шавьж ба өвчинтэй тэмцэх 
Тоос хүртээлт

Эх сурвалж: Экосистемийн мянганы үнэлгээ. 2005. Экосистем ба Хүний сайн сайхан байдал: Синтез. 
Вашингтон ДС: Дэлхийн Нөөцийн Хүрээлэн.
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нөлөөлж байдаг билээ. Тиймээс эдгээр үйлчилгээнүүд мал аж ахуйгаас “гадуурх 
хүчин зүйл” гэдэг утгаараа бусад оролцогч, түншлэгч талуудын дотоод болон гадаад 
аль ч талаас нь нөлөөлнө.4 Эдгээр экосистемийн үйлчилгээнүүдийг оролцогч талууд 
өөр өөрийн аргаар үнэлдэг хэдий ч малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийн худалдааг 
бодвол ихэнхдээ төлбөр олгогддоггүй учраас эерэгээр үнэлэгдсэн экосистемийн 
үйлчилгээнүүдийн нийлүүлэлт хангалтгүй байдаг.

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн тухай үндсэн ойлголт

Экосистемийн үйлчилгээний (ЭСҮТ) төлбөр гэдэг нь бэлчээрээ зохистой ашиглах 
замаар байгалийн нөхөн үйлдвэрлэлийг (биологийн олон янз байдал г.м) 
нэмэгдүүлсэн, мөн экосистемд учирч байгаа сөрөг үр дагаврыг (хөрсний элэгдэл 
эсвэл нүүрстөрөгч ялгаруулалт) багасгаж чадсан бэлчээрийн газар эзэмшигчдийг 
урамшуулах нэг механизм юм. ЭСҮТ-ийн тогтолцооны тодорхойлолтын талаар одоог 
хүртэл хэлэлцсээр байгаа билээ.5

ЭСҮТ-ийн талаар нэлээд өргөн хэрэглэдэг, нарийвчилсан тодорхойлолтуудын нэг нь: 

“(a) сайн дурын үндсэн дээрх харилцаа, (б) экосистемийн үйлчилгээ нь 
сайтар тодорхойлогдсон эсвэл газар ашигласнаар тэрхүү үйлчилгээ нь 
найдвартай баталгааждаг, (в) худалдан авагчтай (доод тал нь нэг), (г) 
бэлтгэн нийлүүлэгчтэй (доод тал нь нэг) байх, (e) хэрэв бэлтгэн нийлүүлэгч 
нь үйлчилгээнийхээ нөхцлийг баталгаажуулсан бол ( болзолтой)” (мөрийн 
тайлбар 5a).

ЭСҮТ болон бусад урамшуулал, тусламж дэмжлэг хоорондоо ялгаатай. ЭСҮТ-ын 
тогтолцооны хувьд тодорхой болзолт нөхцөлтэйгөөр сайжруулсан менежментийн 
гүйцэтгэлд үндэслэн төлбөр хийгддэг. Болзолт нөхцөл гэдэгт системийн орц болох 
(менежментийн арга барил г.м), хөдөө аж ахуйн тогтолцооны бүтэц (ургамлын 
бүрхэвчийн хувь хэмжээ г.м), эсвэл тогтолцооны үр дүн (хөдөөгийн хөгжлийн үр дүн 
г.м) зэргийг хэрэглэж болно (мөрийн тайлбар 5с). Төлбөрийн хэлбэр нь санхүүжилт, 
техникийн тусламж эсвэл биет бараа, бүтээгдэхүүн байж болно. “Бэлтгэн нийлүүлэгч”, 
”худалдан авагч”-ийн аль аль нь хувь этгээдүүд байж болох бөгөөд төрийн бус 
байгууллагууд (ТББ) ихэнхдээ “бэлтгэн нийлүүлэгч” эсвэл”худалдан авагч”-аар 
оролцдог бол засгийн газрын хувьд ард иргэдийг төлөөлөн экосистемийн үйлчилгээний 
гол худалдан авагч болдог. 

ЭСҮТ-ийн тогтолцоонд тусгагдсанаас гадуур өөр олон төрлийн хүчин зүйлс газар 
эзэмшигчдийн шийдвэрт нөлөөлдөг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Иймд ЭСҮТ-ийн 

4 НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ). 2007. Хүнс, хөдөө аж ахуйн 2007 оны байдал: 
экосистемийн үйлчилгээнд фермерүүдэд төлбөр төлөх нь. Ром.

5 (a) С. Вундер. 2005. Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрүүд: Зарим нэг самар ба эрэг шураг. CIFOR 
Үечилсэн тайлан. №. 42. Богор, Индонези: Олон улсын ойн аж ахуйн судалгааны төв; (b) M. ван 
Ноордвижк, Б. Лэймона, T. Toмич, С. Веларде, Б. Своллов, С. Суяанто, болон Л. Жоши. 2007. 
Экосистемийн үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт, шаардлагууд, нөхөн олговор, урамшуулах механизм: 
бодит, сайн дурын, нөхцөлт болон эмзэг бүлгийн. ICRAF Ажлын тайлан. №. 37. Наяроби, Кэняа: 
Дэлхийн мод үржүүлгийн аж ахуйн төв; (c) M. ван Ноордвижк болон Б. Лэймона. 2010. Азид экосистемийн 
үйлчилгээг хөгжүүлэхийн ач тус, үр ашгийн зарчмууд: Төлбөрүүд, нөхөн олговор, эсвэл хамтран 
санхүүжүүлэлт? Нийгэм ба экологи. 15 (4). хуудас 17. http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art17/; 
(д) Р. Мурадиан, Е. Корбера, У. Паскуал, Н. Kосоё, and П. Х. Mэй. 2010. Онол практикийг зохицуулдах 
нь: Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр төлөх зорилгыг ойлгох үзэл баримтлалын хувилбар. Экологийн 
эдийн засаг. 69 (6). хуудас. 1202−1208.



Танилцуулга

3

тогтолцоонууд нь экосистемийн менежментийг илэрхийлэх бодлогын олон 
хувилбаруудын зөвхөн нэг хэсэг нь юм (Хүснэгт 2).

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн цаашдын төлөв

Дээр дурдсан ЭСҮТ-ийн тодорхойлолтоос харахад энэхүү үйлчилгээ нь зах зээлийн 
харилцаатай адил гэж хэлж болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл нийтийн ашиг тусыг 
өөртөө бүрэн агуулсан экосистемийн үйлчилгээний нийлүүлэлт болон нөөц баялгийн 
хуваарилалтад нөлөөлөхүйц зохимжтой үнийг харилцан тохиролцож чадах хүртэл 
“бэлтгэн нийлүүлэгч”, “худалдан авагч” талууд өөрийн сайн дурын үндсэн дээр зах 
зээлд оролцоно гэж ойлгож болохоор байна. Гэвч бодит байдал дээр маш цөөн тооны 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд энэхүү үзэл баримтлалыг практикт нэвтрүүлсэн байдаг.6

Экосистемийн үйлчилгээг “бэлтгэн нийлүүлэгчид” нь ихэнхдээ чөлөөт зах зээлийн 
тоглогчид биш байдаг бөгөөд үнэн хэрэгтээ ЭСҮТ-ийн ихэнх тогтолцоонууд нь хууль 
тогтоомж, засгийн газар, орон нутгийн бусад төрлийн үйл ажиллагаагаар дамжин 
бүрэлдэж тогтсон байдаг.7

Экосистемийн үйлчилгээ ба түүний менежментийн арга туршлага, тэдгээрийн 
хоорондын уялдаа холбоо ихэнхдээ ойлгомж муутай, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэхэд 

6 (a) хөлийн тэмдэглэл 5д; (б) M. ван Ноордвижк, Б. Леймона, Р. Жиндал, Ж. Б. Вилламор, M. Вардхан, 
С. Намирембе, Д. Катакутан, Ж.Keрр, П. A.Минанг, болон T.П.Toмич. 2012. Экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөрүүд: олон үйлчилгээтэй газар нутагт үр өгөөжтэй, үнэн бодит урамшууллыг олгох хувьслын 
төлөө. Экосистемийн нөөц баялгийн жилийн тайлан. 37. хуудас. 389−420.

7 А Ватн. 2010. Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн институци дүн шинжилгээ. Экологийн эдийн 
засаг. 69 (6). хуудас 1245−1252.

хүснэгт 2: Бэлчээрийн оновчтой менежментэд зориулсан 
урамшууллын боломжит механизмууд 

Зохицуулалтын 
урамшууллууд

•  Үндэсний эсвэл орон нутгийн хууль эрх зүй, газар ашиглах, ХАА-н 
бүс тогтоох хууль, байгаль орчин ба байгаль хамгаалах хууль г.м

•  Бэлчээр, бэлчээр ашиглах хууль
Санхүүгийн тусламж •  Зээлийн бодлогууд

Буцалтгүй тусламж •  Засгийн газартай хамтарсан буцалтгүй тусламжууд
•  Орцын татаасууд
•  Техникийн туслалцаанууд (нэвтрүүлэх үйлчилгээнүүд) 

нөхцөлт төлбөрүүд •  Тусгай практикт зориулсан төлбөрүүд
•  Экосистемийн тусгай үйлчилгээнд зориулсан төлбөрүүд 
•  Орцын татаасууд
•  Хөнгөлөлтийн татаасууд
•  Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн төлбөр
•  Экосистемийн үйлчилгээний урсгал зардлын төлбөр

Бүтээгдэхүүний зах 
зээлийн төлбөрүүд

•  Бүтээгдэхүүнийг шошготой болгох (газар нутгийг илэрхийлсэн г.м) 
•  Бүтээгдэхүүнүүдийн гэрчилгээ
•  Эко аялал жуулчлалын орлого

Эх сурвалж: A. Вилкес, K. Солимоси, T. Теннигкайт нар. 2012. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулж 
бэлчээр нөхөн сэргээлтийг дэмжих аргууд. МАА-н үйл ажиллагааны Дэлхийн хөтөлбөрт зориулсан 
ерөнхий үндэслэл. Бразил улс. 5 сарын 7–12.
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хэцүү байдаг бөгөөд ихэнх тогтолцоонуудын хувьд үзүүлсэн үйлчилгээнд үндэслэсэн 
төлбөрийн асуудал яригдахаас илүүтэйгээр экосистемийн үйлчилгээнүүдийн талаарх 
ерөнхий мэдлэгт үндэслэгддэг гэж хэлж болно.8 Тиймээс бодитоор үзүүлж буй 
экосистемийн үйлчилгээний нийлүүлтэд болзолт нөхцөл гэж байдаггүй. Экосистемийн 
үйлчилгээг ”худалдан авагчид” нь зарим үед өөрсдийн эрэлт хэрэгцээгээр худалдан 
авалт хийх бус харин засгийн газрын байгууллагуудтай харилцаа холбоогоо хадгалсан 
хэвээр байхын сацуу бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан таниулах, брэндинг хийх 
үүднээс тус үйлчилгээг худалдаж авдаг.9 Тэдний төлбөр хийх иймэрхүү хүсэл сонирхол 
нь экосистемийн үйлчилгээнд жинхэнэ үнэ цэнээ шингээхгүй байх магадлалтай. 
Цаашилбал, ихэнх хөгжиж буй орнууд дах холбогдох оролцогч, түншлэгч талууд 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудыг зөвхөн эдийн засгийн үр өгөөж бүхий экосистемийн 
үйлчилгээний нийлүүлэлтийн хангалтад нөлөөлөөд зогсохгүй ядуурлыг бууруулах, 
хөдөөгийн хөгжлийн бусад зорилтуудыг боловсронгуй болгох10 чиглэлээр дэмжиж 
ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй байдаг. Гэхдээ нотлох баримтуудаас харахад олон 
тооны ЭСҮТ-ийн тогтолцооны үндсэн зорилго нь “ядуусын төлөө” бус гэдэг нь илэрхий 
бөгөөд экосистемийг хамгаалах зорилго, зорилтуудаа амжилттай хэрэгжүүлэхэд гол 
анхаарлаа хандуулсаар байгаа юм.11

ЭСҮТ-ийн тогтолцооны бодит байдал нь зах зээлд үндэслэгдсэн ойлголтоос зөрүүтэй 
байгаа ба одоо хэрэгжиж байгаа олон төрлийн практик туршлагууд нь ЭСҮТ-ийн 
тогтолцооны талаарх үзэл баримтлалын өөр хувилбар гаргахад хүргэсээр байна 
(мөрийн тайлбар 6). ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь тасралтгүй үргэлжлэх гурван загвараар 
илүү сайн тайлбарлагдана (мөрийн тайлбар 5с). Нэгд: зарим ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд 
нь экосистемийн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлд тохирсон төлбөрийг газар эзэмшигчид 
болон худалдан авагчид хоорондоо ЭСҮТ-ийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн хэлцэл 
хийдэг зах зээлд суурилсан загвар болохын хувьд илүү сайн тодорхойлогдсон. Энэ 
загварт ядуурал эсвэл өөрийн хөрөнгө нэн тэргүүний санаа зовох асуудал биш байдаг. 
Иймэрхүү хэлбэрийн тогтолцоонууд “экосистемийн үйлчилгээг бараа, бүтээгдэхүүн 
болгох” гэсэн хандлагатай нийцдэг. Хоёрт: зах зээлд суурилсан эсвэл засгийн газрын 
зохицуулалттай эсэхээс үл хамааран олон тооны тогтолцоонууд экосистемийн 
үйлчилгээний өргөн хүрээтэй нийлүүлэлтэд зориулсан урамшуулал болгож газрын 
менежментийн практикийг өөрчлөх боломжит зардлыг газар эзэмшигчдэд нөхөн 
төлбөр хэлбэрээр олгоход анхаарлаа хандуулдаг. Энэ тохиолдолд гэрээнүүд нь сайн 
дурын эсвэл сайн дурын бус байж болох бөгөөд экосистемийн үйлчилгээнүүд нь газар 
эзэмшигчдийн алдагдсан боломжит зардал ялгаатай байдгаас шалтгаалан ЭСҮТ-ийн 
тогтолцооны загвараар ядуурлыг бууруулж болох нөлөөг авч үзэхдээ арилжааны 
зардлыг бууруулахаар тооцоологддог. Энэхүү хандлагыг “алдагдсан боломжит 
зардлын нөхөн төлбөр” гэж тодорхойлдог. “Эдлэн газрын хамтарсан хөрөнгө оруулалт” 
хэмээх гуравдагч хандлага нь хөдөөгийн хөгжлийн зорилтууд, байгалийн нөөцийн 
менежменттэй нийцэхүйц дэмжлэгээр газар эзэмшигчдийг хангахад анхаардаг. Дэмжлэг 
гэдэгт эдгээр өндөр түвшний зорилтуудад хүрэхэд дэвшил гаргах нөхцөл бүрдүүлэх 
ба мөнгөн урамшууллыг шууд өгөхөөс илүүтэйгээр өргөн хүрээг хамарсан механизмыг 

 8 Ж Боид, С Bанзхаф. 2007. Экосистемийн үйлчилгээ гэж юу вэ? Стандарт экосистемийн нагтлан бодох 
бүртгэлийн шаардлага. Экологийн эдийн засаг. 63 (2–3). хуудас 616–626.

 9 Г. Вилламор, M. ван Ноордвижк, Ф.Aгрa, Д. Катакутан. 2007. Худалдан авагчид “Экосистемийн 
үйлчилгээний төлөв байдал (ЭС) болон Филиппинд ЭС зах зээлийг чөлөөлөх хэрэглээжсэн нь арга 
барил. ICRAF Ажлын тайлан. №. 51. Богор, Индонези: Дэлхийн ойн аж ахуйн төв

10 С. Пагиола, A. Арсенас, болон Г. Платайс. 2005. Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрөөр ядуурлыг 
бууруулж чадах уу? Латин Америкт тулгарч буй асуудлууд, түүний нотолгоог судлах нь. Дэлхийн 
хөгжил. 33 (2). хуудас. 237−253.

11 С. Вундэр. 2008. Эко системийн үйлчилгээ болон ядууст зориулсан төлбөр: Санаа болон анхдагч 
нотолгоо. Байгаль орчин болон хөгжлийн эдийн засаг. 13 (3). хуудас. 279–297.
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багтааж болно. Хөгжил болон хамгаалалтыг нэгтгэсэн төслүүд, экосистемд суурилсан 
хандлагууд энэ төрлийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоотой ихэнхдээ төстэй байдаг.12

Тасралтгүй үргэлжлэх хандлагуудыг багтаасан ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудыг иж бүрэн 
өргөжүүлснээр нөлөөллийн өргөн хүрээ бий болох, зохистой үйл ажиллагааны 
хүрээг авч үзэх, зорилтууд дундын арилжааны үнэлгээ хийх, зах зээлийн бус нөхцөл 
байдлын хүчин зүйлсийн үүргийн талаар илүү сайн ойлголттой болгох ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонуудын загварыг бүрдүүлж чадна. 

Боломжит ашиг тус болон эрсдэл, алдагдал

Баримтаас үзэхэд ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь экосистемийн үйлчилгээний нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж чадах хэдий ч зарим нэг тогтолцоонуудын хувьд хатуу 
чанга тогтоосон үнэлгээний улмаас нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэх боломжгүй байдаг.13 
Экосистемд нөлөөлөх эерэг нөлөөлөл хязгаарлагдмал байгаагийн нэг шалтгаан нь 
зах зээлийн хэрэгслүүд үр өгөөж сул байгаатай шууд холбоотой. Зарим тохиолдолд 
зах зээл нь огт байхгүй (буудайны тариалалт, зээл болон боловсон хүчний гэх мэт) 
эсвэл идэвхгүй, сул дорой байгаа нь бэлчээр эзэмшигчдийн амьжиргаагаа дээшлүүлэх 
боломж бололцоог хязгаарладаг (мөрийн тайлбар 13). Ер нь экосистемийн нэг 
үйлчилгээний тогтолцоонууд хангамжийг нэмэгдүүлэх тул экосистемийн бусад 
үйлчилгээнүүдтэй арилжаа хийх боломж байх талтай.14 Үүнтэй нэгэн адил бүх 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд ядуу буурай эсвэл эзэмшигчийн хөрөнгөд анхаарлаа 
хандуулж чадаагүй байгаа (мөрийн тайлбар11).

Нэлээд хэдэн тохиолдолд газар эзэмшлийн зохицуулалт сул байгаа нь газар 
ашиглагчдын чадварыг, нэн ялангуяа ядуу хүмүүс ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын ашиг 
тусыг хүртэх боломжийг хязгаарлаж байгаа ч ЭСҮТ нь ядуу хүмүүсийн газар эзэмшлийг 
баталгаажуулахад тус хүргэнэ.15 Нийгмийн хөгжил цэцэглэлийг экосистемийн 
зорилтуудтай нэгтгэж чадаагүй ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь байгалийн нөөц баялаг ашиглах 
боломжийг хязгаарлах, амьжиргааны эх үүсвэрийг алдагдуулах магадлалтай бөгөөд 
олон тооны ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд хүн амын ядуу хэсэгт нийгмийн хамгааллын 
үйлчилгээ үзүүлэх засгийн газрын өнөөгийн үйл ажиллагааны алдаа дутагдлыг 
илэрхийлэх чадамжгүй билээ.16 Тиймээс зарим нөхцөлд ядуурал, газар эзэмшил, 
засаглал болон нөөц баялгийн менежментийг сайжруулахад учрах бусад төрлийн 
томоохон хүндрэлүүдэд шууд хэлбэрээр анхаарлаа хандуулах нь санхүүгийн 
урамшууллын арга хэрэглэснээс илүү үр дүнтэй байж магадгүй. Хүн амын ядуу хэсгийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хөтөлбөр бүхий орон нутгийн бүрэн оролцоо бүхий 

12 Т. Mк.Шайне болон M. Веллс, өгүүлэл. 2004. Биологийн олон янз байдлын төслүүдийг хэрэгжүүлэх. 
Нью-Иорк: Колумбиа Их Сургуулийн Хэвлэл.

13 С. Паттанаяк, С. Вундэр болон П. Ферраро. 2010. Надад мөнгөө үзүүлээч: Байгаль орчны 
үйлчилгээнүүд хөгжиж буй орнуудад төлбөр нийлүүлдэг үү? Байгаль орчны эдийн засаг ба бодлого. 
4 (2). хуудас. 254–274.

14 Е. Нелсон, С. Поласки, Д. Ж. Левис, A. Ж. Платинга, E. Лонсдорф, Д. Вайте, Д. Баел, болон Ж. Ж. 
Лавлер. 2008. Газрын гадаргын дээр хүлэмжийн хий шингээлтийг нэмэгдүүлэх ба олон төрөл зүйлийг 
хамгаалах ажлыг хамтад нь хийх урамшууллын үр дүн. Америкийн Нэгдсэн Улсын Шинжлэх ухааны 
үндэсний академийн бүтээл. 105 (28). хуудас. 9471–9476.

15 M. Грег-Гран, И. Поррас, болон С. Вундер. 2005. Ойн экосистемийн үйлчилгээний зах зээлийн механизм 
ядуурлыг бууруулахад хэрхэн, яаж туслах вэ? Латин Америкийн туршлагуудаас урьдчилан суралцах. 
Дэлхийн Хөгжил. 33 (9). хуудас.1511−1527.

16 A. Виллиамс, M. Л. ду Преез, П. Бофин, болон A. Стандинг. 2011. REDD Шударга байдал: Ойн хомсдол, 
доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийг бууруулах тогтолцоонд Засаглал болон Авилгалтай холбоотой 
тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэх нь. (REDD). Берген, Норвэй: тэмдэглэл. Майклсон хүрээлэн.
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төлөвлөгдөн хэрэгжүүлсэн тогтолцоонууд нь экосистемийн менежмент, хөдөөгийн 
амьжиргаа хоёрын аль алиныг нь илүү сайн илэрхийлэхэд тустай.17 Хүснэгт 3-д 
ЭСҮТ-ийн олон тогтолцоонуудын зарим боломжит ашиг тус, эрсдэлийн талаар дүгнэв.

яагаад экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг бэлчээрт авч 
үзэх болсон бэ?

Ой,18 биологийн олон янз байдлыг19 хамгаалах, усны сав газрын үйлчилгээгээр20 
хангахад дэмжлэг үзүүлэх эдийн засгийн урамшууллын боломжит тогтолцоонд 

17 Х. Роза, Д. Барри, С. Kaндел,болон Л. Димас. 2004. Хөдөө орон нутгийн иргэдэд болон экосистемийн 
үйлчилгээнд өгөх урамшуулал: Америкийн жишээнээс суралцах. Улс төрийн эдийн засгийн судлагаа 
хүрээлэнгийн ажлын тайлан. №. 96. Амхерст, MA: Массачусетсийн их сургуулийн хэвлэл.

18 (a) Н. Ланделл-Миллс and И. Поррас. 2002. Мөнгөн сум ууэсвэл Тэнэгийн алт уу? Ойн экосистемийн 
үйлчилгээний зах зээл, тэдгээрийн ядуурлыг бууруулах нөлөөний талаар олон улсын дүн шинжилгээ. 
Тогтвортой хувийн хэвшлийн ойн салбарын арга хэрэгслүүд цуврал. Лондон, Нэгдсэн Вант Улс: 
Хүрээлэн буй орчин ба Хөгжил олон улсын хүрээлэн; (б) С. Вундер. 2007. Халуун орныг хамгаалах 
экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн үр өгөөж. Биолги хамгаалал. 21 (1). хуудас. 48–58.

19 Экосистемүүд болон Биологийн олон янз байдлын эдийн засаг (TEEB). 2010. Экосистемүүд, биологийн 
олон янз байдлын эдийн засаг: Байгалийн эдийн засгийг бодлогод тусгах: Нийлэгжүүлэлтийн арга, 
дүгнэлт болон заавар зөвлөмж. http://www.teebweb.org/wpcontent/uploads/Study%20and%20Reports/
Reports/Synthesis%20report/TEEB%20Synthesis%20Report%202010.pdf

20 (a) И. Поррас, M. Гриег-Гран, болон Б. Невес. 2009. Тэр бүх гялбаа: Хөгжиж буй орнуудын усны хагалбар 
газрын үйлчилгээний төлбөрийн дүн шинжилгээ. Байгалийн нөөцийн цуврал. № 11. Лондон, Нэгдсэн 
Вант Улс: Хүрээлэн буй орчин ба Хөгжил олон улсын хүрээлэн; (б) Д. Саутгэйт болон С. Вундер. 2009. 
Латин Америкт усны хагалбар газрын үйлчилгээнд төлбөр төлөх нь: Одоогийн санаачилгын тойм. 
Тогтвортой ой сэтгүүл. 28 (3–5). хуудас. 497–524.

хүснэгт 3: хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 
боломжит ашиг тус ба эрсдэл

хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах ЭСҮТ-ийн боломжит ашиг тус
• Бэлэн мөнгөний орлого нэмэгдэнэ.
• Тогтвортой нөөц ашиглах практикт суралцана.
• Бизнесийн үйл ажиллагаагаар туршлагаа нэмэгдүүлнэ. 
•  Экосистемийн үйлчилгээний хангамж, орон нутгийн экосистемийн уян хатан 

байдал сайжирна. 
• Экосистемийн үйлчилгээний хөрөнгө оруулалтын улмаас бүтээмж өснө. 
Боломжит эрсдэл, алдагдал 
•  Юуг худалдсан, худалдан авсан, хүлээн зөвшөөрсөн талаарх тодорхой  

бус байдал 
•  Ургац хураах эсвэл экосистемийн үйлчилгээг буцаан татах эрхээ алдах 
•  Хөдөлмөр эрхлэлтээ алдах 
•  Орон нутгийн хөгжлийн чиглэл, боломжинд уян хатан байж чадахгүй болох, 

хяналтаа алдах 
•  Хуваарилалтын болон өөрийн хөрөнгийн нөлөөлөл
•  Эрсдэлд орох нь нэмэгдэх 
•  Нөхцөл байдлын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй орлогын тэгш бус байдал үүсэх
•  Худалдааны болон соёлын санал зөрөлдөөн үүсэх 

Эх сурвалж: Ойжуулалтын чиг хандлагууд, Катоомба Групп, НҮБ-ын Хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр. 2008. 
Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрүүд – Эхлэл: A Праймер. Вашингтон, ДС: Ойн чиг хандлагууд.
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хамрагдах сонирхол оролцогч талуудад их байгаа хэдий ч бэлчээрийн газар нутгийн 
экосистемийг сайжруулах урамшууллын боломжит тогтолцоонуудад тавих анхаарал 
сул хэвээр байна.21

Өтгөн шигүү ойн бүрхэвч ерөнхийдөө багасч, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, бүтээмж, 
эдийн засгийн ач холбогдол, бэлчээрийн экосистемийн үнэ цэнэ хязгаарлагдаж 
байгааг анзааралгүй иржээ.22 Бэлчээр нь ургамлын бүтцийн хамрах хүрээ түүнчлэн 
бут сөөг бүхий задгай бэлчээр, модлог ургамал, лавир багатай бэлчээр зэргийг 
оролцуулаад мал, зэрлэг өвсөн тэжээлтнүүд (мөрийн тайлбар 22б) хэр идээшилж 
байгаагаар тодорхойлогдоно. Малын бэлчээр болон бусад хээр тал газрууд нь ХАА-н 
болон ойжуулалтын зориулалтаар ашиглагддаг. Эдгээрээс хамгийн боломжтой нь 
бэлчээр бөгөөд дэлхийн 5,250 сая га бэлчээрийн газар нутгийн 28% нь хагас хуурай, 
23% нь чийглэг, 20% нь хүйтэн, 19% нь хуурай бүсэд тус тус хамаарна.23

Дэлхий дахинд чухал ач холбогдолтой биологийн олон янз байдал,24 бэлчээрийг 
багтаасан газар нутгууд нь дэлхийн хөрсний нүүрстөрөгчийн 30%-ийг хуримтлуулж25 
амралт зугаалга зэрэг оюун санааны үнэт зүйлс, усны сав газрын хангамж ба 
хадгалалт, хөрс хамгааллыг багтаасан бэлчээр нь материаллаг болон материаллаг бус 
хэрэглээгээр хангана (мөрийн тайлбар 21). Дэлхий дахинд голлох үүрэгтэй 145 усны 
хагалбар, сав газруудын 25-д нь бэлчээрийн 50 хүртэл хувь нь хамаарах ба дэлхий 
дээрх төрөл бүрийн ургамлын 234 төвийн бараг тал нь хотын гаднах амьдрах орчинг 
оролцуулаад байшин, сууц орчмын ургамлын чухал генийн санг бүрдүүлдэг (мөрийн 
тайлбар 23). Дэлхий нийтийн хотжилт, газар тариалангийн хөгжил зэрэг нь амьдрах 
орчинг муутгаж бэлчээрийг маш эмзэг болгожээ (мөрийн тайлбар 23). Дэлхийн 
бэлчээрийн нутгийн зөвхөн 7.6% нь л хамгаалагдсан нь ойн бүсээс26 хамаагүй бага 
бөгөөд хамгийн их эрсдэлтэй нь 13 экосистемийн 6 нь бэлчээрт27 хамаарагдаж байна. 

Малчид, мал аж ахуй эрхлэгчдийн хувьд бэлчээр нь чухал ач холбогдол бүхий 
үйлчилгээгээр хангаж чадна. Дэлхийн ядуу хүмүүсийн ихэнхийг багтаасан 1 тэрбум 

21 (a) Б. Хейденрейч. 2009. Дэлхийн хялганат бэлчээрийн талбайн үнэ цэнэ юу вэ? Тэдгээрийн 
хамгаалалтад зориулсан жишээ. http://cmsdata.iucn.org/downloads/grasslandssocioeconomicreport.pdf; 
(b) С. Силвестри, П. Осано, Ж. де Лееув,M. Херреро, П. Эриксен, Ж. Кариуки, Ж. Нжуки, К. Беделиан, 
болон A. Нотенбаерт. 2012. Эко мал аж ахуй: Хөгжиж буй орнуудын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
тогтолцооны экосистемийн үйлчилгээний боломжит төлбөрийг үнэлэх нь. ILRI Суурь баримт бичиг. 
Наяроби, Keняа: Олон улсын мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн.

22 (a) Р. Хатфиелд болон Ж. Давиес. 2006. Мал аж ахуйн эдийн засгийн олон улсын тойм. Наяроби, Keняа: 
Байгаль хамгаалах олон улсын холбоо; (б) Л. т’Маннетже. 2002. Бэлчээрийн менежментийн дэлхийн 
дахины асуудлууд. http://www.date.hu/acta-agraria/2002-08i/mannetje.pdf; (c) C. Ниили, С. Баннинг, 
болон A. Вилкес. 2009. Хуурай газрын бэлчээрийн тогтолцоо ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодит 
байдлын тойм: Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох боломж бололцоо, үр дагавар. Газар & Ус 
хэлэлцүүлгийн баримт бичиг. №. 8. Ром, Итали: ФAO.

23 Р. Вайте, С. Муррэй, болон M. Рохведер. 2000. Дэлхийн экосистемүүдийн туршилт шинжилгээ.
Вашингтон, ДС: Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн.

24 (a) Р. Бленч болон Ф. Соммер. 1999. Бэлчээрийн газрын биологийн олон янз байдлыг ойлгох нь. 
ODI Ажлын тайлангийн цуврал. №. 121. Лондон, Нэгдсэн Вант Улс: Гадаад хөгжлийн хүрээлэн; (б) 
В. Хенвоод. 1998. Сэрүүн бүсийн бэлчээрийн ургамал, амьтны аймаг хамгаалагдсан талбайн тойм. 
Паркс.8 (3). хуудас. 3–8; (c) хөлийн тэмдэглэл 23.

25 (a) хөлийн тэмдэглэл 23; (б) Ж. Грэйс, Ж. Сан Хосе, П. Мейр, Х. С. Миранда, болон Р. A. Монтес. 2006. 
Халуун орны хээр талын нүүрстөрөгчийн урсгал ба үр өгөөж. Биогазарзүй сэтгүүл. 33. хуудас. 387–400.

26 Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн. Ертөнцийн чиг хандлага. http://earthtrends.wri.org/text/biodiversity-protected/
map-249.html

27 Ж. Хоекстра, T. M. Баучер, T. Х. Рикеттс, болон К. Робертс. 2005. Биомын хямралыг даван туулах: 
Дэлхийн амьдрах орчны доройтол ба тэдгээрийн хамгаалалтын ялгаатай байдал. Экологийн захидлууд. 
8 (1). хуудас. 23–29.
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гаруй хүний амьжиргааг мал аж ахуй тэтгэж байгаа бөгөөд хөгжиж буй олон оронд мал 
аж ахуйн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд (ДНБ) чухал байр суурь эзэлдэг билээ.28 
Үүний сацуу мал аж ахуйгаас үүдэлтэй бэлчээрийн даац хэтрэлт нь экосистемийг 
доройтуулах,29 ой мод сүйтгэх,30 тэжээлийн ургамлын эрэлт нь тариалангийн газар 
нэмэгдэхэд гол үүрэг гүйцэтгэжээ. 31 Нөгөө талаар экосистемийн доройтол нь мал аж 
ахуйн урт хугацааны тогтвортой үйлдвэрлэл, бүтээмжид муугаар нөлөөлдөг. 

Бэлчээрийн экосистемийг сайжруулсан үйлчилгээнд зориулсан урамшууллын талаар 
өнөөг хүртэл бага анхаарал хандуулж ирсэн (мөрийн тайлбар 21). Энэхүү тайланд 
дэлхийн олон орны бэлчээр, хээр талын газар нутагт хэрэгжүүлж буй 50 орчим 
ЭСҮТ-ийн тогтолцооны тойм тодорхойлолтыг тусгаж тэдгээрийн загвартай холбогдох 
асуудлуудыг авч үзсэн. Төгсгөлийн хэсэгт хүн амын 40 орчим хувийн амьжиргааны эх 
үүсвэр болсон бэлчээрийн нутаг давамгайлсан Монгол орны талаар хэлэлцэв. 

Ерөнхий бүтэц ба арга замууд

Дээр дурдсанчлан ЭСҮТ-ийн цөөн хэдэн тогтолцоо л олон янзын хандлага, арга 
хэмжээгээр практикт хэрэглэгдсээр зах зээлд суурилсан нарийн тодорхойлолттой 
нийцэх болжээ. Бэлчээрийн газар нутаг гэдэг утгаараа экосистемийн үйлчилгээний 
хангамж, түүний менежментэд зориулсан урамшууллыг бий болгохыг зорьсон 
үйл ажиллагааны нийтлэг олон хэлбэрүүд бий. Тухайлбал бэлчээрт хяналт тавих 
эрх зүйн зохицуулалтыг ажиллуулах,32 одоо мөрдөгдөж буй хуулийн хүрээнд газар 
нутгийг хамгаалалтад авах (мөрийн тайлбар 24б), мал аж ахуй болон бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах төслүүдэд буцалтгүй тусламж олгох, үйлдвэрлэлийн 
орц, бүтээгдэхүүнд татаас өгөх, техникийн үйлчилгээг өргөжүүлэх зэргийг тус 
тус дурдаж болно. ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд нь болзолт төлбөр бий болгосноор 
экосистемийн үйлчилгээний хангамжийг урамшуулах тодорхой зорилго тавьдгаараа 
ялгаатай. Буцалтгүй тусламж, татаас, татвар зэрэгт эдгээр зорилгууд мөн адил байж 
болох талтай юм. Харин эсрэгээр ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд экосистемийн хувьд 
тодорхой үр дүн, дэвшил гаргасан, экосистемийн шаардлагатай нөхцөл байдалд 
хүрсэн, менежментийн шаардлагатай үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн нөхцөлтэйгээр 
урамшуулал (бэлэн мөнгө г.м) өгдөг гэдгийг ойлгуулдаг (мөрийн тайлбар 5б, 5с). 

Туршлагад үндэслэгдсэн загварт үзүүлсэнчлэн (Бүдүүвч 1) болзолт нөхцлийн янз 
бүрийн түвшинг тогтоодог. Энэхүү загвар нь бэлчээрт экосистемийн үйлчилгээ 
үзүүлэхийг дэмжсэн хэлбэр (ЭСҮТ-г багтаасан) бөгөөд орц, нөхцөл байдал, гарц зэрэг 
экосистемийн үйлчилгээний хангамж эсвэл түүний менежментийн үйл ажиллагаа 
нь шаардлагатай гүйцэтгэлд хүрч байгаа эсэх, шаардлагатай үйлчилгээ давтагдаж 
байгаа эсэх эсвэл нэг удаагийн шинжтэй ажилд төлбөр өгч байгаа түвшингээрээ 
ялгаатай (мөрийн тайлбар 5с). 

28 (a) Дэлхийн Банк. 2007. Дэлхийн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүд. Вашингтон , ДС; (б) Дэлхийн Банк. 
2007. Дэлхийн хөгжлийн тайлан 2008: Хөгжилд хөдөө аж ахуй. Вашингтон, ДС.

29 Х. Стэйнфиелд, П. Гербер, T. Васенаар, В. Кастел, M. Росалес, болон К. де Хaaн. 2006. Мал аж ахуйн 
урт сүүдэр. Ром, Итали: ФAO.

30 T. Довнинг, С. Б. Хечт, Х. A. Пеарсон, болон C. Гарсия-Довнинг. 1992. Хөгжил, сүйрэл: Халуун орны ойг 
Латин Америкийн бэлчээрийн талбайн хувиргалт. Булдер, КO: Вествиев хэвлэл.

31 Р. Нэйлор, Х. Стэйнфиелд, В.Фалкон, Ж. Галловэй, В. Смил, E. Брадфорд, Ж. Алдер, болон Х. Муунэй. 
2005. Мал, газрын хоорондын холбоо алдагдах нь. Шинжлэх ухаан. 310 (5754). хуудас. 1621–1622.

32 A. Taл. 2009. Бэлчээрийн ухаан ба зохицуулалт. Газрын доройтол ба хөгжил. 20 (4). хуудас. 455–467.
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Дэлхийн бэлчээрийн газар нутгуудад одоо хэрэгжиж байгаа ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 
талаар мэдээллийг хэвлэсэн материал болон интернет мэдээллийн эх үүсвэрийг 
Англи, Хятад хэл дээр авч болно. Тогтолцоо тус бүрийн хэмжээ (га талбай эсвэл 
санхүүжилтийн хэмжээгээр), зорилтот экосистемийн үйлчилгээнүүд, хэн, яагаад 
экосистемийн үйлчилгээг үзүүлдэг, ямар хэмжээний төлбөрийг хэрхэн төлдөг, 
худалдан авагчид бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй холбогдох ямар бүтэцтэй, эрх зүйн 
ямар орчинтой зэргийг багтаасан ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын талаар мэдээлэл авах 
боломжтой. ЭСҮТ-г олон улсын ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын тоймд багтаасан бөгөөд 
хаана ямар тогтолцоо хэдийд ажиллаж эхэлсэн тухай ихэнх мэдээлэл бий. Энэхүү 
тоймд оруулсан тогтолцоонууд нь өргөн хүрээг хамраагүй. 

Ирээдүйд бий болох боломжтой, одоогоор хэрэгжиж байгаа олон тооны 
тогтолцоонуудыг янз бүрийн шалтгааны улмаас энэ тоймд оруулаагүй. Энэ нь 
төлөөлөх боломжгүй байхаас гадна доор дурдсан шалтгаануудтай холбоотой 
болохыг тайлбарлах нь зүйтэй: 

(i) Болзолт нөхцлийн элемент агуулж, зэрлэг амьтдыг хамгаалах эерэг 
урамшууллаар хангах бололцоог бүрдүүлээгүй л бол зэрлэг амьтдын нөхөн 
төлбөрийн тогтолцоог оруулаагүй.

(ii) Бүх тивүүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг маш өргөн хүрээг хамарсан эко 
жуулчлалд суурилсан урамшууллын тогтолцоонуудыг багтаагаагүй.

(iii) АНУ-ын байгаль хамгаалах зарим байгууллагуудын дунд байгаль хамгаалах 
хамтын гэрээг (БХХГ) ашиглах явдал их түгээмэл болж байгаа боловч хэвлэн 
нийтлэгдсэн материал харьцангуй бага байгаатай холбогдолтойгоор цөөн 
хэдэн БХХГ хэлбэрийн тогтолцоог энд багтаасан. 

хЭВ Шинж 1 хЭВ Шинж 2 хЭВ Шинж 3 хЭВ Шинж 4

Дэмжлэг 
ба Болзолт 
нөхцөл

Газрын 
менежментийн 
практикийг 
сайжруулах 
төлөвлөлт, 
хэрэгжүүлэлтийн 
техникийн 
дэмжлэг 

Газрын 
менежментийн 
практикийг 
сайжруулахад 
нийцсэн 
эхний зардлыг 
санхүүжүүлэх 

Газрын 
менежментийн 
практикийг 
сайжруулах 
урсгал зардлын 
төлбөрүүд 

ЭСҮ үзүүлэх 
урсгал зардлын 
төлбөрүүд

Сайн дурын 
оролцоо

Шууд төлбөр 
өгөхгүй

Нөхцөл 
бүрдээгүй бол 
дэмжихгүй

Сайн дурын 

ЭСҮ 
хэмжигдэхгүй

Гүйцэтгэлтэй 
холбоогүй 
төлбөр

Сайн дурын 

ЭСҮ хэмжигдэхгүй

Төлбөрийг МШТ-
ын гүйцэтгэлтэй 
холбох

МШТ-ын хяналт-
шинжилгээ

Сайн дурын 

ЭСҮ хэмжигдэнэ

Төлбөрийг 
үр дүнтэй нь 
холбоно.

БОҮ-ний 
хяналт-
шинжилгээ

Тогтолцооны 
шинж чанар

Бүдүүвч 1: Бэлчээрт үзүүлэх экосистемийн үйлчилгээг дэмжих  
хэв шинжүүд

МШТ = Менежментийн шилдэг туршлага, ЭСҮ = Экосистемийн үйлчилгээ. 
Эх сурвалж:Төслийн баг.
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(iv) Латин Америкт ойн аж ахуй, усны сав газрын үйлчилгээнд төвлөрсөн орон 
нутгийн янз бүрийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд бий.33 Мэдээллийн дутуу дулимаг 
байдлаас шалтгаалан бэлчээрийн газар нутгийн тогтолцоонуудын талаар 
бүрэн оруулах боломж байгаагүй. 

(v) ЕХ-нд Европын Холбоо болон засгийн газар хосолсон санхүүжилт бүхий хөдөө 
аж ахуй - экосистемийн олон тооны тогтолцоонууд бий. Эдгээрээс зөвхөн цөөн 
тооны тогтолцоонуудын талаар энэ тайланд оруулсан. ЕХ-ны бэлчээрийн 
менежментийн асуудлуудын хувьд энэ тайланд оруулаагүй сонирхолтой 
загвар бүхий тогтолцоонууд ЕХ-ны бусад гишүүн орнуудад байж болох 
талтай. Энэ тайланд АНУ, Канадын холбооны засгийн газрын урамшууллын 
тогтолцоонуудыг авч үзсэн хэдий ч муж улс, бүс нутаг бүрийн хэрэгжүүлж 
буй тогтолцооны талаар дангаар нь бие даасан байдлаар авч үзээгүй. Нөгөө 
талаар хамтын нөхөрлөлийн орнууд хоорондын хамтын ажиллагааны үр 
дүнгээр бий болсон олон тогтолцоонууд Австрали улсад байгаа боловч эдгээр 
нь нэлээд олон янз бөгөөд зарим нь бие даасан тусгаар байдлаар хэрэгждэг. 

(vi) ЭСҮТ-ийн нэг тогтолцоог эс тооцвол Даян дэлхийн хүрээлэн буй орчны сан 
зэрэг хоёр болон олон талт хандивлагчид, сангуудын дэмжлэгтэй буцалтгүй 
тусламжийн хөтөлбөрүүдийн талаар авч үзээгүй. 

Нийтдээ ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцоог тодорхойлсон. Ихэнх тогтолцоонуудын хувьд ач 
холбогдол, үр дүнгийн талаар мэдээлэл хязгаарлагдмал байсан учраас ач холбогдол, 
үр дүнд тулгуурласан өөр хэлбэрийн тогтолцоонуудыг авч үзээгүй. Тиймээс 
дараагийн хэсэгт бэлчээр нутагт зориулсан ЭСҮТ-д хэрхэн зохион байгуулагдаж үйл 
ажиллагаагаа явуулдгийг тодорхойлоход илүү анхаарлаа хандуулсан юм. Эдгээр 50 
тогтолцоонууд нь Зураг 1-д үзүүлсэн 2–4 хүртэлх хэв шинжид хамаарч байгаа бөгөөд 
иж бүрэн бүртгэл гэхээсээ илүү төрөл бүрийн тогтолцоонуудыг төлөөлнө. Хавсралт 
1-д схем тус бүрийн талаар товч дүгнэлт гаргасан ба Хавсралт 2-д илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл, эх сурвалжуудыг оруулав. 

Нэмж хэлэхэд, олон улсын судалгааны тоймд Монголын ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 
талаар мэдээллийг хэвлэн нийтлэгдсэн болон интернет дэх материалууд, Монголын 
экосистемийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдээс авсан лавлагаанаас бэлтгэж оруулсан. 
Ихэнх тогтолцоонууд үзэл баримтлалын шатанд боловсруулагдаж байгаа учир энэхүү 
тайланд оруулаагүй. Монголд шинээр гарч ирж буй ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 
чанарын шинжилгээ нь Монголын бэлчээрийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын боломж 
бололцоо, тохиолдож болох хязгаарлах хүчин зүйлсэд анхаарлаа хандуулсан. 

33 (a) С. Пагиола, П. Агостини, Ж. Гобби, C. де Хaaн, M. Ибрахим, E. Мургуеитио, E. Рамирез, M. Росалес, 
болон Ж. Пабло Руйз. 2004. Хөдөө аж ахуйн газар нутгийн биологийн олон янз байдлын хамгаалалтын 
үйлчилгээнд төлбөр төлөх нь. Хүрээлэн буй орчны хэлтсийн тайлан. № 96. Вашингтон, ДС: Дэлхийн 
Банк; (б) хөлийн тэмдэглэл 20б.
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олон улсын экосистемийн 
үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоонуудын тойм

Байршил ба хэмжээ

Номхон далайн арлын улсууд, Америк, Европын орнуудын олон тооны ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонуудийг авч үзлээ (Бүдүүвч 2). Австрали, Хойд Америк, Европын хөгжингүй 
орнуудын тогтолцоонууд эдгээрийн 2/3-ийг эзэлж байна. АНУ, Австралын холбооны 
(Хамтын нөхөрлөлийн орнууд) улсууд ба муж улсын засгийн газрууд сүүлийн үед 
газар эзэмшигчдийн зүгээс үзүүлэх экосистемийн үйлчилгээг сайжруулах нэлээд олон 
тооны урамшууллын механизмуудыг боловсруулжээ. Европын ихэнх орнууд наад зах 
нь нэг бэлчээрийн хөдөө аж ахуй- экосистемийн тогтолцоог хэрэгжүүлж байгаа билээ. 

Европ болон Хойд Америкийн тогтолцоонууд сэрүүн бэлчээрийн газар нутгийн 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд гэж тооцогддог (Бүдүүвч 3). Австралийн ЭСҮТ-ийн олон 
тогтолцоонууд халуун орны саванна/ширэнгэ ойн төрлийн газар/экосистемд 
хамаарах тул олон тооны ойн тогтолцоо бий. Судалж үзсэн АНУ-ын ихэнх ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонууд, мөн БНХАУ-ын гурван ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд нь үндэсний хэмжээний 
учраас бэлчээрийн олон төрлийг хамарчээ (Бүдүүвч 3). 

Бүдүүвч 2: Экосистемийн Үйлчилгээний Төлбөрийн 
тогтолцоонуудын байршил

0 2 4 6 8 10 12 14

Европ

Хойд Америк
 

Номхон далайн арлын орнууд

Төв болонӨмнөд Америк

Африк

Ази

Эх сурвалж: Ном, зохиол бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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Ойн бэлчээрийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын ихэнх нь Латин Америкт байх ба ойн 
сав газрыг бэлчээр болгон хувиргаж байгаа нь ой хамгаалахад учирч буй аюулын 
нэг билээ.

Зураг 4 ба 5-д судалж үзсэн мэдээлэлд үндэслэн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын хэмжээг 
харууллаа. ЭСҮТ-ийн тогтолцооны хэрэгжилтийн түвшингийн хувьд судалж үзсэн 50 
тогтолцооны тал нь үндэсний хэмжээнд хэрэгждэг (Бүдүүвч 4). Харин дөрөвний нэг нь 
100,000 га-гаас дээшхи хэмжээнд багтжээ. (Бүдүүвч 5). Хамрагдсан нийт 25 талбайн 
15 нь үндэсний хэмжээний ангилалд багтсан.

Бүдүүвч 3: Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн тогтолцоо биом/
экосистемийн төрлөөр

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Янз бүрийн бэлчээрийн
биом/экосистем

  Хойд зүгийн/өндөр уулын

Ойн бэлчээр

Халуун орны саванна

  Сэрүүн бүсийн бэлчээр

Эх сурвалж: Ном, зохиол бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.

Бүдүүвч 4: Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоонуудын хамрах цар хүрээ

4

259

12

 Орон нутгийн

 Дэд үндэсний

Үндэсний

 Олон улсын

Эх сурвалж: Ном, зохиол бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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Эдгээрийн дотроос 9 нь 1 сая га-гаас дээш, 11 нь 100,000 га-гаас дээш хэмжээтэй. 
Үндэсний дэд тогтолцоонууд нь бүс нутгийн асуудлыг илэрхийлэх бөгөөд газрын 
физик бүрхэвчээрээ ялгаатай юм. Мөн биет хэмжээгээрээ жижиг орон нутгийн 
тогтолцоонууд олон бий. Цэвэр хөгжлийн механизм, сайн дурын зах зээлийн 
нүүрстөрөгч шингээлтийн төслүүдийг оролцуулаад олон улсын тогтолцоонуудийг 
судлан үзэхэд мөн жижиг хэмжээнд багтаж байлаа. Үндэсний дэд тогтолцооны орчинг 
харгалзалгүй Австралийн хэд хэдэн тогтолцоонуудийг авч үзэхэд мөн л маш бага газар 
нутгийг хамарч байсан нь эдгээр тогтолцоонууд туршилтын эсвэл тухайн тогтолцоо 
иж бүрнээрээ олон жил ажиллаагүйтэй холбоотой гэж үзэв. Хөтөлбөрүүд янз бүрийн 
хугацаагаар үргэлжилж өөр өөр зардалтай байсан тул зөвхөн зарим нэг хөтөлбөрийн 
зардлын төсвийн мэдээллийг багтаасан хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн хэмжээг 
харьцуулан судлахад төвөгтэй байсан. 

Экосистемийн үйлчилгээнд юу шаардагдах вэ?

Танилцуулгын хэсэгт дурдсанчлан бэлчээр нь маш олон экосистемийн үйлчилгээгээр 
хангана. Хянан үзсэн 50 тогтолцооны үзүүлж буй экосистемийн үйлчилгээнүүдийг 
Бүдүүвч 6-д харуулав. Ургамал, зэрлэг амьтдын төрөл зүйлийг багтаасан биологийн 
олон янз байдлын үйлчилгээнүүд гуравны нэг орчмыг эзэлжээ. Экосистемийн 
үйлчилгээнүүдийн уялдаа холбоо түүнчлэн бүтээмж сайтай үйлчилгээ бүхий 
бэлчээрийн үнэ цэнэ 50 тогтолцооны 30 хувьд хүрч байгаа нь гайхаад байх зүйл биш. 
Энэ нь экосистемийн үйлчилгээний талаарх ойлголт улам хөгжиж байгааг харуулж 
байна. Жишээ нь АНУ-ын фермер, хөдөө аж ахуйн газрыг хамгаалах хөтөлбөр нь 
анхнаасаа үржил шимт хөрсийг хамгаалахад анхаарч байжээ. 

Бүдүүвч 5: Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоонуудын талбайн хэмжээ

0 2 4 6 8 10 12 14 16

>1,000,000 га

100,000–1,000,000 га

10,000–99,999 га

1–9,999 га

га = гектар.
Тэмдэглэгээ:
1. ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцооны 34-ийнх нь талбайг хамруулав.
2. Мэдээлэл нь өөр өөр жилүүдэд хамаарна.
3.  Зарим тогтолцоонуудын хувьд хуримтлагдсан талбайг багтаасан. Зарим ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд 

богино хугацааны талбайтай тул хамрагдсан талбай нь энд үзүүлснээс бага байж болох юм.
4.  Зарим хөтөлбөрүүдийн мэдээлэлд бэлчээрийн бус газар багтсан байв. 
Эх сурвалж: Ном, зохиол бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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2008 оны Фермерийн аж ахуйн хуулиар “хөдөө аж ахуйн чиглэлийн ашиглалт, байгаль 
хамгаалах үнэлгээг” илүү ерөнхий болгож өргөжүүлсэн. Мөн экосистемийн тодорхой 
үйлчилгээнүүдийн хувьд менежментийн практикт өөрчлөлт оруулах нөлөөллийн 
зардал, хүндрэлийг бий болгожээ. 

Экосистемийн шаардлагатай үйлчилгээ гэдэг утгаараа эерэг гадаад орчны хүчин 
зүйлсийн (биологийн олон янз байдал эсвэл усан хангамжийг хамгаалах г.м) хангамжийг 
нэмэгдүүлэх ба сөрөг гадаад хүчин зүйлсийг (хөрсний эвдрэл эсвэл давсархаг хөрс) 
даван туулахад анхаарч буй ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд хоорондын ялгаа гарч болно. 
ЕХ-ны ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын хүрээнд хийгдэж буй олон төлбөрүүдийн хувьд 
эерэг гадаад хүчин зүйлсийн орчинг нарийвчлан тодорхойлоход ихэнхдээ төвөгтэй 
байдаг. Өөрөөр хэлбэл эдгээр тогтолцоонууд “соёлын газар нутгийн тогтоц” бий 
болгож буй газар эзэмшигчдэд төлбөр өгдөг. Хэдийгээр үүнийг хэмжихэд хэцүү 
байж болох ч газар нутгийн соёлын тогтоцын бүрдэл, хэсгийн төлөө иргэд төлбөр 
төлөх хүсэл эрмэлзэлтэй нь судалгаагаар тогтоогдсон юм.34 Зорилтот экосистемийн 
үйлчилгээнүүд зарим тохиолдолд сайн тодорхойлогдож чадаагүй тул ЕХ-ны ЭСҮТ-ийн 
зарим тогтолцоонууд хатуу тогтсон ЭСҮТ гэхээсээ илүү үйлдвэрлэгчдийг дэмжих 
татаас хэлбэрээр ажилладаг шинжтэй байна.35

34 Жишээлбэл, Д. Кэмпбелл. 2007. Хөдөө нутгийн бүтэц тогтцын сайжруулалтад төлбөр төлөх хүсэл 
эрмэлзлэл: холимог логит болон санамсаргүй үр дүнгийн моделуудыг нэгтгэх. Хөдөө аж ахуйн эдийн 
засаг сэтгүүл. 58 (3). хуудас. 467–483.

35 T. Глебе. 2007. Европийн аж ахуй эрхлэлтийн хүрээлэн буй орчин дох нөлөөлөл: Хөдөө аж 
ахуй-хүрээлэн буй орчны төлбөр хэр оновчтой вэ? Хэрэглээний эдийн засгийн чиг хандлага, бодлого.
29 (1). хуудас. 87–102.

Бүдүүвч 6: Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоонуудын Экосистемийн зорилтот үйлчилгээнүүд

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
  

Олон янз/тодорхой бус

Бусад тодорхой

Ус

Нүүрстөрөгч

Биологийн олон төрөл
(зэрлэг амьтан ургамал)

Биологийн олон төрөл
(ерөнхий)

Тэмдэглэгээ: “Бусад тодорхой” гэдэгт хөрсний эвдрэл ба давсархаг/хужир мараатай газрыг багтаана. 
“Олон янз/тодорхой бус” 20 үйлчилгээний 5 нь тодорхой бус, 15 нь төрийн олон янзын экосистемийн 
үйлчилгээнд хамаарна. 
Эх сурвалж: Ном, зохиол бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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Юунд зориулж төлбөр хийгдсээр байгаа вэ?

Маш цөөн тооны ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд экосистемийн хэмжигдэхүйц үйлчилгээ 
үзүүлсний төлөө урамшуулал авч байгааг тогтоов. Олон улсын ЭСҮТ-ийн зөвхөн 3 
схем экосистемийн үйлчилгээний хээрийн хэмжилтэд үндэслэн төлбөр хийсэн нь мөн 
тогтоогдсон. Эдгээрт (i) туршилтанд хамрагдаж буй хэсэг талбай тус бүр дэх зүйлийн 
тоонд үндэслэн төлбөр олгох гуурст ургамлын төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх Германы 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоо, (ii) өндгөө дарсан шувуу тус бүрийн тоогоор фермерүүдэд 
төлбөр олгох Голландын ЭСҮТ-ийн тогтолцоо, (iii) махчин амьтдын нэмэгдсэн үр төлд 
үндэслэн хамт олонд нь төлбөр олгох Шведийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд орсныг тус 
тус дурдаж болно. ЭСҮТ-ийн 5 тогтолцоо нь экосистемийн үйлчилгээ хэрэгжсэний 
дараа урамшуулал олгодог ажээ. Эдгээр ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд нь менежментийн 
үйл ажиллагаагаар баримтжуулсан экосистемийн үйлчилгээг тооцох шууд бус 
аргачлалд суурилагдсан байв. Эдгээрээс 4 тогтолцоо нь газрын менежментийн 
өөрчлөлтөөс бий болсон хүлэмжийн хийг тооцоолох олон янзын аргачлалыг ашиглан 
нүүрстөрөгч шингээлтэнд төлбөр олгодог боловч хүлэмжийн хийн урсгалын байнгын 
өөрчлөлтийг бодитоор нь хэмждэггүй. 

Газрын менежментийн тодорхой практик хэрэгжүүлсний төлөө төлбөр олгодог ихэнх 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд (41) нь экосистемийг эерэг үр дүнд хүргэнэ гэж үзэж байна. 
Ихэнх тохиолдолд эдгээр нь тухайн менежментийн практикийг (хашаа хороо барьж 
ургамал хамгаалах, малын тоо толгойг бууруулах г.м) хэрэгжүүлэх урамшуулал 
боловч зарим төлбөр нь шаардлагагүй үйл ажиллагаанаас (шаардлагагүй газар 
ашиглалтыг хувиргах, зэрлэг амьтдын тайван байдлыг алдагдуулахаас зайлсхийх 
г.м) урьдчилан сэргийлэхэд зориулагдсан байдаг. Менежментийн үйл ажиллагаанд 
зориулан төлбөр хийж байгаа ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд дундаас хөтөлбөрт 
хамрагдсан газар, талбайн тусгай шинж чанар, ихэвчлэн экосистемийн ашиг 
тусын индексээр (хэмжилтийн талаар дараах хэсгээс үзнэ үү) үнэлэгдсэн эсвэл 
экосистемийн үйлчилгээ их хэмжээгээр үзүүлэх шаардлагатай онцгой төрөлд 
чиглэсэн эсвэл зорилтот ургамлын төрөл зүйл ургах нь тодорхой газар зэрэг онцлог 
бүхий зорилтот 20 тогтолцоо оршиж байна. 

хүснэгт 4: Экосистемийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа бэлчээрийн 
менежментийн практик

Экосистемийн үйлчилгээ менежментийн практик
Усны үйлчилгээ • Эрэг хавийн бүсийг хамгаалалтад авах

• Бэлчээр ашиглалтад хязгаар тогтоох
• Ойжуулах
• Ойг хувирган өөрчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх

Зэрлэг амьтдын амьдрах 
орчин

• Ашиглаагүй хээр талын булан тохойг хэвээр үлдээх
• Хамгаалалтын бүс байгуулах
• Хууль бус агнууртай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
• Ой модыг устахаас урьдчилан сэргийлэх

Нүүрстөрөгч • Ойжуулах
• Ой модыг устахаас урьдчилан сэргийлэх
• Бэлчээр ашиглалтыг төлөвлөх, сэлгэх

Хөрс хамгаалал • Олон наст өвс ургамал тарьж ургуулах
• Малын тоо толгойг хязгаарлах

Эх сурвалж: Бүх практик тайлбаруудыг энэхүү тайланд зориулж судлан үзсэн тогтолцоонуудын 
протоколоос авсан.
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Дүн шинжилгээ хийсэн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын ихэнх нь санхүүжилтийн дэмжлэг 
авах шалгуурт тэнцэх газрын менежментийн практикийг нарийн тодорхойлжээ. Нэг 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь нөгөөгөөсөө илүү дэмжигдэх практикаараа маш их ялгаатай 
юм. Заримынх нь талаар Хүснэгт 4-д үзүүлэв. Орон нутгийн хувьд экосистемийн 
үнэлгээтэй үйлчилгээнүүд, орон нутгийн менежментийн практикууд өөр хоорондоо 
үлэмж ялгаатай. Канад, Европ, АНУ-ын ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд, үндэсний 
агентлагууд дэмжлэг авах хамгийн чухал менежментийн практикуудыг тодорхойлох 
эрх мэдэлтэй байдаг. БНХАУ-ын том хэмжээний ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд эсрэгээрээ 
үндэсний хэмжээний практикуудыг хүлээн зөвшөөрдөг.

хэмжилт, хяналт-шинжилгээ ба албадан хэрэгжүүлэлт

хэмжилт

Ихэнх ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд үнэн хэрэгтээ нийлүүлэгчдийн зүгээс үзүүлж буй 
экосистемийн үйлчилгээг хэмждэггүй боловч менежментийн тодорхой практик ажлын 
гүйцэтгэлтэй уялдуулан төлбөр олгодог. Энэ тохиолдолд хяналт-шинжилгээний 
ажиглалтаар эсвэл практик ажил явагдаж байгаа аль нэгэн дэд бүтэцтэй нь 
холбогдуулах эсвэл тухайн практик ажлын (агааргүй орчинд био урвал явуулах сав 
эсвэл хашаа хороо г.м) тайланг шаардах хэлбэрээр хийгддэг. 

Дүн шинжилгээ хийсэн ЭСҮТ-ийн хэд хэдэн тогтолцоонууд экосистемийн үйлчилгээний 
индекс ашигладаг нь тогтоогдсон юм. Эдгээр тогтолцооны хэмжилтийн зорилго нь 
экосистемийн үйлчилгээ үзүүлсний дараа хэмжилт хийхэд бус боловч хамрагдаж 
байгаа тухайн талбайн үнэлгээний урьдчилсан үзүүлэлтийг гаргах эсвэл янз бүрийн 
үнийн санал авсны үндсэн дээр менежментийн практикийг өөрчлөх санал болгож буй 
харьцуулсан үнийг гаргадаг. Оруулга 1 ба 2-д хоёр жишээ дурдалаа. Экосистемийн 
боломжит ашиг тус эсвэл зарим экосистемийн үнэ цэнийн индекст хэмжилт хийсний 
дараа талбайн газрыг сонгож байгаа нь менежментийн агентлагууд өгөгдсөн төсвийн 
хүрээнд хамгийн өндөр үнэ хүрэх талбайд зориулсан төлбөр хийхэд нь туслах 
боломжтой. Зарим ЭСҮТ-д газрын төрөл тус бүр эсвэл менежментийн үйл ажиллагаа 
тус бүрийн хувьд хэдэн оноо авбал урамшуулал авах, шалгаруулалтанд тэнцэхийн 
тулд фермер бүрийн авах ёстой хамгийн бага шаардлагатай онооны нийлбэрийг 
тогтоожээ. Гэхдээ тухайн фермер талбай болон үйл ажиллагаагаа өөрөө сонгох 
эрхээр хангагдана. 

хяналт-шинжилгээ ба бодит хэрэгжилт

Хяналт-шинжилгээний практик нь ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын дунд маш их ялгаатай 
бөгөөд ихэнхдээ засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын баримтжуулж хийсэн 
материалууд интернетэд бий. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан хэд хэдэн ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонууд нь сайжруулсан менежментийн туршлагыг нэвтрүүлэхэд туслах нэг 
удаагийн төлбөрийг олгодог (Бүдүүвч 1-д үзүүлсэн 2-р хэв шинж). Хойд Америкийн 
эдгээр ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд үндсэндээ газар өмчлөгчөөс хамтарсан санхүүжилт 
гаргахыг ямар нэг хэмжээгээр шаарддаг ба гаргасан зардлыг дараа нь улсаас буцаан 
өгдөг. Тиймээс хяналт-шинжилгээ нь үйл ажиллагаа бодитоор хэрэгжсэн эсэхийг 
тодорхойлоход хязгаарлагдмал. Ихэнх хөтөлбөрүүд экосистемийн бодит үйлчилгээг 
хэмждэггүй тул хяналт-шинжилгээ хийгддэггүй гэсэн үг. Одоогоор хэрэгжүүлж буй 
цөөн хэдэн тогтолцоожсон үнэлгээнүүд нь ихэнхдээ том хэмжээний хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан онолын баялаг судалгааны үр дүнд найдах хандлагатай 
ажээ. Саяхан бэлчээрийн газарт зориулсан урамшууллын янз бүрийн тогтолцоонуудын 
үр нөлөөний талаар дүн шинжилгээ хийсэн АНУ-ын Байгалийн нөөцийг хамгаалах 
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албаны нөөц хамгааллын нөлөөллийн үнэлгээ хийх төсөл үүний нэг жишээ юм.36 
Гэхдээ АНУ-д харьцангүй сайн судлагдаж, баталгаа болох шинжилгээ хийгдсэн гэх 
боловч эдгээр хөтөлбөрүүдийн экосистемийн ашиг тус, үр өгөөжийн талаарх цэгцтэй 
тоон мэдээлэл олох боломж хомс байна.37

36 Д. Бриске, өг. 2011. Бэлчээрийн практикийн хамгаалалтын үр өгөөж: Үнэлгээ, заавар зөвлөмжүүд 
болон мэдлэг мэдээллийн орхигдсон орон зай. Вашингтон, ДС: Америкийн Нэгдсэн Улсын хөдөө аж 
ахуй, байгалийн нөөцийг хамгаалах үйлчилгээний газар

37 Хөлийн тэмдэглэл 36, хуудас. 10–11.

оруулга 1: ойн бэлчээрийн мал аж ахуйн менежментийн 
нүүрстөрөгч ба биологийн олон янз байдлын индекс

Бэлчээрийн нутагт мод тарьж ургуулах зэргээр ойн бэлчээр бий болгох нь нүүсртөрөгчийн 
хуримтлалыг нэмэгдүүлж биологийн олон янз байдлыг (шувууд, эрвээхий г.м) 
олшруулахын зэрэгцээ чөлөөт талбай нь мал идээших бэлчээрийг орлох ба улмаар 
ойг хамгаалж чадна. Латин Америкийн гурван оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
туршилтын нэгэн төсөл хэсэг газар талбайн нүүрстөрөгч ба биологийн олон янз байдлыг 
тусгах индекс боловсруулсан. Газар ашиглалтын жагсаалтыг бэлтгэж газар ашиглалт 
тус бүрийн нүүрстөрөгч ба биологийн олон янз байдлын үр өгөөжийг хуваарилах оноог 
гаргажээ. Эдгээр 2 индексийг дараа нь нэгтгэн экосистемийн үйлчилгээний индекс 
болгож оролцогчдод өгөх төлбөрийг тооцох үндэслэл болгов. Төлбөрүүд нь зардлын 
саад тотгорыг даван туулахад зарцуулагдана гэдгийг зөвшөөрүүлэх зорилготой хийгддэг. 
Төлбөрийн хэмжээ нь фермер тус бүрд $4,500 хүртэл байх ба 4 жилийн хугацаанд жил 
бүр нэмэгдсэн оноо тус бүрд $75 өгөхөөр тогтоогдсон юм. 

газар ашиглалт

Биологийн 
олон янз 
байдлын 
индекс

нүүрстөрөгч 
шингээлтийн 

индекс

Экосистемийн 
үйлчилгээний 

индекс
Нэг наст үр тариа (нэг наст ба 
булцуут ургамал, будаа) 

0.0 0.0 0.0 

Талхлагдсан бэлчээр 0.0 0.0 0.0 

Модгүй байгалийн бэлчээр 0.1 0.1 0.2 

Модгүй сайжруулсан бэлчээр 0.4 0.1 0.5 

Хагас тогтвортой үр тариа (таван 
салаа, нарны кофе) 

0.3 0.2 0.5 

Модны нягтаршил багатай 
байгалийн бэлчээр (<30/гa) 

0.3 0.3 0.6 

Сүүлийн үед тарьж ургуулсан 
модтой байгалийн бэлчээр  
(>200/гa) 

0.3 0.3 0.6 

Сүүлийн үед тарьж ургуулсан 
модтой сайжруулсан бэлчээр 
(>200/га) 

0.3 0.4 0.7 

Нэг төрлийн жимс,  
жимсгэний тариалалт 

0.3 0.4 0.7 

Тэжээлийн нөөц сан 0.3 0.5 0.8 
га = гектар.
Эх сурвалж: S. Pagiola, P. Agostini, J. Gobbi, C. de Haan, M. Ibrahim, E. Murgueitio, E. Ramírez, 
M. Rosales,and J. Pablo Ruíz. 2004. Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural 
Landscapes.Environment Department Paper.No. 96. Washington, DC: World Bank.
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Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Бэлчээрийн болон бусад газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн  
талаарх олон улсын туршлагууд

Менежментийн тусгайлсан үйл ажиллагаанд зориулсан урсгал зардалд зориулсан 
төлбөр олгох 3 дах хэв шинжийн тогтолцоонууд нь ихэвчлэн хууль эрх зүйн гэрээ, 
хяналт шалгалтад найддаг боловч одоогоор газар, талбайд хийгдсэн хяналтын 
тайлан байхгүй байгаа нь жижиг туршилт хийхэд хязгаарлагдмал байна. Хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын хүрээнд зохион байгуулсан хөтөлбөрийн баримт бичигт Фуллер аудит 
хийх нь илүү түгээмэл юм.

Дүн шинжилгээ хийсэн ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцооноос зөвхөн 3 ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь 
хяналт-шинжилгээ хийхдээ хээрээс авсан дээж дээр тулгуурлажээ. Экосистемийн 
үйлчилгээний хангамжид үндэслэж урамшуулал тооцогддог бусад ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонууд нь ихэвчлэн ЦХМ ба нүүрстөрөгч тооцох бусад аргачлал зэрэг орлуулах 
үзүүлэлтүүдийг (зарим үед талбайгаас авсан нэмэлт дээж) ашигладаг. 

хэн төлбөр хүлээн авч байна вэ?

Нэгээс бусад тохиолдолд бүх газар өмчлөгчид эсвэл газар эзэмшигчид төлбөрөө 
шууд өөрийнхөө банкны дансаар хүлээн авсан байна. Нэлээд олон тохиолдолд газар 
өмчлөгчид нь хувь хүмүүс бөгөөд зарим нэг тохиолдолд буяны байгууллагууд эсвэл 
ТББ, компаниуд, айл өрхийн нэгдлүүд төлбөр авдаг. Урамшуулал хүлээн авч буй янз 
бүрийн байгууллага, хүмүүсийг сонгон авах шийдвэрүүд нь тухайн орон тус бүрийн 
байгаль хамгааллын салбар, ХАА-н бизнесийн бүтэц, зохион байгуулалт, газар 
эзэмшлийн байдал зэргээс тус тус шалгаална. ЭСҮТ-ийн 6 тогтолцоо нь урамшууллын 

оруулга 2: анУ-ын Байгаль хамгаалах нөөцийн хөтөлбөрийн 
байгаль орчны үр ашгийн индекс

Байгаль хамгаалах нөөцийн хөтөлбөрийн хүрээнд үр тарианы үйлдвэрлэл явуулахыг 
зогсоосон талбайд зориулж фермерүүдэд төлбөр өгдөг ба эдгээрийн ихэнх нь одоо өвс 
ногоо ургуулсаар байгаа билээ. Газар өмчлөгчид өрсөлдөхүйц үнийн саналаа үндэсний 
хэмжээний үнэ хаялцуулах худалдаанд өргөн мэдүүлдэг. Экосистемийн үр ашгийн 
индекс нь хамрагдахыг хүссэн газрын зэрэглэлийг тогтоон үнэлгээ хийхэд ашиглагдана. 
Өгөгдөх оноо нь хөрс, усны чанар, зэрлэг амьтдын амьдрах орчин болон бусад 
тэргүүлэх ач холбогдол бүхий асуудлуудтай холбоотой хүлээгдэж буй экосистемийн 
үр ашигт үндэслэгддэг юм. Өргөн мэдүүлсэн үнийн санал тус бүр хүлээгдэж буй үр 
ашгаараа оноо авах ба санал бүрийг үндэсний хэмжээнд бусадтай нь харьцуулан 
үзэж хэр дээгүүр эрэмблэгдсэнээс нь шалтгаалан зөвшөөрөгдөх эсвэл татгалзсан 
хариу авна. 

Байнга ургуулахаар нутагшуулсан өвс, үрт ургамал
Нутагшуулсан өвсний 3 төрөл зүйлээс 2-г тариалах 10 оноо

нутгийн уугуул зэрлэг өвсний тариалалт бий болгох
Хамгийн багадаа нутгийн 2 зэрлэг өвсний холимог (доод тал нь 3 төрөл 
зүйл) ба зэрлэг амьтадад хэрэгтэй доод тал нь нэг үрт ургамлын зүйл 
эсвэл элдэв цэцэгт ургамал

20 оноо

Хамгийн багадаа нутгийн 3 зэрлэг өвсний холимог (доод тал нь 5 төрөл 
зүйл) ба зэрлэг амьтадад хэрэгтэй доод тал нь нэг бут сөөг, үрт ургамлын 
зүйл эсвэл тухайн талбайд хамгийн сайн нийцэх элдэв цэцэгт ургамал

50 оноо

Эх сурвалж: Америкийн Нэгдсэн Улсын хөдөө аж ахуйн газар. Фермерийн үйлчилгээний агентлаг. 
Талбайн агаарын гэрэл зургийн оффис. http://www.apfo.usda.gov/Internet/FSA_File/crpebi03.pdf
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төлбөрийг иргэдийн нийгэмлэгт олгодог нь бэлчээрийг нутгийн уугуул иргэд, хамт 
олноороо удирддагийг харуулж байгаа юм.

ЭСҮТ-ийн 2 тогтолцоо нь газар өмчлөгчдийн нэгдлүүдэд, харин Бразил улсын нэг 
тогтолцоо зөвхөн орон нутгийн засаг захиргаанд төлбөр төлдөг. Энэхүү ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоо нь хамгаалалттай газар нутгийн менежментээр дамжуулан хамгаалалттай 
талбайг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн урамшуулал өгөх зориулалтаар орон нутгийн 
засаг захиргаанаас бий болгожээ.

Олон тооны ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд менежментийн практикуудыг нэвтрүүлсний 
төлөө газар эзэмшигчдийг шагнан урамшуулдаг ажээ. ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцооны 
8 тогтолцоо нь зөвхөн менежментийн төлөвлөгөөний агуулгад үндэслэн төлбөр 
өгсөн байна. Төлбөр тооцох олон аргуудаас 14 тогтолцоо нь га тутамд олгодог 
төлбөрийн тогтмол хувийг тогтоосон байв. Зарим тохиолдолд хөтөлбөрт 
хамрагдаж буй бүсэд байгаа газар эзэмшигчдийн хувьд урьд өмнө нь тогтсон 
орлого, хэрэгжүүлэх ажлын дундаж зардалд үндэслэн хэрэгжүүлэх агентлагууд 
эсвэл ЭСҮТ-ийн тогтолцооны загвар энэхүү тогтмол хувийг тооцоолдог. Эхэн 
үедээ фермерийн судалгаанд үндэслэн тооцож байсан ой устахаас урьдчилан 
сэргийлэх Мехсикийн ЭСҮТ-ийн тогтолцооны төлбөрийн түвшинг тодорхойлох үйл 
явцыг Муноз-Piña нар баримтжуулсан боловч эцэстээ ХАА-н бизнесийн салбар ба 
фермерүүдийн төлөөлөгчдийн хэлэлцээрээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм.38 ЭСҮТ-
ийн 1 тогтолцоо нь урьд өмнө тогтсон орлого ба хэрэгжүүлэх зардалд үндэслэдэг 
боловч үүнийг тооцоолол хийдээ хөтөлбөрт оролцогч тус бүрийн менежментийн 
төлөвлөгөөг харгалзаж үзжээ. ЭСҮТ-ийн 12 тогтолцоо нь экосистемийн үр ашгийн 
индексийг ашиглан экосистемийн үйлчилгээний өөрчлөлтийн үнэлгээ эсвэл тухайн 
газар нутгийн байгаль орчны үнэлгээнд үндэслэн газар эзэмшигчдэд төлбөр 
олгодог. Зарим тохиолдолд үүнийг га тутамд олгох төлбөр гэж үзэх нь элбэг. Өөрөөр 
хэлбэл нэг онооны үнэлгээг урьдчилан тогтоосон төлбөр байх бөгөөд индексийн 
хэмжээгээр авах оноотой уялдах ёстой. ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцооны 6 тогтолцоо нь 
газар эзэмшигчдээс нэгжийн зардалд ногдох экосистемийн хамгийн дээд үнэ бүхий 
үйлчилгээнийхээ үнийн саналыг өргөн мэдүүлэхийг шаарддаг байна. ЭСҮТ-ийн 8 
тогтолцоо нь газар эзэмшигчдийн тооцоологдсон эсвэл хэмжигдсэн экосистемийн 
үйлчилгээнд нь төлбөр олголт хийжээ. Дүн шинжилгээ хийсэн нүүрстөрөгч шингээх 
төслүүдийн хувьд 1 тонн нүүрстөрөгчийг төсөл боловсруулах үед гэрээгээр тохирсон 
үнээр эсвэл тухайн үеийн зах зээлийн үнээр худалддаг. 

Ихэнх үндэсний, бүс нутгийн хэмжээний ЭСҮТ-ийн дэд тогтолцоонуудыг урьд 
өмнө байгуулагдсан засгийн газрын агентлагууд хэрэгжүүлдэг. Багахан хэмжээний 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудад итгэлцлийн сангууд, ТББ-ууд оролцдог бол зарим 
тохиолдолд ЭСҮТ-ийн тогтолцоог дангаараа хэрэгжүүлэх зорилго бүхий зуулчлалын 
байгууллагыг үүсгэн бий болгожээ. Оруулга 3 ба 4-д эдгээр дундын зуучлагчдын 
үүргийн талаар оруулав. 

38 К. Муноз-Пина , A. Гуевара, Ж.M.Торрес болон Ж. Брана. 2008. Мексикийн ой сав газрын усны 
үйлчилгээний төлбөр төлөх нь: Дүн шинжилгээ, зөвшилцөл ба үр дүн. Экологийн эдийн засаг. 65 (4). 
хуудас. 725–736.
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оруулга 4: махчин амьтдыг хамгаалах хөтөлбөрийн бүтэц,  
зохион байгуулалт

Шведийн хойд нутгаар амьдардаг уугуул Сами хүмүүс цаа буга малладаг. Малчид 
жил бүр сүргийнхээ 20 орчим хувийг махчин амьтдад алддаг ажээ. 1996 онд Шведийн 
засгийн газар тухайн газар нутагт нохой зээх, шилүүс болон чонын тоо толгойг 
тогтвортой хадгалах үүднээс урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлсэн. Төрийн зүгээс 
тосгодын цаа бугын бэлчээрийн нутгийн нөхөн үржлийг баталгаажуулсан зэрлэг 
амьтдын тооноос хамаарсан төлбөрийг Сами тосгодод төлөх болжээ. Төлбөр нь зэрлэг 
амьтдын бодит хорогдлыг нөхөн төлөхөд зориулагдаагүй юм. Төлбөрийг Сами тосгодод 
өгөх ба тэд энэхүү мөнгийг хэрхэн ашиглах, хуваарилахаа шийднэ. Ихэнх тосгодын 
малчид адилхан л зэрлэг амьтдад өртдөг тул тосгод хамтын зорилгын төлөө төлбөрийг 
ашиглахаар шийджээ. Цөөн хэдэн тосгон л хувь хүмүүст хуваарилах шийдвэр гаргаж 
байв. Гэвч зарим малчид бусдаасаа илүү зэрлэг амьтдын довтолгоонд өртдөг болох 
нь нийтлэг болсон тул тосгод санхүүжилтийн зарим хэсгийг хувь малчдад хуваарилах 
болжээ. Ихэнх тосгод жил бүр санхүүжилт хэрхэн зарцуулагдсаныг хянан шалгадаг. 
Тосгодын зүгээс хамт олонд нь төлбөр өгөхдөө орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирох 
хамгийн сайн гэсэн арга замд санхүүжилтийг ашиглах тал дээр гишүүдийг уян хатан 
шийдвэр гаргах боломжоор нь хангадаг. 

Эх сурвалж: A. Забел болон К. Холм-Муллер. 2008. Шведийн махчин амьтдын хамгаалалтад 
гүйцэтгэлээр төлөх төлбөр. Биологийн хамгаалалт. 22 (2). хуудас. 247−251.

оруулга 3: Байгалийн нөөцийг хамгаалах алба анУ-ын 
урамшууллын хөтөлбөр дэх дундын зуучлагч болох нь

Жил бүрийн төсвийн хуваарилалтаар дамжин санхүүждэг Байгаль хамгаалах техникийн 
туслалцаанаас бусад АНУ-ын ХААЯ-ны (АНУХААЯ) бүх томоохон байгаль хамгаалах 
хөтөлбөрүүд Таваарын зээлийн корпорациар (ТЗК) дамжуулан холбооны засгийн газраас 
санхүүжилтээ авдаг. ТЗК бол 1933 оны Таваарын зээлийн дүрмийн актын (62 Stat.1070; 
15 USC 714) дагуу АНУ- ын ХААЯ-ны харъяанд үүсгэн байгуулагдсан холбооны улсын 
корпораци юм. ТЗК-ийг захирлуудын зөвлөл удирдах ба зөвлөлийн дарга болох ХАА-н 
сайдын ерөнхий чиглэл хяналтад байна. Зөвлөлийн бусад гишүүдийг сенат ба конгресс 
баталснаар ерөнхийлөгч томилно. Учир нь ТЗК-д үйл ажиллагааны хүний нөөц, алба 
байдаггүй тул хөтөлбөрүүдийг АНУ-ын ХААЯ-ны харъяа Фермерийн Үйлчилгээний 
Агентлаг (ФҮА) хэрэгжүүлдэг. ФҮА нь фермерүүд болон бусад газар өмчлөгчидтэй 
хамтран ХАА хамгааллын хөтөлбөрүүдийг шууд хэрэгжүүлэгч Байгалийн нөөц 
хамгааллын албанд (БНХА) хяналт тавина. БНХА-нд муж улсуудад техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх, мужийн БНХА-ны салбаруудыг үнэлэх, хяналт тавих үүрэг хариуцлага бүхий 
бүс нутгийн 3 төв харъяалагддаг ажээ. Муж тус бүрийн БНХА-ны салбарын ажилтнууд 
урамшууллын хөтөлбөрүүдийг хариуцан ажиллана. Хувийн техникийн үйлчилгээгээр 
хангагчид (ТҮХ) газар өмчлөгчдөд шууд зөвлөгөө өгөх бөгөөд тэд БНХА-нд бүртгүүлж, 
гэрчилгээ авсан байх ёстой. БНХА-ны ажилтнууд, засгийн газрын бусад агентлагууд, 
хувийн хэвшлийнхэн бүгд гэрчилгээ авахаар ханддаг. Хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа газар 
өмчлөгч техникийн дэмжлэг авах хүсэлт гаргасан үед БНХА–ын зүгээс тухайн ажлыг 
хийхэд гарах зардалд үндэслэн түүнд төсөв хуваарилдаг байна. Хөтөлбөрт оролцогч нь 
бүртгэлтэй ТҮХ-ын жагсаалтаас сонголт хийж тэдэнтэй үйлчилгээний гэрээ байгуулдаг. 
Төлбөрөө төлсний дараа оролцогч үүнийгээ БНХА-аас буцаан авна. 

Эх сурвалж: USDA. Байгалийн нөөцийг хамгаалах үйлчилгээний алба. http://www.nrcs.usda.gov; 
болон АНУХААЯ. Фермерийн үйлчилгээний агентлаг. http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/
ccc_fact_sheet.pdf
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хэн, хэрхэн төлбөр төлж байна вэ?

хэн төлдөг вэ?

Дүн шинжилгээнд хамрагдсан ЭСҮТ-ийн 50 тогтолцооны бараг тал нь (26) үндэсний 
(холбооны), гуравны нэг нь засгийн газрын үндэсний дэд хөтөлбөрийн төсвөөс 
санхүүжжээ (Бүдүүвч 7). Олон улсын хандивлагчдын зүгээс хөгжиж буй орнуудад  
өгч буй санхүүжилт нь голдуу ЭСҮТ-ийн тогтолцоог санаачлах, турших, загвар бий 
болгох чиглэлээр ашиглагддаг ба эцсийн дүндээ засгийн газраас санхүүждэг. Тиймээс 
маш олон тохиолдолд экосистемийн үйлчилгээний төлөө хийж буй төлбөрөөрөө 
засгийн газрууд татвар төлөгчдийг төлөөлнө. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонуудын дөрөвний нэг орчмын санхүүжилтийн эх үүсвэр хувийн хэвшилд 
хамаарч байв. Хэрэв зардлаа хуваалцах шаардлагын дагуу газар ашиглагчид төлбөр 
төлж байвал (Хойд Америкийн 8 тогтолцоо) хувийн санхүүжилт байна гэж тооцогдох 
бөгөөд энэ тохиолдолд ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 40%-ийнх нь экосистемийн 
үйлчилгээний төлбөрт хувийн хэвшил оролцсон гэж үзэхээр байна. 

ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын том, жижгээс хамаарч санхүүжилтийн эх үүсвэр ялгаатай 
байдгийг Бүдүүвч 8-д үзүүлэв. ЭСҮТ-ийн томоохон тогтолцооны (>100,000 га) хувьд 
холбооны болон муж улсын санхүүжилт, харин ЭСҮТ-ийн жижиг тогтолцооны хувьд 
(<100,000 га) хувийн болон олон улсын хандивлагчдын сангийн санхүүжилт нийтлэг 
байх жишээтэй. Хамтын нөхөрлөлийн болон муж улсын (үндэсний дэд схем г.м) 
санхүүжилт бүхий Австралийн хэд хэдэн ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд жижиг хэмжээнд 
хамаарна. Газар эзэмшигчдийн төлбөр нь Зимбабегийн экотуризмын (CAMPFIRE) 
болон амьдрах орчинг хамгаалах хөтөлбөр, бэлчээрийн газрын менежмент (Латин 
Америкийн бүх улсууд) зэргийг багтаасан усны сав газрын ЭСҮТ-ийн 4 тогтолцооны 
үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулж байна. Энд дурдагдсан жишээ, туршлагуудад 
үүнээс өөр экотуризмын хөтөлбөрүүдийг багтаагаагүй болно.

Бүдүүвч 7: Бэлчээрийн экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийг хэн 
төлдөг вэ?

0 5 10 15 20 25 30

Холбооны төсөв

Үндэсний дэд схемийн төсөв

Орон нутгийн засаг захиргаа

Хувийн сангууд

Олон улсын хандивлагчид

Ашиглагчийн төлбөр

Тэмдэглэгээ: Газар эзэмшигчдийн зүгээс гаргах зардал хуваалцах хөрөнгө оруулалтыг энэ 
зурагт оруулаагүй 
Эх сурвалж: Ном, бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн схемүүд хэрхэн хүчин төгөлдөр 
болдог вэ?

Энэхүү тайлангийн танилцуулгын хэсэгт бэлчээр нь олон янзын ашиг тус, үр өгөөжийг 
өгч чадах талаар тэмдэглэсэн бөгөөд Бүдүүвч 6–д бэлчээрийн менежментийн олон 
төрлийн экосистемийн үйлчилгээ шаардагдсаар байгааг харуулсан. Дүн шинжилгээ 
хийхэд хамрагдсан туршлагуудыг нэлээд хэдэн орон, тэдгээрийн бүс нутгуудаас авсан 
бөгөөд тус бүрдээ өөрийн гэсэн хүрээлэн буй орчны онцлог шинж чанартай, газар 
ашиглалт, бэлчээрийн менежментийн өөрчлөлт хийх асуудлуудтай байлаа. Тэгэхээр 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоо тус бүрийн хувьд ЭСҮТ-ийн тогтолцоо бий болгох үндэслэл 
(яагаад үр дүнтэй эрэлт байна? г.м) нь өөр хоорондоо ялгаатай юм. Дүн шинжилгээнд 
хамрагдсан 50 тогтолцоонуудын жишээ, туршлагаас харахад бэлчээрийн бүрхэвч, 
газар ашиглалтыг өөрчилж хувиргахаас зайлсхийсэн урамшууллаар хангадаг хэд 
хэдэн тогтолцоонууд байлаа. Зарим тогтолцоо нь бэлчээрийг, зэрлэг амьтдыг амьдрах 
орчинтой нь хамгаалж байхад зарим тогтолцоо нь бэлчээр, ойг хадгалж хамгаалахын 
төлөө оршин тогтнож байв. Бусад ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд (Хойд Америк, Европын 
ХАА-хүрээлэн буй орчны ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд г.м) ХАА-н экосистемийг ажиллуулах 
явцад зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчин муудаж магадгүйд санаа нь зовнидог ажээ. 
Экосистемийн үйлчилгээг муутгах хүч болон ЭСҮТ-ийн тогтолцоо бий болгох улс 
төрийн эрэлт хэрэгцээний эх үүсвэр нь тохиолдол тус бүрд ялгаатай байсан. 

Бүдүүвч 8: Экосистемийн үйлчилгээний том, жижиг тогтолцоонуудын 
санхүүжилтийн эх үүсвэр
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га = гектар. Тэмдэглэгээ: 
1. Талбайн мэдээллийг нь авах боломжтой ХБОҮТ-ийн зөвхөн 34 тогтолцоог багтаасан .
2. Том схемүүд >100,000 га ба жижиг схемүүд<100,000 га талбайтай.
3. Газар эзэмшигчдийн зүгээс гаргах зардал хуваалцах хөрөнгө оруулалтыг энэ зурагт оруулаагүй.
Эх сурвалж: Ном, бүтээл судлах явцад авсан мэдээнд үндэслэгдсэн график зураг.
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Ихэнх ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд одоогийн байгаа хууль, эрх зүйн орчинд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг. Томоохон төслүүдийн хувьд энэ нь ЭСҮТ-ийн тогтолцооны хэрэгжилтийг 
дэмжиж буй сангууд ердийн ХАА-н эсвэл байгалийн нөөцийн менежментийн төсөвтэй 
нийцэх бөгөөд ЭСҮТ-ийн тогтолцооны хэрэгжилтийг төлөвлөхдөө бусад хөдөөгийн 
эсвэл ХАА-г дэмжих хөтөлбөрүүдтэй адил төлөвлөлтийн хүрээнд авч үзжээ (Оруулга 5). 
Тухайлбал, БНХАУ-ын ЭСҮТ-ийн томоохон тогтолцоонууд нь засгийн газрын түвшинд 
буюу Төрийн зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу Сангийн яамнаас хуваарилсан урт 
хугацааны төсөв, хөрөнгөөр хүчин төгөлдөр хэрэгждэг. Улс орнуудын шийдвэр гаргах 
үйл явц өөр хоорондоо ялгаатай ч гэсэн ихэнх тохиолдолд одоогийн хууль, эрх зүйн 
хүрээнд ЭСҮТ-ийн томоохон тогтолцоонуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэх албан ёсны 
бодлого асуултын тэмдэг хэвээр үлдэж байна. Мексик улсын ус, цаг уур, экосистемийн 
үйлчилгээний хөтөлбөрөөс гаргасан төлбөрийн (ЭСҮХТ) тогтолцоог одоогийн үйлчилж 
буй хуулийн хүрээнд бий болгосон боловч Мукоз-Рика нарын тодорхойлсноор (мөрийн 
тайлбар 38) зардлын санхүүжилтийг төсөвлөх, хуваарилахад санхүүгийн шинэ арга 
хэрэгсэл шаардагддаг. Ихэнх жижиг төслүүд мөн л одоогийн байгаа хуульд үндэслэн 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд гэрээний үндсэн дээр эсвэл итгэлцлийн сангуудыг 
ашиглан мөнгийг шилжүүлж экосистемийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн гүйцэтгэлийг 
баталгаажуулна. Сайн дурын зах зээл дэх худалдаа нь мөн л одоогоор үйлчилж 
буй хуулийг баримтлах ба худалдан авагчид ихэнхдээ шинээр арилжаалагдах 
хүрээлэн буй орчны хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулсан “үл татгалзах” тухай бичгээр 
илэрхийлсэн нотолгоог үндэсний засгийн газрын агентлагуудаас шаарддаг юм. 

Гэвч хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр экосистемийн үйлчилгээний эрэлт, 
нийлүүлэлтийг холбох хэрэгцээ зарим тогтолцоонуудад гарч иржээ. Оруулга 6-д 

оруулга 5: анУ-ын экосистемийн үйлчилгээний тогтолцоо дох 
урамшууллын төлбөрийн эрх зүйн болон бодлогын орчин

Америкийн Нэгдсэн Улсын Хөдөө аж ахуйн яам (АНУ-ын ХААЯ) дангаараа байгаль 
хамгаалал, газрын менежментийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй бөгөөд Америкийн Нэгдсэн 
Улсын зэрлэг амьтан, загасны аж ахуй, газрын менежментийн товчоо (АНУ-ын ЗАЗАГМТ), 
Ойн алба болон бусад холбооны агентлагууд тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлдэг. АНУ-ын 
ХААЯ бол холбооны яам болохынхоо хувьд хүнс, ХАА, фермертэй холбоотой холбооны 
засгийн газрын бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хариуцлага хүлээх үүрэгтэй. Үүний 
гол үүргийн нэг бол 5 жил тутамд Фермерийн аж ахуйн хуулийн төслийг боловсруулж 
конгрессоор батлуулахаар өргөн мэдүүлэх ёстой юм. Фермерийн аж ахуйн хуулийн төсөлд 
тусгагдсан ихэнх хөтөлбөр, төслүүд нь АНУ-ын ХААЯ-ны эрх мэдлийн хүрээнд багтдаг. 
Сүүлийн жилүүдэд АНУ-ын ХААЯ-ны зүгээс хувийн газар эзэмшигчдэд зориулсан тусламж, 
боловсролын хөтөлбөрүүд нь ХАА-н салбарт хүрээлэн буй орчны асуудал үүсэх шалтгаан 
болж байна гэж үзэх болсон. 

Эдгээр хөтөлбөрүүд нэлээд өргөн хүрээг хамарсан дөрвөн төрөлд хуваагддаг. Үүнд: 
ажлын-газар хөтөлбөрүүд, газар амраах хөтөлбөрүүд, ХАА- н газрыг хадгалан хамгаалах 
хөтөлбөрүүд, байгаль хамгаалах ба техникийн туслалцаа зэрэг хөтөлбөрүүд тус тус орно. 
Тухайлбал: 1985, 1996, 2002 онуудад тус тус батлагдсан Фермерийн аж ахуйн хуулиар 
(Хүрээлэн буй орчны чанарын урамшууллын хөтөлбөр г.м) санаачлагдаж байсан олон 
хөтөлбөр, төслүүдийг 2008 оны Фермерийн аж ахуйн хуулиар үргэлжлүүлсэн бөгөөд зарим 
хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдэд тодотгол, тохиргоо (Байгалийн нөөц хамгаалах хөтөлбөрийн 
хүрээнд дэмжигдэх байсан талбайд хязгаарлалт хийх г.м) хийж шинээр гарч ирсэн хүрээлэн 
буй орчны асуудлыг нэн тэргүүнд шийдэх шинэ хөтөлбөрүүдийг бий болгосон. 

Эх сурвалж: USDA. Фермерийн үйлчилгээний агентлаг.http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=h
ome&subject=lare&topic=aus; болон (AНУХААЯ). Эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээний үйлчилгээ. 
http://www.ers.usda.gov/FarmBill/2008/Titles/TitleIIConservation.htm
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талаарх олон улсын туршлагууд

тодорхойлсон хүрээлэн буй орчны эрхийн хүрээнд худалдаа хийх зах зээлийн 
механизмыг нэвтрүүлэх ажил урьд өмнө нь хийгдэж байгаагүй учраас энэ төрлийн нөхөн 
төлбөрийн арилжааг хариуцах одоогийн агентлагуудад зориулсан шинэ эрх, үүрэг бий 
болгохыг шаардлага байна. Их Британийн хууль, дүрэмд хийсэн дүн шинжилгээнээс 
үзэхэд одоогийн мөрдөгдөж буй хуулийн найруулгад нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь тус 
улсад биологийн олон янз байдлын банк бий болгохыг шаардлагыг үүсгэж магадгүй юм.39

39 Ж. Тривеек. 2009. Английн нөхцөлд биологийн олон янз байдлыг ашиглах, түүнийг нөхөн хамгаалах 
ажлын загварын тойм судалгаа.http://www.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/reports/

оруулга 6: австрали улсын экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоог шинэчлэх хууль эрх зүй, бодлогын орчин

Австрали нь нутаг дэвсгэрийн нэгжүүд ба мужуудын холбоо хэлбэрээр байгуулагдсан 
тусгаар тогтносон улс юм. Татварын ихэнх орлого нь Хамтын нөхөрлөлийн (холбооны) 
засгийн газарт төвлөрдөг тул мужууд нь хамтын нөхөрлөлөөс ихээхэн хамааралтай. 
1980- аад оны үед Хамтын Нөхөрлөл ба муж улсын хамтарсан санхүүжилт бүхий 
ус, эрдэсжилтийн чанарын үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөөгөөр (УЭЧҮҮТ) 
Газар хамгаалах хөдөлгөөнийг дэмжихэд гол үүрэг гүйцэтгэсэн борооны ус тогтоох 
менежментийн албыг байгуулсан. Газар хамгааллын нэгдэл бүлгүүд, газар өмчлөгч 
хувь хүмүүст өгсөн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжаар газар хамгааллын хөтөлбөр нь 
газрын менежментийн практик ба сайжруулсан газар ашиглалтыг эхнээс нь дэмжсэн. 
Холбооны ба мужийн засгийн газар хооронд санхүүгийн орлогыг хуваарилах явцад 
газар хамгаалах нэгдлүүдэд буцалтгүй тусламж олгож газар хамгаалах хөдөлгөөнийг 
дэмжснээрээ холбооны засгийн газар гол үүрэг гүйцэтгэжээ. Зах зээлийн арга хэрэгсэл 
ашиглах сонирхлыг дээшлүүлэхэд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлсөн бөгөөд УЭЧҮҮТ-ний 
хүрээнд хийгдсэн ажлууд нь мөн л Хамтын Нөхөрлөл ба муж улсын хамтарсан санхүүжилт 
бүхий Зах зээлд суурилсан арга хэрэгслийн үндэсний туршилтын хөтөлбөрүүдийг бий 
болгосон (2003- 2005). Эдгээр туршилтын бөгөөд төвлөрсөн бус төлөвлөлтийн систем нь 
мужууд болон нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийг үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд 
өөрсдийнхөө тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах эрх мэдэлтэй болгож 
Викториагийн Бут сөөгийн тендер, Эко тендер, Шинэ Өмнөд Уэльс (ШӨУ) дах Био банк 
зэрэг Австрали улсад одоогоор ажиллаж буй олон тооны шинэ ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын 
үндэс суурийг тавьсан билээ.

ШӨУ мужийн төлөвлөгөө бол өгөгдсөн цаг хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлуудын эрэмбэ 
дараалал, зорилтуудыг багтаасан баримт бичиг бөгөөд биологийн олон янз байдлын 
хомсдлын асуудлыг шийдэх Биобанкны үйл ажиллагааг бодлогын зохицуулалтаар 
хангадаг. Гэхдээ энэхүү арга хэрэгсэл нь 1995 оны 101 тоот Ховордож буй зүйлийг 
хамгаалах хуульд (ШӨУ-д биологийн олон янз байдлыг хамгаалах асуудлыг өмнө нь 
зохицуулж байсан мужийн хууль) нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 2008 оны Ховордож буй 
зүйлийг (Биологийн олон янз байдлын банк) хамгаалах зохицуулалтыг батлах, Үндэсний 
цогцолборт хүрээлэн, Төрийн газрын тухай хууль, Зэрлэг амьтны тухай хууль зэрэг 
одоогоор үйлчилж буй хуулиудаар биобанкыг удирдан зохицуулахыг шаардаж байгаа 
юм. Эдгээр нэмэлт өөрчлөлт, шинэ зохицуулалтууд нь биологийн олон янз байдлын 
нөхөн төлбөрийг худалдан авагчид, хувиараа газар өмчлөгчид, Биобанкны ЭСҮТ-ийн 
тогтолцооны менежментэд хариуцлага хүлээх орон нутгийн засгийн газрын агентлагуудын 
ажиллах эрх зүйн орчинг бүрдүүлдэг. ШӨУ-ийн Биобанкны ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь албан 
ёсоор 2008 онд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд өнөөг хүртэл шаардлагад нийцсэн 80 га газрыг 
бүртгэжээ. Тиймээс ихэнх газрын менежерүүдийн хувьд энэ нь экосистемийн өргөн 
хүрээтэй үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд газар ашиглалтыг сайжруулахад нь тэдэнд туслах 
УЭЧҮҮТ-ний хүрээнд хэрэгжүүлж буй газар хамгааллын хөтөлбөр. 

Эх сурвалж T. Наббен. 1999. Баруун Австрали дах газар хамгааллын орон нутгийн иргэдийн нэгдэл, 
бүлэглэлүүдийн санхүүжилт. Д. Сандерс.П. Хусгар, С. Сомбатнапит, болон T. Ентерс, өг. Хөрсний 
хамгааллын урамшуулал: Онолоос практикт. Энфиелд, НХ: Шинжлэх ухааны нийтлэлчид; болон 
С. Виттен, M. Картер, болон Г. Стонехам. 2004. Хүрээлэн буй орчны менежментийн зах зээлд 
суурилсан арга хэрэгсэл. Бартон, Aвстрали: Хөдөөгийн үйлдвэржилтийн судалгаа ба хөгжлийн 
корпораци.



25

хэлэлцүүлэг

хяналт-шинжилгээ, хэмжилт, зардал ба зорилтууд 

Ихэнх экосистемийн үйлчилгээний тогтолцоог судалж үзэхэд экосистемийн үйлчилгээ 
нь урсгалаараа нэмэгдэж буй үйлчилгээний бүтээмжид шууд төлбөр төлдөггүй. Ихэнх 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь экосистемд үр өгөөжтэй, ашигтай гэгдэх менежментийн арга 
туршлагыг (ихэвчлэн өмнөх судалгаа эсвэл оролцогч талуудын хоорондын зөвшилцөл 
дээр суурилсан) хэрэглэж байгаа газар эзэмшигчдийг урамшуулан дэмжиж байна. 
Ийм учраас газар эзэмшигчдийн үйл ажиллагааны үр дүн бус харин авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээнүүдийн хяналт шинжилгээг хийдэг. ЭСҮТ-ийн 3 тогтолцооны 
2 тогтолцоо нь жижиг хэмжээний туршилтын хоёр талбайн газар эзэмшигчдийн 
урамшууллыг тооцоход суурь судалгаа болгож талбайн нарийвчилсан хэмжилтийн 
аргыг ашиглажээ. Зарим судалгаанаас үзэхэд хүрээлэн буй орчинд хүссэн үр дүн 
байнга гарахгүй талтай.40 Нүүрстөрөгч тооцох судалгааны арга зүйн хувьд шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй стандартаар баталгаажсан тооцоолох арга байхыг шаардах ба 
үндэслэлийг баталгаажуулалтын нэр хүнд экосистемийн үйлчилгээний арилжааны 
үнэд нөлөөлдөг.41

Ихэнх ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь хөтөлбөрт хамрагдсан газар эзэмшигчид ба тэдгээрийн 
талбайг бүртгэх үе шатанд газрын менежментийн арга туршлагуудаас гадна газарт 
хийгдэх талбайн үнэлгээнүүд, хэмжилтүүдийг ашигладаг. Тухайлбал, хүссэн үр ашгийг 
хүрээлэн буй орчны ашиг тусын индексийг ашиглан газрын төлөв байдал, газар 
ашиглалтын онцлог арга туршлагуудад оноо өгөх замаар хэмжилт хийжээ (оруулга 1, 
2). Энэ төрлийн индексжүүлэлтийг хэд хэдэн хөтөлбөрийн санхүүжилтийг чиглэсэн 
туслалцаа үзүүлэхийн тулд ашигласан бөгөөд энэ нь улмаар ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь 
зардал багатай байх магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Харин томоохон хөтөлбөрүүдийн хувьд 
зардал багатай гэхээсээ илүүтэйгээр чиглэсэн зорилтгүй эсвэл ерөнхий газарзүйн 
зорилтод чиглэсэн гэж үздэг. Зарим ЭСҮТ тогтолцоо нь өөр өөр байршилтай газрыг 
бүртгүүлэх боломжид хязгаарлалт тавих замаар газарзүйн болон индекст суурилсан 
зорилтуудыг хослуулжээ. ЭСҮТ тогтолцоонд чиглэсэн өөр нэг арга бол солигдох 
дуудлага худалдааны арга юм. Фермерүүд нь сайжруулсан менежментийн тодорхой 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд гарах зардал, өөрийн олох ашгийг тооцоолсны 
дараа үнийн саналаа өгнө. Хэрэгжүүлэгч агентлагууд нэгж зардлаас хамгийн их ашиг 
олох саналыг сонгодог. Иймэрхүү аргуудын амжилт нь төсвийн үр дүнг сайжруулахад  
 

40 a) Д. Клейжн, Ф. Берендсе, Р. Смайт, болон Н. Жилиссен. 2001. Хөдөө аж ахуй-хүрээлэн буй орчны 
тогтолцоонууд нь Голландын хөдөө аж ахуйн газар нутагт биологийн олон янз байдлыг үр дүнтэй 
хамгаалж чадахгүй байна. Байгаль. 413. хуудас. 723–725; (б) Д. Клейжн болон В. Сутерланд. 2003. 
Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, дэмжихэд Европын хөдөө аж ахуй-хүрээлэн буй орчны 
тогтолцоонууд хэр үр дүнтэй вэ? Хэрэглээний экологийн сэтгүүл. 40 (6). хуудас. 947–969; (c) A. Брееуве, 
Ф. Берендсе, Ф. Виллемс, Р. Фоппен, В. Теуниссен, Х. Счеккерман, болон П. Гоедхарт. 2009. Голландын 
хөдөө аж ахуйн газар нутаг дах хөдөө аж ахуйн-хүрээлэн буй орчны тогтолцоонууд нь нугын шувуудад 
үр өгөөжтэй юу? Биологийн хамгаалалт. 142 (12). хуудас. 2949–2953.

41 M. Конте болон M. Котчен. 2009. Сайн дурын нүүрстөрөгч хуримтлалын үнийн тайлбар. Эрчим хүчний 
зах зээлийн судлагааны төвийн ажлын тайлан. №. 193. КА: Калифорнийн их сургуулийн эрчим 
хүчний институци.
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хүрээлэн буй орчны үр ашгийн индекс хэр сайн боловсруулагдсанаас зарим талаар 
хамаарна. Европын зарим улс оронд урьдчилсан үнэлгээний системийг ашигласан 
хөдөө аж ахуйн ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь зорилтот экосистемийн үйлчилгээнд аль 
хэдийн өндөр үр ашигтай гэдгээ харуулсан газар нутгийг бүртгэж авдаг гэж үздэг хэдий 
боловч энэ нь ЭСҮТ-ийн тогтолцоо зорилтот үйлчилгээний нөхцлийг нэмэгдүүлнэ 
гэсэн үг биш юм хэмээн маргадаг.42 Ихэнх тохиолдолд бэлчээрийн ургамлын үндсэн 
төлөв байдлыг хэмжихэд хүрээлэн буй орчны үр ашгийн индексийг ашигладаг боловч 
зарим үед менежментийн арга барилаас хамааран ургамлын төрөл зүйлд гарсан 
өөрчлөлтөд үнэлгээ өгнө.

Бусад ЭСҮТ-ийн тогтолцоо, тухайлбал цэвэр хөгжлийн механизм (ЦХМ), сайн 
дурын нүүрстөрөгчийн зах зээлийн төслүүд нь бага талбайд хэмжилт хийх замаар 
нүүрстөрөгчийн үр ашгийг хүртэхэд чиглэгдсэн цогц аргуудыг боловсруулжээ. Гэхдээ, 
ялангуяа хөдөө аж ахуйн газрын хувьд зардал багатай хяналт-шинжилгээний аргууд 
бол маш чухал сэдэв юм. Учир нь нүүрстөрөгчийн урсгалыг нарийвчлан хэмжих нь 
нүүрстөрөгчийн зах зээлийн үнээс илүү өндөр өртөгтэй байх магадлалтай.43

Төлбөр ба төлбөрийн түвшин 

Экосистемийн үйлчилгээний тогтолцоог эргэн харахад i) экосистемийн үйлчилгээний 
нэмэгдсэн зардлыг нөхөн олгох (зэрлэг ан амьтанд учруулсан хохирол г.м); ii) 
экосистемийн үйлчилгээг буурахад хүргэж байгаа сөрөг газар ашиглалтын улмаас 
гарах өөрчлөлтөөс зайлсхийх (ой мод огтлох г.м) зорилгоор газар ашиглагчдыг 
урамшуулах; iii) экосистемийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн сайжруулсан 
менежментийн арга туршлагуудыг авч хэрэгжүүлэхэд газар эзэмшигчдийг 
урамшуулах; iv) экосистемийг сүйтгэж байгаа хүмүүст тавигдах сайжруулсан газрын 
менежментийн арга хэмжээнд зориулан хийгдэх хөрөнгө оруулалтын шаардлагуудыг 
газар эзэмшигчдийн урамшуулалтай холбож өгөх (нөхөн төлбөр г.м).

Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ ихэнх ЭСҮТ-ийн тогтолцоог нөхөн төлбөр 
олгох тогтолцоо гэж хардаггүй. Тухайлбал, Европын холбоо, Хойд Америкт хөдөө аж 
ахуй-хүрээлэн буй орчинг дэмжих урамшууллын тогтолцоог ихэнхдээ үйлдвэрлэгчдэд 
татаас өгөх эсвэл урамшууллаар хангах асуудал гэж үздэг. Ийм төрлийн ихэнх 
тогтолцоонууд нь шинэ арга туршлагыг авч хэрэгжүүлэх асуудлыг урамшуулах 
зорилгоор сайжруулсан менежментийн үед авч хэрэгжүүлэхэд гарах зардлыг 
(боломжит өртгийг оруулаад) тооцоолж өөрсдийн тогтолцооны боловсруулалтын 
үе шатанд тусгана. Зарим систем нь тогтолцоог хариуцсан байгууллагын гүйцэтгэл, 
боломжит өртөгт үндэслэн төлбөрийн түвшинг тогтоодог бол бусад нь га газрын 
түрээсийн үнэлгээнд суурилж үнийн түвшинг тогтоох жишээтэй. Зарим нь газар 
эзэмшигчдийн тавьсан үнийн саналд тулгуурлах ба эцсийн үнэд нь газар эзэмшигчдийн 
өөрсдийн боломжит өртөг тусаж өгсөн байдаг. 

Хүрээлэн буй орчны банкны тогтолцоонд (АНУ-ын намгархаг газрын банк эсвэл 
Австралийн биологийн олон янз байдлын банк) биологийн олон янз байдал, ус 
намгархаг газрын нийлүүлэгчдийн олсон орлого нь эдгээр экосистемийн үйлчилгээг 

42 A. Мүнч. 2010. Хөдөө аж ахуй-экосистемийн тогтолцоо болон бэлчээрийн газрын биологийн олон 
янз байдал: Зоосны нөгөө тал. Жена эдийн засгийн судалгааны баримт бичиг. № 7. Жена, Герман: 
Фредрих Шиллер их сургууль.

43 В. Галински. 2010. Хээрийн хэмжилтийн экологийн эдийн засаг ΔSOC Өгөгдөл. Дэлхийн Банкны 
Бионүүрстөрөгч сан хөрсний нүүрстөрөгч дугуй ширээний танилцуулга. Вашингтон. ДС. 5 дугаар 
сарын 4-нд.
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үзүүлэхэд зарцуулсан шууд зардал болон боломжит өртгийн нөхөн төлбөрийг авч 
болно. Харин энэхүү тогтолцоог бүрдүүлэгчдийн хувьд дээрх өртгүүдэд нөхөн төлбөр 
олгох нь иймэрхүү хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдийг хайхрахгүй орхихоос хамаагүй бага 
зардалтай юм. Засгийн газар ийм байдлаар зах зээлийг тэнцвэржүүлэх нь үр дүнтэй 
нөөцийн хуваарилалтад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байна.

Засгийн газар ба зах зээлийн үүрэг роль

ЭСҮТ-т анхаарал тавьж байгаа нэг шалтгаан нь тэдгээрийн хүрээлэн буй орчны 
менежментийг сайжруулахад чиглэгдсэн санхүүжилтийн шинэ эх үүсвэрийг эргэлтэнд 
оруулах чадвартай холбоотой юм. Сайжирсан менежментийн арга туршлагыг авч 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нэг удаагийн тэтгэлгийг олгодог ЭСҮТ-ийн 2-р хэлбэрийн 
тогтолцоо нь газар эзэмшигчдээс өөрсдөөс нь зарим нэг хамтарсан санхүүжилтийг 
шаардана. Улсын сан хөмрөгийг байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг татах хөшүүрэг хэлбэрээр ашиглаж болно. Хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
хөшүүрэгдэх нь холбооны улсын урамшууллын хөтөлбөрийн цорын ганц зорилт 
биш юм. Австрали болон АНУ-ын нэлээд олон холбооны улсын тогтолцооны хувьд 
холбооны улс, орон нутгийн засаг захиргааны хооронд санхүүгийн хамтарсан гэрээ 
байгуулагдсан байх ёстой. Бразил улсын ICMS экологийн тогтолцоо нь мужийн засгийн 
газруудыг хамгаалалтад авах шаардлагатай газрынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэхийг 
дэмжихэд шууд чиглэгдсэн тогтолцоо юм. Энэ тайланд дүн шинжилгээ хийхээр 
оруулсан ЭСҮТ-ийн тогтолцооны экосистемийн үйлчилгээг худалдан авагчдын ¼ хувь 
нь хувь этгээдүүд байсан. Жишээ нь зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчин, тэдгээрийн 
тоо толгойг хэвийн хэмжээнд байлгахад зориулан тухайн нутгийн иргэдийн нэгдэл 
бүлгүүдэд төлбөр төлж байгаа аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч компаниуд, 
мөн ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх төслөөс нүүрстөрөгчийн кредит худалдан авагч 
нарыг дурдаж болно. Гэхдээ зарим тохиолдолд засгийн газар нь хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжихийн тулд тухайн зах зээлийг бий болгох, 
түүнийг зохицуулах шаардлагатай. Жишээлбэл: Засгийн газар нь ус, намгархаг 
газар (АНУ) болон ховордож буй ан амьтдын (Австрали) нөхөн төлбөр, хүлэмжийн 
хийн ялгаруулалтыг бууруулахад чиглэсэн нөхөн төлбөрүүдийн асуудалд хувийн 
этгээдүүдийн оролцоог тодорхойлж, тэдгээрийг зохицуулах, арилжаа хэлцэл хийх 
нөхцлийг бүрдүүлсэн зах зээлүүдийг бий болгоход чухал үүрэгтэйгээр оролцох нь нэн 
чухал юм. 

ЭСҮТ-ийн механизмууд нь хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих найдвар байгааг эс 
тооцохын бол бидний хийсэн дүн шинжилгээ нь бэлчээрийн мал аж ахуйн ЭСҮТ-ийн 
тогтолцооны иж бүрэн тооллогод үндэслээгүй хэдий ч дэлхий даяар бэлчээрийн 
экосистемийн үйлчилгээг голлон худалдан авагч нь засгийн газар байна. Хувийн 
хөрөнгө оруулалтууд жижиг хэмжээний төслүүд дээр илүү төвлөрч байгаа нь орон нутагт 
үр өгөөжтэй экосистемийн үйлчилгээ эсвэл тодорхой шинж чанартай экосистемийн 
үйлчилгээг худалдах авах хүсэл сонирхлыг худалдан авагчдад төрүүлдэг. Мөн үүний 
зэрэгцээ засгийн газрын ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалттай (цэвэр хөгжлийн 
механизм, биобанк г.м) зарим ЭСҮТ тогтолцоонуудын хамрах хүрээ харьцангуй 
хязгаарлагдмал байгаа нь ажиглагджээ. Үүнээс үзэхэд эдгээр тогтолцоонуудыг 
хөгжүүлэхэд шаардагдах нийтийн оролцоо нь гуравдагч талын эрэлт хэрэгцээг 
хөхиүлэн дэмжихээс илүүтэйгээр ханган нийлүүлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
туслахад чиглэгдсэн юм. Хэрвээ бэлчээрийн экосистемийн доройтол нь хувийн газар 
эзэмшигчдийн экосистемийн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт бага хийсэнтэй холбоотой 
тохиолдолд урамшууллын төлбөр, зах зээлийн бүтцийг бий болгох үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан энэхүү нөөц баялгийн хуваарилалтыг сайжруулах нь засгийн газрын үүрэг 
гэж үзнэ. 
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ЭСҮТ-ийн тогтолцооны эрсдэлүүд, тулгамдсан асуудлууд

Хэдийгээр ЭСҮТ-ийн гол үзэл санаа энгийн мэт боловч үйл ажиллагааг хөтлөн 
явуулах зардал (суурь судалгаа, загвар зохиох, оролцогч талуудтай хэлэлцээр хийх, 
бүтэц зохион байгуулалт хийх, хяналт тавих зэрэг), хэрэгжүүлэлтийн зардал болон 
өөр газар ашиглах хэрэгцээний улмаас гарсан зардал зэрэг олон зардлыг шингээсэн 
үр дүнтэй, тэнцвэртэй ЭСҮТ тогтолцоог зохиоход тийм хялбар биш юм. Хөгжиж буй 
орнуудад хэрэгжиж буй ЭСҮТ тогтолцоонуудад зарим нэг эрсдэл, саад бэрхшээлүүд 
түгээмэл тохиолддог хэдий ч бэлчээрийн ерөнхий арга туршлага, практикуудын нэгэн 
адил чухал байр суурьтай хэвээр байсаар байна.

Бэлчээрийн ЭСҮТ тогтолцооны хувьд дүн шинжилгээнүүд бага хийгдсэн ба цөөхөн 
хэдэн тогтолцоог системтэйгээр тоймлон үзэж үнэлжээ. Харин АНУ-д цогц дүн 
шинжилгээ хийгдсэн. (мөрийн тайлбар 36). Австрали улсад бэлчээрийн зах зээл тэлж 
өсөж байгаа туршлагыг мэргэжилтнүүд эргэн харж дүгнэсэн 44 ба мөн Азийн Хөгжлийн 
Банк нь (АХБ) 45 БНХАУ-д хэрэгжиж буй зарим нэг ЭСҮТ тогтолцооны талаарх үнэлгээг 
хийсэн. АХБ-ны судалгаанаас үзэхэд засгийн газрын хоёр том хөтөлбөр нь ургамлын 
үзүүлэлтүүдийг (өндөр, бүрхэвч, ургац гм.) сайжруулж, янз бүрийн нөхцөлд хөрсний 
органик нүүрстөрөгчийг хуримтлуулсан байна. Гэсэн ч олон саад бэрхшээлээс болж 
дэвшүүлсэн олон ажлууд амьдралд хэрэгжих нь бага юм. Тухайлбал, эдгээр тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн томоохон бүс нутгуудад стандартчилж заасан төлбөрийн хэмжээ нь бага, 
мал аж ахуйн менежмент, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 
орлогын өөр эх үүсвэрийг бий болгоход шаардагдах хөрөнгө оруулалт хязгаарлагдмал 
байгаатай холбоотой юм. Австрали, АНУ-д хийгдсэн дүн шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлууд нь бэлчээрийн ЭСҮТ тогтолцоонуудад оруулж байгаа нийтийн хөрөнгө 
оруулалтын эдийн засгийн үр ашгийг тодруулах, түүнийг баталгаажуулах шаардлагын 
үүднээс хийгддэг. Австралид хөтөлбөрт оролцохыг хүссэн газар эзэмшигчдээс 
үнийн санал авах замаар дуудлага худалдаанд оролцуулах нөхцлийг бүрдүүлснээр 
тогтолцооны менежерүүд хамгийн үр өгөөжтэй үнийн саналыг сонгох тогтолцоонуудад 
ихэнх нь шилжжээ. Ингэснээр тус тогтолцооны эдийн засгийн үр өгөөжийг бүхэлд 
нь сайжруулах (мөрийн тайлбар 44b) боломжийг олгоно.46 Төрийн оролцоо бүхий 
аливаа тогтолцоонд хариуцлагатай байх шаардлага өсөн нэмэгдэж байгааг харгалзан 
үзсэний үндсэн дээр АНУ-ын бэлчээрийг хамгаалах тогтолцооны хүрээлэн буй орчинд 
урт богино хугацааны туршид өөр өөр масштабтай (жижиг талбайгаас эхлэх том газар 
нутаг) талбайд үзүүлж буй нөлөөг хэмжиж, оролцогч талуудын саналыг зөв ойлгохын 
тулд хяналт шинжилгээнд зориулсан хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
зайлшгүй шаардлага байгааг тус дүн шинжилгээнд тодотгож өгчээ. 

Бэлчээрийн ЭСҮТ тогтолцооны эрсдэл, тулгамдсан асуудлуудын нэгдсэн тойм 
дүгнэлтийг дээр дурдсанаас гадна өөр бусад эх сурвалжийн материал дээр тулгуурлан 
дараах байдлаар гаргалаа. Үүнд: 

44 Жишээлбэл, (a) С. Виттен, M. Картер, болон Г. Стоүнхам. 2004. Хүрээлэн буй орны менежментэд 
зориулсан зах зээлд суурилсан арга хэрэгслүүд. Бартон, Aвстрали: Хөдөөгийн үйлдвэржилтийн 
судалгаа ба хөгжлийн корпораци; (б) A. Смайт, Ж. Давис, Р. Ж. Годдард, С. Виттен, Р. Брандл, A. Когган, 
Р. Эдвардс, Ж. Флеминг, Н. Гамболд, Ж. Малоней, Ж. Рийд, болон Ф. Юнис. 2007. Зах зээлийг 
боломжоор хангах: Бэлчээрийн газрын биологийн олон янз байдлын урамшууллууд. Алис Спрингс, 
Aвстрали: Цөлийн мэдлэг хоршооллын судалгааны төв.

45 Aзийн Хөгжлийн Банк. 2014. БНХАУ-ын бэлчээрийн менежментэд нүүрстөрөгчийн санхүүжилтийг 
бэхжүүлэх нь: Урамшууллын механизм ба үр дагавар. Maнила.

46 Ж. Виндле болон Ж. Ролф. 2008. Австралийн бэлчээрийн газар нутгийн биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалахад зориулсан хатуу тогтсон санхүүжилттэй тэтгэлгээс илүүтэй тендер шалгаруулахын ач 
холбогдол, үр ашгийг судлах нь: Газар ашиглалтын бодлого. 25 (3). хуудас. 388–398.
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мэдлэгийн суурь үндэс. ЭСҮТ тогтолцоог боловсруулахад биофизикийн үйл 
явцын талаар шинжлэх ухааны мэдлэг, ба биофизикийн үйл явцад менежментийн 
нөлөө зэрэг мэдээлэл чухал юм. Хөгжиж буй олон орнуудын хувьд бэлчээрийн тухай 
гүнзгийрүүлсэн баталгаат мэдлэгийн үндэс байхгүйгээс гадна тэдгээрийн тухай 
мэдлэг мэдээлэл нь туйлын нимгэн ажээ. Тэр ч байтугай бэлчээрийн шинжлэх ухаан 
харьцангуй дэвшилттэй хөгжсөн гэж үзэж байгаа АНУ-д урамшууллын хөтөлбөрийн 
үр нөлөөг дүгнэхдээ өгөгдсөн хяналт-шинжилгээний нөхцөл байдалд “эдгээр хөрөнгө 
оруулалтаас үүдэн гарч буй бэлчээр хамгаалах хандлага, түүний ач холбогдлыг 
тодорхойлох боломжгүй байсан” (тайлбар 37) гэжээ. Ул суурьтай, нарийн мэдлэг 
мэдээлэл байхгүйгээс зөвхөн бэлчээрийн менежмент дэх өөрчлөлтийн таамаглал 
дээр үндэслэн ЭСҮТ тогтолцоог боловсруулах нь бий. ЭСҮТ-ийн тогтолцооны 
урьдчилсан нэг нөхцөл бол менежментийн өөрчлөлт, түүнээс хүлээгдэж буй үр дүн 
дээр бүх оролцогч талууд зөвшилцөж (мөрийн тайлбар 5b) болох боловч эдгээр 
тогтолцоонуудын хэмжиж болохуйц үр нөлөөг тодорхойлоход хэцүү байж болох юм47. 

Оролцогч талууд өөр өөрийн гэсэн мэдлэгийн системтэй бөгөөд эдгээр мэдлэгээ өөр 
өөр байдлаар ашигладаг. Тухайлбал АНУ-д таамаглал үүсгэн турших замаар олсон 
мэдлэгийг эрдэмтэд илүүд үзэж байгаа бол газар эзэмшигчид нь өөрийн ажиглалтын 
арга хэлбэр, хийж дадсан арга туршлагадаа (мөрийн тайлбар 36) тулгуурлан 
шийдвэрээ гаргадаг, харин хөгжиж буй орнуудын хувьд уугуул иргэдийн мэдлэг, арга 
барилыг албан ёсоор хүлээн авдаггүй учраас нийгэм-экологийн үйл явцын талаар 
малчид ба бусад оролцогч талуудын хоорондын ойлголтын зөрүү асар их юм.48 
Ялангуяа, бэлчээрийн даац хэтэрснээс үүссэн сөрөг нөлөөллийн тухай хэлэлцүүлэгт 
бэлчээрийн нөлөөллийн тухай асуудалд малчдын санал бодол тусгагдахгүй байна.49 
Оролцогч талуудын зөвшилцлийн явцад газар эзэмшигчдийн санал бодлыг сонсох, 
хэлэлцээр хийх нөхцлийг бүрдүүлэх нь нэн чухал билээ (мөрийн тайлбар 5б).

Заавар зөвлөмжүүд ба дасан зохицох менежмент. Ихэнх тохиолдолд бага 
масштабын талбайд ЭСҮТ-ийн тогтолцоог хувийн хөрөнгө оруулалтаар, харин том 
хэмжээний ЭСҮТ-ийн тогтолцоог төр засгаас санхүүжилдэг болохыг 8-р бүдүүвч 
үзүүлэв. Жижиг хэмжээний ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд нь нүүр тулсан хэлэлцээр 
явуулах боломж, нөөцийг илүүд үзэж ЭСҮТ-ийн тогтолцоог боловсруулахад тодорхой 
арга барилыг хөгжүүлдэг бол засгийн газраас санхүүжилттэй томоохон ЭСҮТ-ийн 
тогтолцоонууд нь ЭСҮТ механизмаар дамжуулан менежментийн үйл ажиллагааны 
заавар зөвлөмжүүдийн жагсаалтыг гаргадаг. Бэлчээрийн газар нутгууд нь орон зай, 
цаг хугацаанаас маш их хамааралтай тогтворгүй шинж чанартай юм. Тухайлбал, 
хур тунадас бэлчээрийн ургамалд шууд нөлөөтэй тул газар эзэмшигчид нь энэхүү 
хувирамтгай шинж чанарын хариуд дасан зохицох менежментийн арга барилыг ашиглах 
нь элбэг.50 АНУ-ын хамгаалах хөтөлбөрт үнэлгээ хийхэд: “хамгаалах хөтөлбөрөөс 
хуримтлагдсан үр өгөөж нь газар эзэмшигчдийн идэвх зүтгэл, чадвар, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээс гарах менежментийн шийдвэр зэргээс ихээхэн хамааралтай” гэж 
дүгнэжээ. Байгаль хамгаалах арга туршлагыг авч хэрэгжүүлэх удирдлагын дараагийн 

47 K. Фарлэй, В. Андерсон, Л. Л. Бремер, болон C. П. Харден. 2011. Экосистемийн үйлчилгээний нөхөн 
төлбөр: Эквадор Парато бэлчээрийн газар нутгийг хамгаалах хөгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай 
хэрэгжүүлэх ажлын үнэлгээ. Хүрээлэн буй орны хамгаалал. 38 (4). хуудас. 393–405.

48 A. Aгравал. 1995. Шинжлэх ухааны болон уугуул иргэдийн мэдлэгийн хоорондын хуваагдмал байдлыг 
задлах. Хөгжил ба өөрчлөлт. 26 (3). хуудас. 413–439.

49 M. Боллинг болон A. Шулте. 1999. Хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт ба бэлчээрийн мал аж ахуйн тухай 
хойлголтууд: Африкийн хоёр мал аж ахуйн иргэдийн нэгдлийн доройтол ба уугуул мэдлэг. Хүний 
экологи. 27 (3). хуудас. 493–514.

50 A. Пресланд. 2011. Бэлчээрийн газар нутаг дээрх бороо: Дасан зохицох менежмент амьд бөгөөд 
ажиллагаатай байна. Бэлчээрийн газар нутгийн сэтгүүл. 33. хуудас. i–iii.
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арга хэмжээ нь тэдгээрийн амжилтад маш чухал үүрэгтэйн нэгэн адил эхний байршил 
болон цаг хугацааны хувь тохиромжтой байх нь чухал юм. Байгаль хамгаалах үйл 
ажиллагаанд бэлчээрийн экосистемийн хувьсан өөрчлөгдөх нарийн төвөгтэй байдалд 
дасан зохицсон менежментийн арга хэрэглэснээр амжилттай болно» гэж дүгнэв51. 
Зарим нөхцөл байдалд дасан зохицох менежментийг дэмжих сургалт нь санхүүгийн 
урамшууллаас илүү чухал нөлөө үзүүлж болох юм. Заасан үйл ажиллагаа, дасан 
зохицох менежментийн хэрэгцээ хоёрын хооронд зөрчил гарч болзошгүй. Ялангуяа 
нүүрстөрөгч хуримтлуулах төслүүдийн хувьд, бэлчээрийн нөөц нь нөхцөл байдлыг 
өөрчлөх боломжгүй, төслийн протоколд газар эзэмшигчдэд энэ нөхцөл байдалд 
тохируулан малын тоо толгой зохицуулахыг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд зөрчил үүснэ.

Урамшууллууд, үйл явцыг өөрчлөх. ЭСҮТ-ийн тогтолцоонд чиглэсэн зах 
зээлд суурилсан аргууд нь ерөнхийдөө санхүүгийн урамшууллаар нөөц баялгийн 
менежментийн туршлагыг өөрчлөх боломж байгаа гэж үздэг. АНУ-д эдийн засгийн 
бус зүйлүүд болох хувь хүний өмнөө тавьсан зорилго, түүний үнэ цэнэ болон 
сургалт мэдээлэл авах боломжоор хангах, сонирхлын дагуу бүлэгт хамруулах 
зэрэг сайжруулсан менежментийн арга туршлагуудыг авч хэрэгжүүлснээр бэлчээр 
ашиглагчдыг идэвхжүүлж чаддаг болохыг тогтоосон.52 Хөгжиж буй орнуудын газар 
эзэмшигчдийн хувьд дан ганц урамшууллын төлбөрийг сонирхохгүй байх магадлал 
их бий. Нэгд: дээрээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу менежментийн арга туршлагуудыг авч 
хэрэгжүүлсэн газар эзэмшигчдэд хатуу тогтоосон үнэ ханштай урамшуулал олгодог 
дээрээс доош чиглэгдсэн үйлчилгээний тогтолцоог санал болгож өрхөөс өрхөд 
хэлбэлзэх боломжит өртгийг багаар тооцоолсноор малчдын орлогыг багасгах эсвэл 
тогтолцоо хэрэгжихгүй байх нөхцөл байдалд хүргэх нь олон.53 Хоёрт: малын гаралтай 
бүтээгдэхүүн, зээл мөнгөний зах зээл сул, фермерийн аж ахуйд ажиллах хүч дутмаг 
зэрэг шалтгааны улмаас өрхүүд мал аж ахуй бөгөөд бусад жижиг дунд үйлдвэрлэлээс 
орлого олох боломж хязгаарлагдмал байна.54 Мөн цаашид үргэлжлүүлэн сургах 
сургалтын үйлчилгээг хүртэх боломж хомс байгаа нь бэлчээрийн55 ЭСҮТ тогтолцоонд56 
гол бэрхшээл, хязгаарлалт болжээ. Гуравт: малчид нь богино хугацаанд дээд хэмжээний 
ашиг олох эрмэлзлэлгүй байх тал бий.57 Ялангуяа уур амьсгал, зах зээлийн өндөр 
эрсдэлтэй газар нутгуудад мал маллах үйл ажиллагаа нь ашиг олохоос илүүтэйгээр 
эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдсэн байх магадлалтай бөгөөд урамшууллын төлбөр нь 

51 Хөлийн тэмдэглэл 36, хуудас. 19.
52 Ж. Танака, M. Брансон, болон Л. Торелл. 2011. Бэлчээрийн газрыг хамгаалах арга туршлага, түүний 

нийгэм эдийн засгийн үнэлгээ. In Д. Брискед, хэвлэл. 2011. Бэлчээрийн газрын арга туршлага, 
түүнийг хамгаалахын ач холбогдол: Үнэлгээ, Заавар зөвлөмж, болон мэдлэгийн орхигдол. Вашингтон, 
ДС: Америкийн Нэгдсэн Улсын Хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөцийг хамгаалах үйлчилгээний алба.

53 X. Ли. 2006. Өвөр Монгол дах фермерүүдийн тусын тулд хэрэгжүүлсэн бэлчээрийн тэтгэврийн 
хөтөлбөрийн үр дүнд хийсэн эмпирик судалгаа. Хөдөө аж ахуйн технологи ба эдийн засаг. 3. 
хуудас. 63–68.

54 Ж. Муллер болон Х. Алберс. 2004. Хамгаалалттай газар нутгийн ойролцоох хууль хэрэгжүүлэх, 
төлбөрийн болон хөгжлийн төслүүд: Хаана юу хэрэгжих бололцоотойг зах зээл хэрхэн тодорхойлж 
байна. Нөөц баялаг ба эрчим хүчний эдийн засаг. 26 (2). хуудас. 185–204.

55 A. Риос болон С. Пагиола. 2009. Колумби, Никарагуа дах экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
тогтолцоонд ядуу өрхийн оролцоо. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13727/1/PovertyPES-Draft20090212.
pdf

56 Ж. Ву, Д. Майчолк, Д. Кэмп, Ю. Лиан, болон Г. Зиюн. 2011. БНХАУ-ын малчидтай ярилцаж байна: шинэ 
практик хандах тэдний хандлагаас юу мэдэж авав. Д. Kэмпд болон Д. Майчолк, өгүүлэл. БНХАУ-ын 
баруун хойд бүсийн бэлчээрийн нутаг дэвсгэрийн тогтвортой мал аж ахуйн тогтолцооны хөгжил. ACIAR 
Үйл ажиллагаа. № 134. Канберра, Aвстрали: Олон улсын хөдөө аж ахуйн судалгааны Австралийн төв.

57 Жишээлбэл, Ф. Коста болон T. Рехман. 2005. Вi –шалгуур буулт програмчлалын загварыг ашиглан төв 
Бразилийн үхрийн махны үйлдвэрлэлийн систем дэх нөөцийн хэмжээ, “бэлчээрийн даац хэтэрсэн” 
гэсэн үндэслэлүүдийг задлах нь. Хөдөө аж ахуйн тогтолцоонууд. 83 (3). хуудас. 277–295.
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эрсдэлийн эх үүсвэрийг бууруулахад ач холбогдлоо өгч чадахгүй байж болно.58 Дөрөвт: 
бэлчээрийн газар нь хувьчлагдаагүй улс орон, нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигчийн бие 
даасан шийдвэр нь бусад газар эзэмшигчдийн шийдвэрээс хараат бус байж чадахгүй 
юм. Газар эзэмшигчдийн хамтын шийдвэрийн хүч нь бие даасан газар эзэмшигчийн 
газрын менежментийн арга туршлагыг өөрчилснөөр олж авах боломжит өгөөжийн 
өөрийн тооцоог давамгайлах шинжтэй59. 

Ихэнх хөгжиж буй орнуудын нөхцөл байдлыг дээр дурдсан эрсдэлүүд, тулгамдсан 
асуудлуудтай хамтатган бодоод үзэхээр экосистемийн үйлчилгээнд шууд төлбөр төлөх 
нь газар эзэмшигчдийн зан байдлыг өөрчилж хажуугаар нь тэдний амьжиргаанд ашиг 
тусыг авчрахад хангалтгүй байх магадлалтай юм. Харин газрын менежментэд хамтын 
хөрөнгө оруулалт хийх (мөрийн тайлбар 5c) тэр тусмаа хөдөөгийн хөгжлийг дэмжсэн 
газрын оновчтой менежментийн туршлагуудад түшиглэн бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулах нөхцлийг аажмаар хангах, экосистемийн үйлчилгээний арилжаа хэлцэл, 
нэмэлт зардлыг нөхөн олговор хэлбэрээр үе шаттай шилжүүлэх нь илүү оновчтой 
байх болно.

58 Н. МкКарти, С. Дутилли-Даяана, Б. Драбо, A. Камара, болон Ж. П. Вандерлинден. 2004. Хувирамтгай 
орчин дах нөөцийн удирдлага: Буркина Фасо, Нигер, Этопиа зэрэг орнуудын бэлчээрийн тогтолцооны 
дүн шинжилгээний тойм. IFPRI Судалгааны тайлан. №. 135. Вашингтон, ДС: Олон улсын хүнсний 
бодлогын судалгааны хүрээлэн.

59 К. Ронколи, К. Жост, C. Перез, K. Муур, A. Балло, К. Сайзе, болон K. Ауттарa. 2007. Нийтийн өмчийн 
нөөц баялагаас нүүрстөрөгч хураах: Хойд-төв Мали дах иргэд дээр суурилсан тогтвортой мал аж ахуйн 
менежментээс суралцахуй. Хөдөө аж ахуйн тогтолцоонууд. 94 (1). хуудас. 97–109.
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Ойролцоогоор, Монголын газар нутгийн дөрөвний гурвыг бэлчээрийн газар 
нутаг эзлэх ба 40 сая мал бэлчиж идээшлэх тэжээлийн эх сурвалж болж, 
өрхийн амьжиргааны 40 орчим хувийг хангахын зэрэгцээ дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний тавны нэг хувийг эзэлж байна.60 Өргөн уудам бэлчээрийн талбайг мал 
аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд улирлаар нүүдэллэн бэлчээрлүүлж, 
бага зардлаар ашигласаар ирсэн. Тооцоогоор бэлчээрийн газрын 70 орчим хувь нь 
малын даац хэтэрснээс талхлагдаж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө илэрхий 
мэдрэгджээ.61 Үндэсний стратеги бодлогуудад Монголын бэлчээрийн тогтвортой 
ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн талаар олон зүйлс тусгагдлаа. Энэ хэсэгт 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоо ямар түвшинд байгаа, оролцогч талуудаас экосистемийн 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн ашиглаж болох талаар дурдсан байна.

монгол орны экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
өнөөгийн байдал

Монгол Улсад ЭСҮТ тогтолцоо одоогоор өргөнөөр хэрэглэгдээгүй боловч Монгол 
Улсын засгийн газрын ногоон хөгжлийн стратегийн баримт бичигт тусгагджээ62. Олон 
улсын ЭСҮТ-ийн тогтолцооны тоймд Монголд хэрэгжиж буй бэлчээр ашиглалтын нэг 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоог дурдсан байсныг тодорхойлсон (мөрийн тайлбар 7). Уул уурхайн 
биологийн олон янз байдлыг нөхөн хамгаалах (мөрийн тайлбар 8), Туул голын эхийн 
усны хагалбарыг хамгаалсан ЭСҮТ-ийн тогтолцоог (мөрийн тайлбар 9) хөгжүүлэх нь 
үндэсний хэмжээнд хүрээлэн буй орчны менежментэд эдийн засгийн урамшууллыг 
нэвтрүүлэх хэрэгсэл болжээ.

2006 онд болсон хүрээлэн буй орчны асуудлаар бодлого боловсруулах зөвлөлгөөн 
дээр Монголын экосистемийн үнэ цэнэ, байгалийн нөөцийн тухай сэдвүүдийг хөндлөө. 
Тухайн үед ажиллаж байсан Сангийн дэд сайдын өгүүлснээр нөөцийг хамгаалах, 
түүнд менежмент хийхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тодорхойлсон 
үнэлгээ байхгүй байсан гэж мэдэгдсэн.63 2006 оны уулзалтын үр дүнд нийслэл хотын 
усан хангамжийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс Дэлхийн банк ”Туул голын эхийн 

60 FAO, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн төлөө сан (UNICEF), болон Нэгдсэн үндэсний 
байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр (UNDP). 2007. Монголын хүнсний аюулгүй байдлын хамтарсан 
үнэлгээ. http://www.fao.org/docrep/010/j9883e/j9883e00.htm

61 Д. Дагвадорж нар. 2010. Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээний тайлан 2009. 
Улаанбаатар хот, Mонгол улс: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.

62 Д. Дагвадорж. 2012. Монгол Улсын ногоон хөгжлийн хэтийн төлөв. Даян дэлхийн ногоон хөгжил, эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага зэрэг байгууллагуудад тавьсан илтгэл. (OECD-GGGI) 
Сайн сайхан ирээдүйн төлөө ногоон хөгжил семинар. Парис. 11 дүгээр сарын 22.

63 Сабине Шмидт, АХБ-ны зөвлөх, хувийн харилцаа.
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экосистемийн эдийн засгийн үнэ цэнэ”64 гэсэн нэртэй судалгааг хийсэн байна. Дараа 
дараагийн судалгаануудыг НҮБ-ын хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр дэмжиж ажиллав. 
Үүний үр дүнд “Монголын орны уур амъсгалын өөрчлөлт нь хот суурин газрын ус 
хангамжид нөлөөлөх байдал” нэртэй судалгаа хэвлэгджээ65. 

64 Л. Эмиртон нар. 2009. Туул голын эхийн экосистемийн эдийн засгийн үнэ цэнэ. Вашингтон, ДС: 
Дэлхийн Банк.

65 П. Baтиймаа, Б. Mягмаржав, Н. Батнасан, Н. Жадамбаа, болон П. Хишигсүрэн. 2011. Монгол орны 
уур амьсгалын өөрчлөлт хот суурин газрын усан хангамжид нөлөөлөх байдал. Улаанбаатар: Moнголын 
усны хэрэг эрхлэх газар.

оруулга 7: монгол орны цоохор ирвэсийн аж ахуй
Гурван сайхан дархан цаазат газар орчмын малчдыг татан оролцуулах зорилгоор Олон 
улсын Ирвэсийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр цоохор ирвэсийн аж ахуйг 1998 онд байгуулсан. 
Тус аж ахуй нь цоохор ирвэсийг хамгаалах ажилд оролцохыг зөвшөөрсөн малчидтай 
гэрээ байгуулан, оронд нь тэдний ноосон гар урлалын бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулахад 
дэмжлэг үзүүлэн, боловсруулаагүй ноосны үнээс 15-20 дахин өндөр үнээр борлуулж өгөх, 
мөн гэрээнд хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд 20 хувийн урамшуулал олгохоор 
тохиролцжээ. Хэрвээ хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хөтөлбөрөөс хасах, мөн 
хариуцсан тухайн газрын хамгаалалтын бүсэд гадны хүмүүс нэвтрэх журмыг зөрчсөн 
тохиолдолд малчинд урамшуулал олгодоггүй. Энэ нь хууль бус ан агнуурыг зогсооход 
нөлөөлөх нэгэн хөшүүрэг ажээ.

Орон нутгийн онцлог байдал, байгаль хамгаалах шаардлага, малчид болон байгаль 
хамгаалах захиргаатай хийсэн хэлэлцээрийн онцлогоос хамааран гэрээний заалтууд 
ялгаатай. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага гэрээний биелэлтэнд 
хяналт тавьдаг. Хөтөлбөр анх 1998 онд 80 өрхтэй эхэлж байсан бол 2003 онд 200 өрх 
болтлоо өргөжсөн.

Эх сурвалж: C. Mишра, П. Aллен, T. МкКарти, M. Д. Мадхусудан, A. Баяржаргал, болон H. H. T. 
Prins. 2003. Цоохор ирвэсийг хамгаалахад зориулсан урамшууллын хөтөлбөрийн үүрэг. Биологийн 
хамгаалал. 17 (6). pp. 1512−1520.

оруулга 8: оюу толгойн биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах хөтөлбөр

Аивенхоу Майнз, Рио Тинто нар олон улсын ургамал, амьтныг хамгаалах Флора болон 
Фауна зэрэг байгууллагатай хамтран 2020 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
гуравны нэгийг үйлдвэрлэх Монгол Улсын хамгийн том уурхай болох Оюу Толгойн зэсийн 
уурхайн эзэмшил газрын хэмжээнд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах тогтолцоог 
боловсруулжээ. Өмнийн говийн биологийн олон янз байдал болох хулан, жороо тоодог 
зэрэг амьтдын тоог нөхөн сэргээх ажил зохион байгуулна. Байгаль хамгаалах зорилгоор 
уурхайтай зэргэлдээх сумдад сан байгуулагдах болно. Санал болгож буй эдгээр үйл 
ажиллагаа нь ан агнуурыг бууруулах, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалахад нэн чухал билээ. Нөхөн төлбөрийн урамшууллыг 
шилжилтийн үед малчдад малчин өрх, орон нутгийнханд шууд төлөх, эсвэл боловсрол, 
эрүүл мэндийн салбарт мөнгөн бус хэлбэрээр өгснөөр бэлчээрийн даацад тохирсон малын 
тоо толгойг тогтоон барих нөхцөлийг бий болгон. Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний систем нь 
гүйцэд боловсрогдоогүй байгаа ч байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, байгаль 
хамгааллын үр дүнгээр хэмжигдэх аль нэг төлбөртэй холбогдох боломжтой юм.

Эх сурвалж: Биологийн олон янз байдлын зөвлөх компани болон Флора ба Фауна интернашионал. 
2012. Оюу Толгой төслийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стратеги төлөвлөгөө. http://
www.ot.mn/sites/default/files/documents/ESIA_BA4_ Biodiversity_Offset_Strategy_for_the_Oyu_Tolgoi_
Project.pdf
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талаарх олон улсын туршлагууд

Олон улсын байгаль хамгаалах хэд хэдэн ТББ-ууд Монгол Улсын Засгийн газар, 
үндэсний болон олон улсын уул уурхайн компаниудтай хамтран ажиллаж, байгаль 
орчинд үзүүлж буй уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийг бууруулах ЭСҮТ тогтолцоог 
бий болгох боломжийг судалжээ66.

Одоогийн байдлаар экологийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх, нөөцийг нөхөн сэргээх 
эсвэл хамгаалах төлбөрийг шаардсан дүрэм журам байхгүй. Гэхдээ өнөөгийн ногоон 
хөгжлийн стратегийн бодлогын хүрээнд хүрээлэн буй орчны менежментийн эдийн 
засгийн механизмуудыг бий болгохыг одоогийн Засгийн газрын тэргүүлэх ажлын 
жагсаалтанд оруулжээ (мөрийн тайлбар 62).

монгол орны экологийн үйлчилгээний төлбөрийн тогтолцооны 
өнөөгийн байдал болон ирээдүй

Одоо Монгол Улсад байгаа ЭСҮТ-ийн тогтолцоог хэвлэгдсэн болон интернет 
мэдээлэл, Монгол Улсын байгаль орчны асуудлаар мэргэшсэн мэргэжилтнүүдтэй 
утсаар авсан социологийн ярилцлага дээр дүн шинжилгээ хийх замаар илрүүлсэн. 
Хэрэв гүйцэтгэлийн ямар нэг хэлбэрт суурилсан төлбөр нь болзолт нөхцөлтэй бол 
нэр дэвшигчийн санал санаачилгыг ЭСҮТ-ийн тогтолцоонд хамруулсан болох нь олон 
улсын судалгаанаас харагдаж байна.

66 Жишээлбэл, Биологийн олон янз байдлын зөвлөх компани. Флора болон Фауна интернашионал. 2012. 
Оюу Толгой төслийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стратеги төлөвлөгөө. http://www.ot.mn/
sites/default/files/documents/ESIA_BA4_Biodiversity_Offset_Strategy_for_the_Oyu_Tolgoi_Project.pdf

оруулга 9: Туул голын эхийн экосистемийн эдийн засгийн үнэлгээ
Монгол Улсын нийт хүн амын 40% нь оршин суудаг Улаанбаатар хотыг хамгийн багадаа 
90 тэр бум төгрөгийн усаар Туул гол хангаж байна. (2013 оны валютын ханшаар 65 сая 
доллар) Голын сав газарт гадаадын болон дотоодын жуулчдын зорих газар, томоохон 
дархан цаазат газруудтай бөгөөд мал аж ахуйн үйл ажиллагаатай хослуулан орлого 
бий болгодог хэдий ч голын сав газарт бэлчээр, ойн доройтол явагдаж байгаа нь 
экосистемийн үйл ажиллагаанд аюул учруулж байна.

Дэлхийн Банкны дэмжлэгтэйгээр явуулсан судалгаагаар энэ доройтол цаашид 
үргэлжилвэл ирэх 25 жилийн хугацаанд 400 тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн хохирол 
үзүүлнэ гэж тооцоолжээ. Туул голын эхийн экосистемийг хамгаалахад хөрөнгө оруулах 
1 төгрөг, хүрээлэн буй орчны нөөцийг үр ашигтай ашиглах үр ашгийн 15 төгрөгийг бий 
болгох боломжтой юм. Гэхдээ оролцогч талуудад зардал, ашгийг тэгш бус байдлаар 
хуваарилах ба хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгох үүднээс экосистемийн 
үйлчилгээний төлбөрийг голын сав газрын адаг хэсгийн ус ашиглагчдад эхэнд байгаа 
ашиглагчдаас илүүг хуваарилна. Голын сав газрын ЭСҮТ-ийн тогтолцооны гол чиглэлийг 
тодорхойлох хэмжээний судалгаа явагдсан хэдий ч голын сав газрын адаг хэсгийн 
олон нийтийн болон хувийн усны хэрэглээний төлбөрийн зарим хэлбэрээс эхэн хэсгийг 
хамгаалах үйл ажиллагаа нь тодорхойлогдох болно.

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк. 2009. Монгол: Туул голын эхийн экосистемийн эдийн засгийн үнэ цэнэ. 
Вашингтон, ДС. http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/07/12
/000356161_20110712010137/Rendered/PDF/628210WP0Upper00Box0361494B0PUBLIC0.pdf; болон 
Л. Эмертон. 2012. Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн тогтолцоогоор дамжуулан ус, намгархаг 
газрыг санхүүжүүлэх: Туул гол, Монгол Улс. Рамсар конвенц хэлэлцэн тохиролцогч талуудын 11 дэх 
бага хуралд тавьсан илтгэл (COP11). Бухарест, Румын. 7-р сарын 6–13.
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Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд олон улсын хөгжлийн болон байгаль хамгаалах 
байгууллагуудын санхүүжилтээр хэрэгжиж ирсэн олон төслүүдээс олдсон мэдээлэл 
дээр дүн шинжилгээ хийхэд 1 эсвэл 2 хэлбэрийн төслүүд олон болохыг 1-р бүдүүвчээс 
харж болно. Экосистемийн үйлчилгээ эсвэл экосистемийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 
үйл ажиллагааг ашигласны төлөө дээрх төсөл нь техник, санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлдэггүй. Ихэнх тохиолдолд бэлчээрийн менежмент, мал аж ахуй эсвэл хөдөө 
нутгийг хөгжүүлэх төслүүд техникийн туслалцаа болон санхүүжилтийг малчин өрх, 
малчдын бүлэгт зээл, буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгодог ба зарим тохиолдолд 
тодорхой хэсгийг ашиг хүртэгч өөрөө гаргахыг шаардана.

хүснэгт 5: монгол Улсын бэлчээрийн газар нутаг дах экосистемийн 
үйлчилгээний тогтолцоонд шинээр гарч буй төлбөрүүд 

Тогтолцоо
Үйлчилгээний 

төрөл, хэрэгцээ худалдан авагч  худалдагч Төлөв байдал
Оюу толгойн 
биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах 
хөтөлбөрa

Ан амьтны  
төрөл зүйл

Уул уурхайн 
байгууллага, 
компани

Голомт бус 
нутгийн малчид, 
нэг нутгийнхан

Хэрэгжих нь дөхөж 
байгаа

Их нарт тусгай 
хамгаалалттай газрын 
малын тоо толгойг 
цөөрүүлэх төлбөрb

Биологийн олон 
янз байдал

Аялал 
жуулчлалын 
компани

Тусгай 
хамгаалалттай 
газар орчмын 
малчид

Худалдан 
авагч, худалдан 
борлуулагчдын 
хооронд хэлэлцээр 
явагдаж байгаа.

Булган аймгийн 
Хялгант, Сэлэнгэ 
сумын бэлчээрийг 
нөхөн сэргээхc

Нүүрс төрөгч Олон улсын 
худалдан авч 
(тодорхойлох 
шаардлагатай)

ТББ Төсөл 
боловсруулагдсан.

Тариат сумын уур 
амьсгал- нөхөн 
сэргээх, амьжиргаанд 
чиглэгдсэн тогтвортой 
бэлчээрийн 
менежментd

Нүүрс төрөгч Олон улсын 
худалдан авч 
(тодорхойлох 
шаардлагатай)

Албан ёсны 
бүлэг зохион 
байгуулалтанд 
орсон малчид

Төсөл 
боловсруулагдсан.

Туул голын эхийн ус 
зүйн үйлчилгээний 
төлбөрe

Ус Хот суурингийн 
хэрэглэгчид

Голын савын эхэн 
хэсгийн нутагт 
амьдарч буй 
малчид

Концепцийн 
түвшинд байгаа.

Эх сурвалж:
a  Биологийн олон янз байдлын зөвлөх компани ба Флора болон Фауна Интернашионал. 2012. Оюу 

Толгой төслийн олон янз байдлыг хамгаалах стратеги төлөвлөгөө. http://www.ot.mn/sites/default/files/
documents/ESIA_BA4_Biodiversity_Offset_Strategy_for_the_Oyu_Tolgoi_Project.pdf

b  Ричард Рийдинг, хувийн харилцаа.
c  See http://www.cdm-mongolia.com/files/ARPDD_final.pdf
d  Онцгой. Төслийн санаа тэмдэглэл: Тариат сумын малчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байж 

бэлчээрийг тогтвортой ашиглах нь. Хэвлэгдээгүй.
e  Л. Эмертон нар. 2009. Туул голын экосистемийн эдийн засгийн үнэ цэнэ. http://www.wds.worldbank.org/

external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/07/12/000356161_20110712010137/Rendered/PDF/6282
10WP0Upper00Box0361494B0PUBLIC0.pdf

Ихэнх дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнүүд нь байгалийн нөөцийн менежментийг 
сайжруулах, зарим тохиолдолд тодорхой нэг экосистемийн үйлчилгээг (биологийн 
олон янз байдлыг хамгаалах) хүргэх зорилготой боловч төлбөрийн хэлбэр 
нь гүйцэтгэлээсээс үл хамаарах нөхцөлтэй. Харин эдгээр хөрөнгө оруулалтууд нь 
гүйцэтгэлийг идэвхжүүлэх үүрэгтэй. Зарим тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх явдал нь 
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талаарх олон улсын туршлагууд

тухайн нөхцөл байдлын үйл явцтай (тухайлбал, тухайн сум67 бэлчээрийн менежментийн 
жилийн төлөвлөгөөндөө ашиг хүртэгч нийт зардлын 5 хувийг оруулахаар эсвэл 
бэлчээрийн менежментийн хамтын институци байгуулах нөхцөлтэй), гэхдээ эдгээр 
нөхцлүүд нь эерэг талыг илүү дэмжсэн, үр дүнгийн нөхцлөөр төлбөр хийхдээ ЭСҮТ 
тогтолцоотой уялдсан байдаг.

Зөвхөн нэг ЭСҮТ-ийн тогтолцоо хэвийн хэрэгжиж байгаа нь тодорхойлогдсон. Оруулга 
7-д Цоохор ирвэс хамгаалах аж ахуйнуудын талаар орууллаа. ЭСҮТ-ийн үзэл санаа 
нь дөнгөж тавигдсан таван тогтолцоог тодорхойлсон бөгөөд тэдгээр нь ерөнхий үзэл 
баримтлалаас эхлэн экосистемийн үйлчилгээний нийлүүлэгчид, худалдан авагчдын 
хоорондын хэлэлцэл, зөвшилцөл хүртэл үйл явцын өөр өөр үе шатуудад явж 
байгаа нь тодорхойлогдсон. Эдгээр таван ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудыг 5-р хүснэгтэд 
нэгтгэсэн ба тэдгээрийн гурвыг оруулга 8, 9 ба 10 оруулгад товч тайлбарлав. Энэхүү 
боломж бүхий, хөгжиж буй таван ЭСҮТ-ийн тогтолцоонууд нь усны урсгал дагасан 
хэрэглэгчдийн усны үйлчилгээ, биологийн олон янз байдал, хүлэмжийн хийн 
хуримтлал, нөөц эсвэл ялгаруулалтыг бууруулах зэргээр дэлхий нийтийг хамарсан, 
орон нутгийн түншлэгч байгууллагуудад ч чухал, харилцан ашигтай тогтолцоонууд 
юм. Дээрх тогтолцоонуудын дөрвийнх нь үйлчилгээ нийлүүлэгчид нь малчдын 
бүлэг, хэсгүүд бөгөөд үлдсэн нэг үйлчилгээ нийлүүлэгч нь орон нутгийн засаг 
захиргаанаас бэлчээрийн талбай эзэмших эрхээ авсан төрийн бус байгууллага ажээ. 
Экосистемийн үйлчилгээг худалдан авагчид (боломжит) нь урсгал ус хэрэглэгчид, 
аялал жуулчлалаас гадна ЭСҮТ-ний тогтолцоо хэрэгжиж буй талбайд биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах онцгой сонирхол бүхий уул уурхайн компаниуд, олон улсын 
нүүрстөрөгчийн зах дээрх худалдан авагч нар юм.

67 Сум-засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж

оруулга 10: Тариат сумын малчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян 
хатан байж бэлчээрийг тогтвортой ашиглах менежмент

Архангай аймгийн Тариат сумын зуны бэлчээрийн 90 гаруй хувь нь дунд болон их 
хэмжээгээр доройтсон байгааг хээрийн судалгаагаар тогтоосон. Бэлчээрт бэлчиж буй 
малын тоо даацаас хэтэрч боломжит ургацын 80-аас илүү хувийг хэрэглэж байх жишээтэй. 
Даац хэтрүүлэн ашиглах нь бэлчээрийг доройтуулна. Доройтсон бэлчээрт мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний чанар, гарц хязгаарлагдаж, Монголд байнга тохиолддог уур амьсгалын 
хүчтэй нөлөө цасан шуурга, зудад малчид, мал сүрэг эмзэг өртөмтгий болох шинжтэй 
байна.

2010 оноос Швейцарын засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Ногоон алт 
төслийнхөн малчдыг бэлчээр ашиглах уламжлалаа даган хэсгийн зохион байгуулалтанд 
оруулж, нэгдсэн төлөвлөгөө, дотоод журам гарган хил хязгаараа тогтоосны үндсэн дээр 
бэлчээрээ зохистой ашиглахад чиглүүлсэн. Одоогийн байдлаар малын тоог бууруулан 
хэвийн хэмжээнд хүргэх боломжгүй байгаа хэдий ч цаашид мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, малын гаралтай түүхий эдийн маркетингийг сайжруулахад (малын үүлдэр 
сайжруулах, нэмэгдэл тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, түүхий эдийг цуглуулах г.м 
) хөрөнгө оруулалт хийвэл үр ашгаа өгнө гэж зөвлөж байна. Малын тоог цөөрүүлбэл 
бэлчээрийн талбайн хөрсөнд нүүрстөрөгч хуримтлагдана. Нүүрстөрөгч хуримтлалын 
хэмжээг нүүрстөрөгчийн стандартын баталгаажуулалтаар батлагдсан аргазүйг хэрэглэн 
тодорхойлох ба малчид нүүрстөрөгч ялгаруулалтыг бууруулсан батламжаа худалдан, 
ногдох хувийг бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн дундын санд хадгалан бэлэн мөнгөний 
хэрэгцээтэй үедээ зээл авч ашиглавал малаа хямдхан зарахаас сэргийлэх боломжтой юм.

Эх сурвалж: Төслийн санаа: Тариат сумын малчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байж 
бэлчээрийг тогтвортой ашиглах менежмент, хэвлэгдээгүй.
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монгол Улсын экосистемийн үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцооны 
бэлчээрийн төлбөрийн боломжууд ба хязгаарлалтууд

Монголд улсад олон тооны бэлчээрийг хамгаалах, хөгжүүлэх санхүүжилттэй төслүүд 
байдаг бол эсрэгээрээ ЭСҮТ-ийн тогтолцоо харьцангуй бага. Нөгөө талаас ЭСҮТ-ний 
тогтолцоо харьцангуй шинэ санаа бөгөөд одоо байгаа цөөхөн тооны жишээнээс 
харвал энэхүү тогтолцоонд оролцох зайлшгүй шаардлага байгааг Монголын оролцогч 
талуудад баталгаажуулах нь чухал юм. Мөн үнийн санал загварчлах, зөвшилцөх, 
ЭСҮТ-ний тогтолцоог суулгах нь бэрхшээлтэй байж болох юм. Монголын бэлчээрийн 
онцлогоос хамаарсан зарим асуудлууд, саад бэрхшээлийг даван гарахад ЭСҮТ-ийн 
нөхцөлт урамшууллын тогтолцоог бэлтгэх, бэлчээрийн салбарын оролцоо яагаад 
хэрэгтэйг сурталчлах, газрын удирдлагыг сайжруулах зэрэг нөхцлөөр дэмжиж 
ажиллах хэрэгтэй. Эдгээр бэрхшээл боломжуудыг дараагийн хэсэгт судлан оруулав. 

газар эзэмшилт ба малчдын зохион байгуулалт 

Монгол орны газар эзэмшил, малчдын зохион байгуулалт нь хуулийн хүрээнд 
боломжийн түвшинд байгаа боловч ЭСҮТ-ийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэхэд 
зарим саад бэрхшээл тулгарсаар байна. Монголын газар нутаг ард түмний мэдэлд 
төрийн хамгаалалтад байдаг. Газрын тухай хуулинд (2002 онд шинэчлэгдсэн) 
бэлчээрийн газрын ашиглалтыг зохицуулах тухай заалтыг оруулж, түүнийг 
хэрэгжүүлэх журам гаргасан боловч тийм ч өргөн хүрээтэй хэрэгжиж чадаагүй.68 
Үр дүнд нь ихэнх бэлчээрийн талбайг нийтээрээ замбаараагүй ашиглаж, мөн сайн 
зохион байгуулалттай ашиглаж байсан малчдын бүлгийн бэлчээр ч өртөж, нөөцлөн 
өнжөөсөн бэлчээрийг гуравдагч этгээд ашиглах зэрэг асуудлууд байнга гарч байна. 
Энэ нь экосистемийн үйлчилгээний арилжаанд тулгараад буй гол асуудал болжээ. 
Ерөнхийдөө онцгой хяналтгүйгээр тухайн нөөцийг хэтрүүлэн ашиглаж буйг тогтоох, 
хэрэгжүүлж буй менежментийн арга барилыг өөрчлөхгүйгээр бэлчээр ашиглагчдын 
бүлгүүдийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөг бууруулах хэцүү. Хүрээлэн буй 
орчны нөлөө, хүний үйл ажиллагааны үр дүн дэх учир шалтгаантай холбооноос 
илүүтэй малчдын бэлчээрийн нөхцөл байдлыг сайжруулах менежментийн 
оновчтой туршлагыг авч хэрэгжүүлэх хөшүүрэг нь бага. Бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулахад түлхэц болох хуулийн хэрэгжилт сул байгаагийн нэг шалтгаан нь 
Газрын тухай хуулинд нөөц ашиглагчдын бүрэн эрх, бэлчээр эзэмшигчдийн бүлэг, 
хэсгийн эрх зүйн орчинг тодорхой тусгаагүйд оршиж байна. Газар эзэмшигчдийн 
бүлэг нь экосистемийн үйлчилгээний арилжааг зохион байгуулах боломжгүй, 
шаардлагатай хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн, хууль эрх зүйн зохицуулалт нь тодорхой 
байсан тохиолдолд л зохион байгуулагдах боломжтой. Оруулга 6-д хоёр ЭСҮТ-ийн 
тогтолцооны экосистемийн үйлчилгээг нийлүүлэгчид Газрын тухай хууль түүнийг 
дагалдан гарсан газар ашиглах журмыг биелүүлэх, хэрэгжилтийг хангах зорилгыг 
харууллаа. Үүнд:(i) Төрийн бус байгууллагын бүртгэлтэй, газар ашиглалтын журам 
мөрдөгдсөн газарт хийгдэж буй бэлчээрийн газрыг ойжуулах төсөл (ii)Тариат сумын 
бэлчээр ашиглалтын бүлгүүдэд газар ашиглалтын журмыг нэвтрүүлэн тэтгэлэг олгох 
зорилго бүхий нүүрстөрөгчийн төсөл.

Энэхүү асуудлын ач холбогдол нь нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бүлгийн зохион 
байгуулалттай бэлчээрийн менежментийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон тооны 
томоохон олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд Монголд орж ирж буй явдал юм. Эдгээр нь 
удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтын нөхцлийг бүрдүүлэх хамтын үйл ажиллагаа, 

68 M. Фернандез-Гименез болон Б. Батбуян. 2004. Хууль ба эмх замбараагүй байдал: Монголын газрын 
тухай хуулийн орон нутаг дах хэрэгжилт. Хөгжил ба өөрчлөлт. 35 (1). хуудас. 141–166.
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экосистемийн үйлчилгээг сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох 
магадлалтай. Маш цөөн тооны хамтын ажиллагаатай бэлчээрийн менежментийн 
экосистемийн үйлчилгээний тогтолцоо бүртгэгджээ. Жишээлбэл, Лэйшер нарын 
хамтын бүтээлд хэрэгжүүлсэн тусламжийн төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан 
хамтын бэлчээрийн менежментийн дүнд бэлчээрийн биомассын хэмжээ хяналтын 
талбайнхаас мэдэгдэхүйц өндөр үзүүлэлттэй гарчээ.69 Хэдий тийм боловч хамтын 
бэлчээрийн менежментийн төсөл нь санхүүжилтээс хамааралтай, хөрөнгө оруулалт 
зогссон үед үйл ажиллагаа нь алдагдсан тохиолдлууд мөн бүртгэгдсэн.70 Хамтын 
бэлчээрийн менежментийн зохион байгуулалтад хуулийн хүрээний хүчтэй дэмжлэг 
дутагдснаас үүдэлтэй доороос дээш чиглэсэн зохион байгуулалтын хэлбэрийн үр дүн 
нь тодорхой биш. Иймээс одоо байгаа олон тооны бодлогууд нь үр дүнд суурилсан 
урамшууллаас илүү институцын зохион байгуулалт бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх 
хэрэгтэй. Нэгэнт институцын зохион байгуулалтад орсон тохиолдолд малчид болон 
бүлгүүдийн байгалийн нөөцийн менежментийн шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх эдийн 
засгийн хөшүүргүүдийг (ихэвчлэн малаа өсгөхөд зориулсан техникийн дэмжлэг 
эсвэл малын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийг өсгөх зэргээр) авч үзэх нь зүйтэй. 
Монголын нөхцөл байдалд экосистемийн үйлчилгээний урсгалыг хөгжүүлэх, дэмжих 
техник, эдийн засгийн хангалттай өргөн хүрээтэй мэдлэг болон дадлага байгаа 
эсэх нь тодорхойгүй боловч ийм туршлага хэрэгжүүлсэн газрууд бий. Оруулга 11-д 
бэлчээрийн менежментийн туршлагын хүрээнд хүрээлэн буй орчны нөлөөллийн 
өөрчлөлтийг системтэйгээр бүртгэж гарах арга замыг тодорхойлов. 

69 К. Лэйшер, С. Хесс, T. M. Баучер, П. ван Бэукеринг, болон M. Санжаяан. 2012. Монгол орны говьд 
нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бэлчээрийн менежментийн үр нөлөөг хэмжих нь. PLoS ONE. 7 (2). e30991. 
doi:10.1371/ journal.pone.0030991

70 К. Аптон. 2012. Монголын нутгийн иргэдийг удирдан зохион байгуулах нь: газрын шинэчлэл, нийгмийн 
хам сэдвүүд болон институцын өөрчлөлтүүд. Нийгэм ба байгалийн нөөц баялаг: Олон улсын сэтгүүл. 
25 (2). хуудас. 156–175.

 оруулга 11: монголын бэлчээрийн хяналт-шинжилгээний 
хөгжил дэвшил 

Монголын цаг уур, орчны шинжилгээний газар нь АНУ-ын экологийн бүсийг тодорхойлох 
арга зүйд үндэслэгдсэн шинэчилсэн бэлчээрийн эрүүл байдлын үнэлгээний аргазүйг 
саяхан нэвтрүүлжээ. Энэхүү аргазүй нь бэлчээрийн газрын экологийн чадавхи, 
экосистемийн хөдлөл зүйг тодорхойлох хээрийн судалгааны тоон мэдээллийг 
цуглуулахад ашиглагдана. Нэгэнт Монголын нөхцөлд энэхүү систем бүрэн хэрэгжсэн 
тохиолдолд экологийн нэгж талбарын тодорхойлолт нь тухайн талбайн экологийн 
чадавхийг тогтоож, менежментийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй өөрчлөлтүүдийн талаар, 
цаашлаад тухайн бүс нутагт тохирсон менежментийн арга барилыг ашигласнаар гарах 
хүрээлэн буй орчны үр ашгийг тооцох мэдээллээр хангах боломжтой болно. Арга зүйн 
өргөн цар хүрээтэй, удаан хугацааны туршид хэрэглэгдэж байж мэдээллийн сан нь 
экологийн нэгж талбаруудад тохирсон өөр өөр менежментийн туршлагыг хэрэглэхийг 
тодорхойлж өгнө. Хуучин хяналт-шинжилгээний хээрийн судалгаа нь батлагдсан арга 
зүйн дагуу тодорхой давтамжтай хийгдэж байсан ба цуглуулсан мэдээллийн сан нь 
менежментийн нөлөөгөөр одоогийн экосистемийн шинж чанарт орох өөрчлөлтийг тогтоох 
мэдээллээр хангах боломжтой.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк. 2013. Монгол орны бэлчээрийн газар нутгийн хяналт 
шинжилгээ ба үнэлгээний тогтолцоо: Одоогийн төлөв байдал ба тулгамдсан асуудлууд. 
Зөвлөхийн тайлан. Манилла. (TA 7534-REG).
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Хамтын нөөцийн менежментийн зохион байгуулалт бүрэлдсэн, бүлгийн зохион 
байгуулалтын үндэс нь хүчтэй тавигдах тусам бүлгүүд ЭСОҮ-ний нөхцлийг бүрдүүлэх 
зохистой хамтын ажиллагааны орчныг сайн бүрдүүлэх магадлалтай. Жишээлбэл, 
уул уурхайн Оюу толгой компани нь туршлагатай төрийн бус байгууллагуудыг 
олж, биологийн олон янз байдлын стратеги, хамгаалалтад бэлчээр ашиглагчдын 
бүлгүүдийг оролцуулахад туслуулахаар ажиллаж байгаа юм.71 Швейцарын хөгжлийн 
агентлагаас санхүүжсэн Ногоон алт төслийн хүрээнд бэлчээр ашиглагчдын хэсгийг 
байгуулсан суурин дээр «Тариат сумын малчдад бэлчээрийн тогтвортой менежментийг 
явуулсанаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй» төслийн хүрээнд бэлчээрийн 
менежментийн туршлагыг сайжруулж дасгах санал боловсрогдсон.72

ЭСҮТ-ийн тогтолцоог хөгжүүлэх зардал болон тулгамдсан асуудлууд

ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудийн арилжааны үнийг тогтооход ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. 
Туул голын усны нөөцийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоог боловсруулсан туршлагаас харахад 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоог хөгжүүлэхэд хүрээлэн буй орчны дэмжих олон тулгамдсан 
асуудлууд үүдэн гарах магадлалтай. 2006 онд хийгдсэн судалгаагаар экосистем 
доройтсон усны хагалбар газар болон ихээхэн хохирол гарз учирсан бүс нутагт 
томоохон хөрөнгө оруулалттай эдийн засгийн үр өгөөж, ашиг илүү байгааг харуулжээ 
(мөрийн тайлбар 64). Судалгааны үр дүнгээр ажил эхлэхээс өмнө экосистемийг 
хамгаалах хэмжилтүүдийн техникийн загвар гаргах нь Улаанбаатар хотын усан 
хангамжийн “байгалийн дэд бүтцэд” хөрөнгө оруулах шаардлагатайг эрх баригчдад 
ойлгуулахад чухал гэдгийг цохон тэмдэглэсэн. Судалгаанд онцолсноор экосистемийн 
хамгаалалт нь эдийн засгийн мөчлөг, ашиг нь богино хугацаанд бий болдог бусад 
салбаруудтай харьцуулахад бодлого, төлөвлөлт, төсвийн хувьд хамгийн доогуур 
байр суурийг эзэлж байсан. Түншлэгч, хамтран оролцогч талуудын мэдлэг, чадварын 
түвшин ижил, харилцан нэг санаатай байх шаардлага нь тулгамдсан асуудал болоод 
байгаа юм. Усны нөөцийн менежментийн шийдвэр гаргахад түншлэгч, хамтран 
оролцогч талуудын оролцоо нь Монголын усны удирдлагын зохион байгуулалт, 
чадавхийн талаар үнэлгээ хийх шаардлагатайг, мөн усны салбарын гол бэрхшээл 
болжээ73. Олон тооны шийдвэр гаргахад техникийн болон шинжлэх ухааны өндөр 
мэдрэмжтэй байхыг шаардаж байна. Мэдээллийг олон нийт, түншлэгч, хамтран 
оролцогч талуудад ойлгомжтой, үр нөлөөтэй зөв мэдээллээр бүрэн хангаснаар эдгээр 
нь цаашаа мэдээллийн хэрэгслүүдээр үнэн зөвөөр цацагдах боломж бүрдэнэ.

Эрэлт нийлүүлэлт

Монгол Улсад хэрэгжиж буй ЭСҮТ-ийн таван тогтолцоо нь бүгд олон улсын дэмжлэгтэй 
гэдгийг дурьдах нь зүйтэй. Цоохор ирвэс хамгаалах олон нийтийн мэдээллийн 
тогтолцоо нь «Ирвэс Траст» нэртэй олон улсын байгаль хамгаалах төрийн бус 
байгууллагын тусламжтайгаар хэрэгжсээр иржээ. Их нарт ЭСҮТ тогтолцооны 
техникийн дэмжлэгийг АНУ-ын Денвер хотын амьтны хүрээлэнгийн сан болон «Эх 
дэлхийгээ хамгаалах» төрийн бус байгууллагууд үзүүлсээр байна. Нүүрстөрөгчийн 
төслийн санхүүгийн болон техникийн асуудлыг АХБ, ШХА нар хангаж байгаа юм. 
Нүүрстөрөгчийн хоёр төслийн хүрээнд Монголын компаниудад хүлэмжийн хийн 
ялгаралтыг зогсоох зохицуулалтын шаардлага байхгүй тул хэрэгжүүлсэн төслүүд 

71 Ц. Энх-Амгалан, хувийн харилцаа.
72 Онцгой. Төслийн санаа тэмдэглэл: Тариат сумын малчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд уян хатан байж 

бэлчээрийг тогтвортой ашиглах менежмент, хэвлэгдээгүй .
73 A. Ливингстоне, К. Эрдэнэчимэг, болон A. Оюунсувд. 2009. Монгол орны усны засаглал дах институцын 

хүчин чадлыг үнэлэх хэрэгцээ шаардлага. http://www.un-mongolia.mn/publication/Needs_assessment_
on_institutional_capacity_for_water_governance_in_mongolia.pdf 
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олон улсын зах зээл дээр цуглуулсан кредитийг худалдан авагчийг олох ажлыг 
судалж байна. Олон улсын нүүрстөрөгчийн зах зээл, уур амьсгалын бусад сангаас 
ЭСҮ-г нийлүүлэх нөөц хэрэгцээг хангах магадлалтай. Аялал жуулчлалтай холбогдсон 
ЭСҮТ нь мөн л олон улсын аялал жуулчлалын зах зээлтэй холбогдох боломжтой.

Хэдий тийм ч хэрэгжиж буй таван ЭСҮТ-ийн тогтолцооны хоёр нь цэвэр дотоодын 
нөөц, хэрэгцээнд нэг нь уул уурхайн компани нөгөө нь хотын ус ашиглагчдад чиглэсэн. 
Эдгээр нь ирээдүйн хэрэгцээний гол эх үүсвэр, нөөц бололцоо болох боломж юм. Туул 
голын төслийн ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь Монголын түншлэгч, хамтран оролцогч талууд 
хэрхэн өөрсдийн шаардлагад нийцүүлэн экосистемийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх 
боломжийн нэг жишээ юм. Усны ЭСҮТ-ийн тогтолцоо нь 2030 он гэхэд нийт Монгол 
Улсын хүн амын 42 хувийг эзлэх Улаанбаатар хотын хүн амын 50-иас илүү хувийн 
усны хэрэгцээг хангахад чиглэгдэнэ. Улаанбаатар хотын иргэд өсөхийн хирээр бусад 
хотуудын иргэд ч мөн өсөж, үүнийг дагаад экосистемийн үйлчилгээний хэрэгцээ өсөх 
хандлагатай байгаагаас усны хэрэгцээ илүү давамгайлах магадлалтай. 

Монголын уул уулхайн салбар нь ЭСҮТ-ийн хэрэгцээг нэмэгдүүлэхүйд нөөцтэй. 
Дэлхийн хэрэглээний өсөлт, эдийн засгийн томоохон хөгжилд гол нөлөө үзүүлж буй 
салбар нь уул уурхайн салбар бөгөөд ДНБ-ий 30%, экспортын орлогын 80%-г эзэлж 
эдийн засаг дах ажлын байрны өсөлтөд эзлэх хувь нь өсөн нэмэгдсээр байна. Энэхүү 
уул уурхайн салбараас орж буй төсвийн орлогыг шударга, тогтвортой байдлаар 
ашиглах нь Монгол Улсад тулгараад буй гол асуудал юм. Хайгуулын ашиглалтын 
лицензтэй талбай нийт нутаг дэвсгэрийн бараг 14 хувийг эзэлж байгаа юм.74 Одоогийн 
байдлаар хүрээлэн буй орчны талаар уул уурхайн болон уул уурхай ашиглалтын 
үед байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хуулиар хориглох ямар нэг заалт бараг л 
байхгүй.75 Хэдий тийм боловч уул уурхайн салбарт татвар ноогдуулж, үүнээс олсон 
орлогыг экосистемийн үйлчилгээнд зарцуулах тухай хуулийн төсөл Засгийн газарт 
хэлэлцүүлэх шатанд явж байгаа юм.76 Монголд уул уурхайн салбар нь эрчимтэй 
хөгжиж байна. Уул уурхайн компаниуд нь тогтвортой хөгжилд чиглэсэн хүрээлэн буй 
орчны эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдлыг дэмжих үүргээ ухамсарлаж эхэлсэн 
(мөрийн тайлбар 75). Энэ нь дотоодын экосистемийн үйлчилгээний хэрэгцээ болон 
олон улсын уул уурхайн хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын 
хүлээлтийн үр дүн юм.77

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр нь олон үйл ажиллагаануудын 
нэг бодлого 

Олон улсын ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын туршлагуудаас хянан үзэхэд Засгийн газар 
ЭСҮТ-ийн тогтолцоог боловсруулахад чухал үүргийг гүйцэтгэнэ. Засгийн газар зөвхөн 
экосистемийн үйлчилгээ болон томоохон ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын гол худалдан 
авагчаас гадна хүрээлэн буй орчны арилжаануудын хамрах хүрээний бүтэц, зохион 
байгуулалт, хууль эрх зүйн орчинг бий болгоход гол үүрэгтэй. Монголын нөхцөлд 
дээр тодорхойлсон газар эзэмших, малчдын байгууллагын эрх зүйн орчин, хүрээлэн 
буй орчны менежментийг сайжруулж, малчдыг дэмжих нь чухал. Одоогийн хуулийг 

74 http://en.mongolianminingjournal.com/content/35014.shtml
75 Азийн шувууны амьдрал. 2009. Эдийн засгийн хөгжилтэй хамт байгалийн чухал газар нутгуудыг 

хадгалан хамгаалах нь. http://www.wscc.org.mn/pubs/Safeguarding_important_areas_ENG.pdf
76 Ж. Вигстен, хувийн харилцаа.
77 Азийн шувууны амьдрал хэсгээс үзнэ үү, Байгалийн чухал газар нутгуудыг хадгалан хамгаалах нь. 

Бүлэг 9, сонгож авсан томоохон уул уурхайн компаниуд болон бусад олон улсын санал санаачлагуудын 
хүрээлэн буй орчинд барих бодлогуудын товч мэдээлэл. 
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сайжруулах эсвэл шинэ хууль батлуулан уул уурхайн салбарынхан хүрээлэн буй 
орчинд хөрөнгө оруулалт хийдэг болгох хэрэгтэй.

Монголын засгийн газар бусад олон улсын донор байгууллагуудтай хамтран бэлчээрийн 
менежмент, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг сайжруулах, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлэх зэрэг янз бүрийн шугамаар хөрөнгө оруулалт 
(Монгол мал үндэсний хөтөлбөр) оруулан дэмжсээр иржээ. Олон улсын туршлага 
зөвхөн ганц экосистемийн үйлчилгээний хувийн төлбөрт анхаарал хандуулах нь гол 
бус холимог зах зээл, түүх дурсгалын өв, байгалын нөөцийг сайжруулах менежментийн 
хамтарсан системийг тодорхойлон гаргах нь илүү практик ач холбогдолтой болохыг 
дэмжин санал болгож байна (мөрийн тайлбар18а). Экосистемийн үйлчилгээний үнэ 
цэнэ нь малчдын оролцоо, хамтран оролцогч, түншлэгч байгууллагуудын нөөцөд 
тулгуурлан хүрээлэн буй орчны менежментийн үйл ажиллагааг сайжруулах, үндэсний 
болон салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах, бодлогоор дэмжихэд чиглэнэ.

Монголын нөхцөлд илүү боломжийг харахын тулд асуултуудыг бэлдэх хэрэгтэй. 
Гол түлхүүр асуулт: Экосистемийн үйлчилгээний нөхцөлт төлбөрт чанарыг яаж 
харгалзан үзэх вэ? Үүнийг хариулахад ЭСҮТ-тэй холбоотой өргөн хүрээний асуулт 
гарч ирэх ба хариулт нь ЭСҮТ-ийн чадавх одоогийн оролцооны хамаарал, уялдаа 
холбоонд шинжилгээ хийснээр тодорхойлогдоно. Одоо үйл ажиллагаа явагдаж буй 
санаачилгуудыг холбовол арилжааны үнийг багасгахад тусалж болох юм. 
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Монгол Улсад ЭСҮТ тогтолцооны механизм нь дараах шалтгаантайгаар 
холбогдоно.

(i) Бэлчээрээс гарах олон төрлийн экосистемийн үйлчилгээ (хөрс болон ургамлын 
шинж чанар) нь малын эрүүл мэнд, бүтээгдэхүүнийг сайжруулан олох орлогын 
хэмжээг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн сонирхсон талуудад хамтран ашигтай 
байхад чиглэгдэнэ.

(ii) ЭСҮТ тогтолцоонууд экосистемийн үйлчилгээнд чиглэсэн нөхцөлт үйл ажиллагаа 
болон төлбөрөөр хийгддэг. Экосистемийн үйлчилгээг урамшуулах санхүүгийн 
хэрэглүүр одоогийн Монголын нөхцөлд байхгүй. 

(iii) Экосистемийн үйлчилгээний тогтолцоо нь урт хугацаанд урамшуулал олгохуйц 
хэмжээний санхүүжилттэй бол одоогийн байдлаар засгийн газар, хандивын 
байгууллагуудын төслөөр санхүүжиж буй үйл ажиллагаа нь зөвхөн тухайн 
цаг үед төлөвлөгдсөн тодорхой үйл ажиллагааг зохион байгуулахад л дөнгөж 
хүрэлцэж байна. Нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагаанд суурилсан бүтэц зохион 
байгуулалт нь хүрээлэн буй орчны менежментэд ашигтай байж, ЭСҮТ-ийн 
орлогын урсгал зохион байгуулалтын тогтвортой байдлыг хангах магадлалтай.

(iv) ЭСҮТ тогтолцоо нь экосистемийн үйлчилгээг хангах зорилгоор олон нийтийн 
болон хувийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт татсанаар нийтийн эрх ашиг болон 
сонирхсон талуудын хэрэгцээ хангах нөхцөл бүрдэнэ.

Доорхи зөвлөмж нь ЭСҮТ тогтолцоог дэмжих, ЭСҮТ-ийн нөлөөгөөр бий болох 
механизмийн боломжийг таниулах зорилгоор хийгдлээ. 

монгол орны ЭСҮТ-ийг сайжруулах мэдлэгийн суурь 

Техникийн нөхцөл дэх өнгөрсөн туршлагыг шүүх, нэгтгэх. Сүүлийн арван жилийн 
туршид засгийн газар, хандивын байгууллагууд болон оршин суугчид бэлчээрийн 
мал аж ахуйн менежментийг сайжруулах, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг авах болсон. Энэхүү гадны нөлөөтэй арга хэмжээнүүд нь бүсийн, 
үндэсний, олон улсын түвшинд ЭСҮ-ий үнэ цэнийг өсгөхөд эерэг нөлөө үзүүлжээ. 
Өнгөрсөн үеийн туршлага нь Монголын онцлог нөхцөл байдалд амьдралын түвшин, 
хүрээлэн буй орчны менежментийг сайжруулах хоёр өөр зорилгын хоорондын 
уялдаа холбоо, тогтолцоо хэрэгжих боломжийн талаар чанарын болон зарим тоон 
мэдээллээр хангах боломжтой. Өнгөрсөн цаг үеийн оновчтой туршлагыг үнэлснээр 
цаашдын ЭСҮТ-н механизмыг идэвхжүүлэх тохиромжтой хэлбэрийг тодорхойлох, үр 
өгөөж, ашгийг тодруулж амжилттай дасан зохицох урьдчилсан нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

ЭСҮТ загваруудыг тодорхойлох, үнэлэх хэлбэрүүд. Энэхүү судалгааны тоймоор 
ЭСҮ-ний шууд төлбөрийг тухайн бүс нутагт дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл (газар 
эзэмшүүлэлт, малын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээл, нэмэлт үр дүнтэй дэмжлэг) 
бүрдсэн тохиолдолд газар ашиглагчдын зан төлөвийг үр дүнтэй урамшуулал ашиглан 
өөрчлөх замаар хэрэгжүүлэхийг санал болгож байна. Энэхүү нөхцлийг бүрдүүлэхээр 
олон тооны засгийн газрын болон хандивын төслүүд хэрэгжиж иржээ. Өнгөрсөн 
туршлагыг системтэйгээр үнэлсэнээр ЭСҮТ-н аль зорилго илүү тохиромжтой вэ 
гэдгийг тодорхойлох боломжтой. Жишээлбэл: хаана газрын удирдлагыг хөгжүүлэх 
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нэгдсэн зорилт шаардагдаж буйг, хаана менежментийн өөрчлөлтийн зардлыг 
хангалттай дааж, урамшуулж болох, мөн зах зээлд суурилсан ЭСҮТ-ийн хэмжээ 
хаана тохиромжтой байгаа зэргийг тодорхойлно. Эдийн засаг, байгаль орчны хууль 
малчдын нөөц ашиглалтад үзүүлж буй нөлөөллийг үнэлвэл одоогийн хуулиуд нь 
байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдээгүй болохыг 
харуулж байна. Өнгөрсөн туршлага, одоогийн хуулийг үнэлэхэд зохистой засаглалыг 
хөгжүүлэх, Монголын экосистемийн үйлчилгээний ялгаатай нөхцөлд тохирсон зах 
зээлд суурилсан механизмыг дэмжих хэрэгтэй. Мөн өөр бусад улсын ЭСҮТ-ийн 
загвар, туршлага нэвтрүүлсэн байдлыг үнэлснээр Монголын ялгаатай бүсүүдэд 
тохирсон ЭСҮТ-ийн зохистой механизмыг бүрэлдүүлэх удирдамж хийхэд тус болох 
боломжтой юм. 

Шинжлэх ухаанд тулгуурласан мэдлэгээ нэмэгдүүлэх. Монголын зарим бэлчээрт 
хийсэн экосистемийн үйлчилгээний менементийн өөрчлөлтийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр үнэлсэн боловч цаашид тархалт, уян хатан байдал, экосистемийн 
үйлчилгээний ач холбогдол, үнэ цэнэ, менежментийн үйл ажиллагаагаар яаж 
дэлгэрүүлж болох талаар судалгаа хийж илүү сайн ойлгох хэрэгтэй юм. Эдгээр 
нөлөөллүүдийг баримтжуулснаар экосистемийн үйлчилгээний олон нийтийн 
болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг нотолгоогоор хангахад чухал ач холбогдолтой. 
Экосистемийн үйлчилгээний онцлог байдлуудыг (гол усны хагалбар газар, байгаль 
хамгааллын тойрог) тогтоосон тохиолдолд экосистемийн үйлчилгээнд нөлөөлж 
буй менежментийн нөлөөг тодруулах тал дээр илүү зорьж ажиллах хэрэгтэй. 
Сүүлийн жилүүдэд газар ашиглалтын төлөвлөгөө, бэлчээрийн хяналт-шинжилгээг 
сайжруулах гэсэн чармайлтын дүнд менежментийн нөлөөг нотолгоогоор хангаж 
байна. Экологийн талбарыг тодорхойлох системтэй мэдээллийг цуглуулах зорилгоор 
оруулга 11-т тодорхойлсноор Цаг уур, орчны шинжилгээний газар хариуцан туршдаг. 
Улсын хэмжээний сумын газрын зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэнд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нь мөн мэдээллийн эх үүсвэр болно. Шинжлэх 
ухааны үндэстэй мэдээлэл дутмаг тохиолдолд газар ашиглагчдын ажиглалтаар 
системтэйгээр цуглуулсан менежментийн арга туршлагын нөлөө, хүрээлэн байгаа 
орчны хувьсах өөрчлөлтүүдийн мэдээ нь үнэ цэнэтэй, бодит мэдээллийн эх сурвалж 
билээ. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болон бүс нутгийн иргэдийн цуглуулсан мэдээг 
сайжруулахын тулд тухайн судалгаанд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, сонирхсон 
талуудын оролцоо, судалгааны үйл явц, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

монголын байгаль орчны үйлчилгээний төлбөрийн 
механизмыг хөгжүүлэх

мал аж ахуй ба бэлчээрийн менежментийг төрийн хөрөнгө оруулалттай 
холбосноор хүрээлэн буй орчинд нөлөөтэй үр дүнгүүд гаргах. Монгол мал 
үндэсний хөтөлбөр 2010 онд батлагдсан нь мал аж ахуйн салбарт төрөөс оруулсан 
гол хөрөнгө оруулалт болсон. Энэ хөтөлбөр нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, зах 
зээл, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах гэсэн хэд хэдэн чиглэлд анхаарал 
хандуулан, хөрөнгө оруулалт нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн, зах зээл хэсэгт чиглэсэн, 
бэлчээрийн менежментээс гарах үр дүнтэй ойр холбогдохгүй байгаа нь хүрээлэн буй 
орчны сөрөг нөлөөллөөс гарах үр дүн малын гаралтай бүтээгдэхүүнд хамааралтай 
гэж үзсэн бололтой. Мөн бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон малын гаралтай бүтээгдэхүүний зах зээлийг 
өргөтгөхөд чиглэгдсэн хөрөнгө оруулалт шаардагдаж байна. Тиймээс ЭСҮТ-ийн 
нөхцлийг сайжруулахын тулд бэлчээрийн менежментийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн 
үйл ажиллагааг Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалттай холбох нь 
чухал. Хөрөнгө оруулалтын нөхцлийг бэлчээрийн байдал сайжирсан, экосистемийн 
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Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Бэлчээрийн болон бусад газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн  
талаарх олон улсын туршлагууд

үйлчилгээ нэмэгдсэн байдал зэрэг тодорхой үр дүнд хүрсэн менежментийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байдлаар нь олгох боломж бий. Үүний санхүүжилтийг 
нөхцөлт хөрөнгө оруулалт, эсвэл одоогийн байгаа хөрөнгө оруулалт дээр нэмэлт 
санхүүжилт хийх зэргээр нэмэн өргөжүүлж болно. Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 
тухайд төлбөр нь татварын тогтолцооноос хийгддэг, экосистемийн үйлчилгээний зах 
зээл үр дүн, өгөөж тааруу үед нөхцөлт хөрөнгө оруулалтын боломжит эх үүсвэр байж 
болох юм. 

Туршилтын үйл явцаас суралцах. Төрийн бодлогын хамрах хүрээ, санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн сайжруулах, хувийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг татах. 
Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн механизм, тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон 
хүрээлэн буй орчны менежментийн эдийн засгийн тогтвортой санхүүжилтийн 
механизмыг сайжруулах нь Монголын ногоон хөгжлийн стратегийн гол үзэл баримтлал 
юм (мөрийн тайлбар 62). Монгол орны биологийн олон янз байдал, ус, нүүрстөрөгчийн 
зэрэг чиглэлээр ЭСҮТ-ийн туршилтын төсөл амжилттай хэрэгжих бололцоотойг 
харуулж байна. ЭСҮТ-ийн механизмын туршилтын үйл ажиллагааны үр дүнг хэд 
хэдэн улс хөгжлийн бодлогодоо гол үзэл баримтлал болгожээ. Төрийн санхүүжилттай 
ЭСҮТ-ийн туршилтын тогтолцоо нь зах зээлийн механизмд тулгуурласан шинэ 
зарчмыг баталгаажуулах ба урьд өмнө нь практикаар батлагдсан хөгжлийн төслийг 
өргөжүүлэх мэдлэгийг бий болгодог. Үүнд: хөтөлбөрийг дэлгэрүүлэх, үйл ажиллагааны 
удирдамжийг батлах, хяналт-шинжилгээ болон хариуцлагыг дээшлүүлэх, чадавх 
бий болгох хэрэгцээ, санхүү, менежмент, бодлого болон хуулийн нөхцлийг өөрчлөх 
шаардлага зэрэг үйл ажиллагаанууд багтана. 

хамтын ажиллагааны үр ашгийг баттай болгох. Хамтран оролцогч бүлгүүд 
бэлчээрийн ЭСҮТ-ийн тогтолцооны салшгүй нэг хэсэг юм. Ямар ч ЭСҮТ-ийн тогтолцоо 
ямар нэгэн зүйлийг алдах, алдагдлаа үнэлэн тэнцвэржүүлэх буюу тусгай нөөцөөс 
ашиглах, урамшууллын тааламжтай нөхцлөөр хангах, бүлгийн нөөцийн шаардлагыг 
бүрэн үнэлэх зэргийг боловсруулан хөгжүүлэх шаардлагатай. Бүлгүүд, сонирхсон 
талууд ЭСҮТ-ийн үйл ажиллагааны загварыг бүрэн ойлгож, зөвлөж байх хэрэгтэй.
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Хавсралт 1  

Экосистемийн Үйлчилгээ Үзүүлэх 
Тогтолцооны Бэлчээрийн 
Төлбөрүүдийг Төрлөөр нь хянан 
Үзэж ангилсан жагсаалтууд

2-р хэлбэрийн схемүүд:  газар зохион байгуулалтыг сайжруулах туршлагуудыг 
гүйцэтгэхэд эхний шатны зардлаар дэмжих

газар арчлах
Австрали

Бүлгүүд ба хувь хүмүүсийг зохион байгуулж, газрын 
зохион байгуулалтыг сайжруулах ажлыг дасан зохицоход 
зориулсан тэтгэлэгүүд (одоо Улсаа арчлан хамгаалах сан 
гэж нэрлэгддэг)

Холбооны улсын болон мужуудийн хамтарсан сан
Экологид ээлтэй сайн 
үйлс, үйлчилгээний 
экологийн татвар (ICMS E)
Бразил

Татвар ногдуулах орлогын схем, мужуудын захиргаа 
хамгаалалттай газрын менежмент, хамгаалалтыг сайжруулах, 
эрчимжүүлэхэд зориулж урамшууллын нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

Үндэсний фермийн 
хөтөлбөр (Stewardship)
Канад

Сангийн 30%–50%-ийг мужуудын газар зохион 
байгуулалтыг сайжруулах сайн менежменттэй туршлагуудыг 
нутагшуулахад олгодог

Холбооны нэгдсэн улсын болон мужуудийн хамтарсан сан
ногоон бүрхэц 
Канад

Газрын хэв шинжид тохирсон сайн менежменттэй 
туршлагуудыг мужуудаар тодорхойлоход зориулан 
санхүүжилт олгодог.

Швейцарын түүх 
соёлын дурсгалт газрын 
хамгаалах сан
Швейцари

Түүх соёлын дурсгалт газар, Хүрээлэн байгаа орчны газрын 
менежментийг сайжруулахад зориулан тэтгэлэг олгодог .

Улсын төсөв

газрын дуудлага 
худалдаа
Нидерланд

Газар эзэмшигчийн давуу эрхтэйгээр дуудлага худалдаанд 
орж газраа хамгаалж үлдэх худалдан авагчдад зориулсан сан 

Фермерүүд, эдлэн газраа 
хамгаалах хөтөлбөр
АНУ

Хамтын сангаас эдлэн газрын эрсдэлээс хамгаалах буюу 
газрын ашиглалтыг өөрчлөх, хөдөө аж ахуйн газарт ашиглах 
зэргээс хамгаалахад зориулагдсан үйл ажиллагааг дэмждэг.

Мужуудтай хамтарсан санхүүжилттэй Холбооны нэгдсэн 
улсын хөтөлбөр 

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Зэрлэг ан амьтдыг 
хамгаалах урамшуулалт 
хөтөлбөр
АНУ

Менежментийн туршлагыг нэвтрүүлэх хамтарсан сангаас 
Мужуудын нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай амьтны 
зүйл, оршин байх газар нутагт хэрэглэх менежментийн үйл 
ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдсэн. 

Амьтдын тогтвортой амьдрах орчныг хангах үзүүлэлтийн 
дагуу эрэмбэлж, хамгаалах шаардлагатай талбайнуудыг 
тогтоон хамруулна.

Мужуудтай хамтарсан санхүүжилттэй Холбооны нэгдсэн 
улсын хөтөлбөр

хүрээлэн байгаа орчны 
чанарын урамшууллын 
хөтөлбөр
АНУ

Мужуудын нэн тэргүүнд нэвтрүүлэх хүрээлэн байгаа орчинд 
ашигтай менежмент, сайн туршлагад олгогдоно.

Хүрээлэн байгаа орчны ашгийн индексийг бууруулах муу 
нөлөө үзүүлж буй үйлдлүүдийг эрэмбэлэн засахад чиглэгдэнэ. 

Мужуудтай хамтарсан санхүүжилттэй Холбооны нэгдсэн 
улсын хөтөлбөр

газар эзэмшигчдэд 
олгодог урамшуулалт 
хөтөлбөр
АНУ

Тэтгэлэгийн сангууд нь Мужийн зэрлэг амьтдыг хамгаалах, 
хөтөлбөрийн стратегитэй зөрчилдөөнтэй байгаа хувийн 
газрын үйл ажиллагааг засах чиглэлийг дэмжин ажилладаг. 

Мужуудтай хамтарсан санхүүжилттэй Холбооны нэгдсэн 
улсын хөтөлбөр

Бэлчээрийн талбайг 
чөлөөлөх хөтөлбөр
БНХАУ

Бэлчээрийн хашаалсан, улирлын, сэлгээ хийх бэлчээрт 
жилийн төлбөр олгодог.

Засгийн газар болон нутгийн засаг захиргааны хөрөнгөнөөс

3-р хэлбэрийн схемүүд:  газар зохион байгуулалтыг сайжруулах туршлагуудын 
гүйцэтгэлд хийгдэх дунд шатны санхүүжилт

налуу газрын 
фермерүүдийн газар 
сайжруулсан үйл 
ажиллагааг дэмжих 
хөтөлбөр
БНХАУ

Доройтсон газар ойжуулах, үет ургамал тарьж сэргээсэн 
газар жилийн төлбөр олгодог.

Засгийн газар болон нутгийн засаг захиргааны хөрөнгөнөөс

Бэлчээрийн газрын 
урамшуулал
БНХАУ

Даац хэтрүүлээгүй га газарт жилийн төлбөр олгодог.

Засгийн газрын санхүүжилт

Китэнгэлийн зэрлэг 
амьтдыг хамгаалах 
түрээсийн хөтөлбөр
Кени

Байгалийн нөөц газарт байгаа өөрийн фермийг зарахгүй, 
хашаа барихгүй, фермерийн үйл ажиллагаа нөөц газарт 
явуулахгүй байсны төлөө нутгийн оршин суугчдад жилийн 
төлбөр өгдөг.

Төрийн бус байгууллагууд зохион байгуулдаг.
Бэлчээрийн талбайд ойн 
зурвас байгуулах
Коломба
Коста-Рика
Никарагуа

Туршилтын төсөл бэлчээрийн талбайд ойн зурвас 
байгуулсаны жилийн төлбөрийг хангадаг.

Газрын хэмжээ, туршлага нь нүүрстөрөгчийн алдагдал, 
биологийн индексийн тогтворжилтоор хэмжигддэг.

Олон агентлагуудын хамтарсан санхүүжилт
Усны схем (Vittel–Nestlé)
Франц

Цэвэр усны үйлдвэрийн эзэд, усны нөөцийг эзэмшигч нарт 
мал аж ахуй, газар тариалан эрхэлж байгаа туршлагуудыг 
дэмжих, үйл ажиллагааг өөрчлөх зэрэгт зориулан төлбөр 
төлдөг ба мөн усны нөөцтэй газрыг худалдан авах үйл 
ажиллагаа ч багтдаг. 

хавсралт 1 үргэлжлэл
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чикагогийн уур амьсгалын 
бирж, бэлчээрийн нөхөн 
олголтын хөтөлбөр
АНУ

Фермерүүд бэлчээр ашиглалтыг зохицуулан нүүрстөрөгчийн 
кредит цуглуулан аж ахуйн нэгжүүд болон Чикагогийн уур 
амьсгалын биржид худалддаг.

нийтийн үйлчилгээний аж 
ахуйн нэгж (ESPH)
Коста-Рика

Фермерүүд, усны компаниуд, нийтийн ахуйн үйлчилгээний 
нэгжүүдтэй нэгдэж одоо мал аж ахуйд ашиглаж байгаа, 
ашиглаад орхигдсон усны нөөцийг сэргээх, хамгаалах 
онцлогтой талбайнуудад ой хамгаалсан, ойн нөхөн сэргээлт 
хийсний төлбөр авдаг.

Хувийн схем, Ус ашигласны төлбөрөөс санхүүжнэ. 
Усны компани (San Pedro 
del Norte)
Никарагуа

Фермерүүдийн усны нөөцийг хамгаалахад чиглэгдсэн 
доройтсон бэлчээр болон бусад газрын нөхөн сэргээлт 
хийсэн туршлагуудад жилийн төлбөр төлдөг.

 Ус ашигласны төлбөр, нутгийн захиргаа төсвөөс, ургамлын 
үрийн донорын сангуудаас санхүүжнэ. 

Усны нөөцийн 
үйлчилгээний схем
Эквадор

Газар эзэмшигчдэд тусгай гэрээний дагуу газар хамгаалах, 
ой болон нутгийн үндсэн ургамлыг хамгаалах ажил хийсний 
төлбөр төлдөг.

 Нутгийн захиргаа зохион байгуулж, усны төлбөр, итгэлцлийн 
сангуудаас санхүүждэг.

нөөц, хамгаалалтын 
хөтөлбөр
АНУ

Байгаль хамгаалсан сайн туршлагуудад нь фермерүүд болон 
хувийн эдлэнгийн эздийг урамшуулпаг. 

Туршлага нь байгаль орчинд ээлтэй байдлын үнэлгээгээр 
үнэлэгдэх ба улс даяар явуулсан санал асуулгын дүнд 
шилдэг туршлагыг тодруулна

Төлбөрийг жилийн дотор 5 удаагийн гүйлгээгээр хийдэг.

Холбооны улсын хөтөлбөр болон мужуудын 
хамтарсан санхүүжилтээр

Экосистемийн 
усны үйлчилгээний 
хөтөлбөрийн төлбөр
Мексик

Зорилтот ус хагалбар, усны ай сав газрын дагуух ой 
хамгаалсан фермерүүдэд урамшуулал олгодог.

Усны нэмэлт төлбөрөөр санхүүжнэ.

Симанжирогийн дархан 
цаазат газрын бүлэг
Танзани

Аялал жуулчлалын байгууллагууд нутгийн бүлгүүдэд 
тариалангийн газар хагалах, зэрлэг амьтдыг хулгайн ангаас 
сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагааных нь төлөө жил бүр 
төлбөр төлдөг. 

Баруун аранхемийн 
түймрийн хэмжээг 
бууруулах төсөл
Австрали

Нутгийн уугуул иргэдэд хүлэмжийн хий ялгаруулдаг ихээхэн 
хөнөөл учруулагч гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
уламжлалт арга барилыг сэргээхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг.

Холбооны улсын, мужийн болон хувийн хөрөнгө 
оруулалтаас санхүүжнэ.

Байгаль орчны 
Stewardship Схем
Англи 

Байгаль орчны эмзэг бүсэд орших газарт зориулсан 
менежментийн туршлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлбөрийг жил бүр фермерүүдэд олгодог.

Менежментийн үйл ажиллагаа нь хүрээлэн буй орчинд 
ээлтэй байдлын үнэлгээгээр эрэмблэгдэх ба фермүүд дээрхи 
үйл ажиллагаанд оролцохын тулд хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх нөлөөгөөр хамгийн бага оноог авсан байна. 

Европын холбоо ба Англиас санхүүждэг.

хавсралт 1 үргэлжлэл
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хөдөө аж ахуйн газрын 
хүрээлэн буй орчины схем 
хөтөлбөр, (MEKA) 
Герман 

Хүрээлэн байгаа орчинд мэдрэмтгий хөдөө аж ахуйн үйл 
ажиллагаа явуулдаг арга барил, туршлагуудыг багасгахад 
зориулсан жилийн төлбөр олгодог.

Өөр өөр арга барил, туршлагуудад тохирох түвшинд 
төлбөрийг тогтоож га бүрээр төлнө.

Европын холбоо болон улсын төсвөөс санхүүжүүлдэг.
Спити /Spiti/ хөндийн 
араатныг хамгаалах 
хөтөлбөр
Энэтхэг

Нутгийн бүлгүүд нь зэрлэг амьтдын тархсан газар нутгуудад 
мал бэлчээхгүй гэсэн хэлэлцлийн дүнд жил бүр төрийн бус 
байгууллагаас төлбөр авна. 

5 жилийн гэрээтэй.
ирвэс хөтөлбөр
Монгол 

Төрийн бус байгууллагаас үүсгэн байгуулсан компани нь 
хууль бусаар зэрлэг амьтдын агнуурыг зогсоосны хариуд 
малчдаас ноосыг худалдаж авах хэлэлцэлд хүрсэн. 

Бэлчээрийн байгалийн 
үнэ цэнэ хөтөлбөр
Румын 

Биологийн олон янз байдал бүхий бэлчээр, газар ашиглалтын 
хэлбэрийг сайжруулах талаар өргөн хүрээтэй менежментийн 
туршлагыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд га тутмаар тооцон жилд 
төлбөр олгодог.

Европын холбоо, бүс нутгийн захиргаанаас санхүүжинэ. 
алтернатив газар 
ашиглалтын үйлчилгээ
Канада

Туршилтын төсөл—уулархаг, намгархаг, голын сав газрын 
талбайг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй фермүүдийг 
дэмжин жил бүр урамшуулал олгох ба зардлын хэмжээ, 
ирээдүйн орлогоос нь хамааран төлбөр ялгаатай олгогдоно. 

Засгийн газраас санхүүжнэ. 
Тариалан- хүрээлэн буй 
орчны бэлчээрийн төлбөр
Франц

Бүс нутгийн бэлчээрийн хязгаарлагдмал талбайг бордоо 
ашиглан нэмэгдүүлсэн байдал, нөөцийн тогтвортой байдлыг 
хангасан байдал зэрэг тодорхой туршлагыг гүйцэтгэсэн 
байдлаар нь жил бүр төлбөр төлнө. 

Засгийн газраас санхүүжнэ. 
нугын шувууны гэрээ
Нидерланд

Фермүүдтэй нугын ховор шувуудын нүүдэл, дэгдээхэй 
бойжих хүртэл хугацаагаар агнахыг хориглосон гэрээнд 
гарын үсэг зурсан 

Өндөг дарсан шувууны үүр бүрийн тоогоор төлбөр 
төлөхийг зөвшөөрдөг.

Фермерүүд, фермерүүдийн холбоо болон сайн дурын 
ажилчид хяналт-шинжилгээ хийдэг.

Үндэсний хөрөнгө оруулалттай, сүүлд европын 
холбоотой нэгдсэн.

нугын уламжлалт, 
бэлчээрийн схем
Швед

Бэлчээрийн газрын хэмжээ багасаж буйтай холбоотой 
бэлчээрийн газрын чадавхийг нэмэгдүүлсэн га бүрт жилийн 
төлбөр төлдөг.

Нарийн тодорхойлсон бэлчээрийн менежментийн 
төлөвлөгөөтэй байна.

Улсын төсвөөс санхүүждэг.

хавсралт 1 үргэлжлэл
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хавсралт 1 үргэлжлэл

Стюардесшип/
Stewardship/-н хамгаалах 
хөтөлбөр 
АНУ

Тухайн улсын нөхцөл байдалд тохирох өмнө нь тогтоогдсон 
хамгаалалтын туршлагуудыг хэрэгжүүлсэн байдлаар нь 
урамшуулал олгодог.

Хамгаалалтын үр ашигтай уялдан өөр өөр түвшинд 
төлбөрийн хэмжээ тогтоогдоно.

Холбооны улсын болон мужын хөтөлбөр 
Биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалахад 
чиглэгдсэн тендер
Австрали

Тендрийн шалгаруулалтанд газар эзэмшигчдийн гэрээнд 
тусгасан биологийн олон янз байдлыг нэмэгдүүлэх, 
давсжилтыг багасгах, усны эрүүл ахуйг сайжруулсан байдал 
зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан үзнэ. 

Үнэ хаялцуулах саналуудыг хүрээлэн буй орчны ашиг 
тустай байдлыг харгалзан эрэмбэлж зардлын хувьд хамгийн 
ашигтай байх саналыг хүлээн авдаг; жилийн төлбөр нь 
төлөвлөгөөний амжилттай гүйцэтгэгдсэн байдлаар олгогдоно. 

Холбооны улсын болон мужын санхүүжилттэй.
өмнөд австралийн олон 
төрөлт экологийн бүлгийн 
төсөл
Австрали

Фермерүүдийн устаж буй ховор ургамлуудыг хамгаалах 
зорилготой 15 жилийн хугацаат 3 жилийн менежментийн 
төлөвлөгөөгөөр хэрэгжих урамшууллын тогтолцоо. 

Фермерүүдийг тендер зарлан хамруулдаг.

Урьдчилан тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу талбайг 
үнэлж боломжтой газрыг сонгоно.

Холбооны улсын санхүүжилттэй.
модлог газрын 
хамгаалалтын үнийн 
саналууд
Австрали

Хүрээлэн буй орчны урьдчилан тодорхойлсон үнэлгээний 
учруулах хохирлоор хамгийн бага байх стандартад тохирсон, 
менежментийн туршлагыг хэрэгжүүлэх үнийн саналаа 
тендерт ирүүлж сонгогдсон фермерүүдэд урамшууллыг 
олгоно. Холбооны улсын санхүүжилттэй.

Байгалийн нөөцийг 
хамгаалах нийтийн 
эдэлбэр газрын хөтөлбөр 
(CAMPFIRE) 
Зимбабе

Жуулчдын байгууллагууд нь нутгийн иргэдэд төлбөр төлөх ба 
энэ нь зэрлэг амьтдын хууль бус агнуурыг хориглох, амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд зориулагдана. 

4-р хэлбэрийн схемүүд:  Экосистемийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд зориулагдсан дунд 
шатны санхүүжилт

Устаж буй зэрлэг амьтдыг 
сэргэн нутагшуулахад 
зориулсан санхүүжилт
Швед 

Чоно, шилүүсийг сэргээн нутагшуулахад зориулж нутгийн 
иргэдийн нийгэмлэг, бүлгүүдэд олгох төлбөр

Нийгэмлэг, бүлгүүд нь өөрийн санхүүгийн фондтой байх ба 
үүнийгээ засгийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран амьтдын 
тархалтанд хяналт-шинжилгээ хийх хээрийн судалгааны 
ажилд зарцуулдаг.

Засгийн газар санхүүжүүлдэг.
Цөлийн нам доор тэгш 
гадаргатай талбайн 
зөвлөл, дуудлага 
худалдааны газрын 
хамтын ажиллагаа
Австрали

Тендерийг шалгаруулахдаа газар эзэмшигчдийн гэрээнд 
тусгасан биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, үүнийг 
тухайн газрын гадарга, төлөв байдалтай уялдуулан 
индексжүүлж, газрыг сайжруулсан байдлыг харгалзан үздэг. 

Холбооны улсын болон төслөөс санхүүждэг.

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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намгархаг, чийглэг 
газрын ай сав
АНУ

Холбооны улсын намгархаг, чийглэг эвдэрсэн газрыг 
сайжруулах зорилгоор газар ашиглагчдыг өөр газар 
нүүлгэх урт хугацааны тохиролцооны дагуу төлөгдөх 
төлбөрийн тогтолцоо.

Эко тендер
Австрали

Тендерт газар эзэмшигчдийн гэрээнд тусгасан биологийн 
олон янз байдлыг нэмэгдүүлэх, давсжилтыг багасгах, усны 
эрүүл ахуйг сайжруулсан байдал зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан 
үзэж, үнэ хаялцуулах саналуудыг хүрээлэн буй орчинд ашиг 
тустай байдлаар эрэмбэлж, зардлын хувьд хамгийн ашигтай 
байх саналыг хүлээн авдаг.

Холбооны улсын болон мужуудын төсвөөс санхүүжих ба 

жилийн төлбөрийг төлөвлөгөөний амжилттай гүйцэтгэсэн 
байдлаар олгоно. 

Сөөглөг ургамалтай 
газрыг хамгаалах брокер
Австрали

Засгийн газраас ховор ургамлуудыг хамгаалах зорилготой 
олгогддог урамшууллын дагуу ховор ургамалтай газрыг 
хамгаалах үйл ажиллагааг газрын эзэд газраа хамгаалах 
10 жилийн хугацаатай менежментийн төлөвлөгөөний нэг 
хэсэгт тусган хэрэгжүүлдэг.

Улсын төсвөөс тогтолцооны дагуу санхүүждэг. 
Шинэ өмнөд уэльс дэх 
биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах 
тогтолцоо
Австрали

Газрын эзэд өөрийн газар устаж буй ховор ургамлуудыг 
хамгаалах, зүйл ургамлуудыг тарих эсвэл экосистемд учирч 
буй алдагдалыг зогсоох, сайжруулах ажлын урамшууллын 
төлбөрийг Засгийн газрын хөтөлбөрөөр олгодог. 

ногоон хөгжлийн 
механизм, ойжуулах төсөл
Парагвай

Тариалангийн болон бэлчээрийн газрыг ойжуулах төсөл 
нь Япон болон Парагвайн засгийн газрын санхүүжилтээр 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд ойн хүрээлэнгүүд нүүрстөрөгч 
ялгаруулалтийг бууруулсан батламжаа худалдан орлого 
олох, фермерүүд ойн бүтээгдэхүүн борлуулж орлого 
олох боломжтой. 

Ногоон хөгжлийн механизмын хүрээнд батлагдсан 
нүүрстөрөгчийг тооцох аргачлалыг ашигладаг. 

нүүрстөрөгчийн 
стандартыг тодорхойлох, 
ойжуулах Төсөл
Танзани

Бэлчээрийн газрыг ойжуулах.

Хувийн компаниуд нутгийн иргэдийн бүлэг, нэгдлүүдэд 
орлогынхоо 10 хувийг өгөхөөр нүүрстөрөгч хуримтлалын 
төслийг зохион байгуулдаг . 

Нүүрстөрөгчийн стандартыг баталгаажуулах ажлын хүрээнд 
батлагдсан нүүрстөрөгч тооцох аргачлалыг ашигладаг. 

Тэрраприма Төсөл
Португал

Талхлагдсан, сайжруулаагүй бэлчээрийн газарт холимог 
зүйл ургамлууд тарьсанаар нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг 
3 жилээр төлдөг. 

Португалийн үндэсний нүүрстөрөгчийн сангаас санхүүждэг. 
Ширэнгэн ойг нөхөн 
сэргээх төсөл
Өмнөд Африк

Нүүрстөрөгч хуримтлуулах зорилгоор байгалийн унаган 
ургамлыг байгалийн нөөц газруудад тарина.

Нүүрстөрөгчийг тооцохдоо нүүрстөрөгчийн стандартыг 
баталгаажуулах ажлын хүрээнд батлагдсан 
аргачлалыг ашигласан.

Нүүрстөрөгчийн кредит зарсан орлогоос шинэ аж ахуйн нэгж 
болох байгалийн нөөц газрын менежментийн агентлагууд 
байгуулж болох юм.

хавсралт 1 үргэлжлэл
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Ургамлын олон янз 
байдлыг дэмжих 
туршилтын төсөл
Герман

Фермерүүд ургамлын олон янз байдлыг дэмжихэд 
өрсөлдөөнтэй үнийн саналыг ирүүлдэг.Талбайг жил 
бүр хэмжиж, бодит гүйцэтгэл, үнийн саналыг харгалзан 
төлбөр хийдэг. 

Холбооны улсын судалгааны сан, орон нутгийн захиргааны 
төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

хөрсний давсжилтыг 
бууруулан худалдах 
тогтолцоо
Австрали

Хөрсний давсжилтыг бууруулах, газар зохион байгуулалтын 
туршлагуудыг эрэмбэлдэг. 

Фермерийн үйл ажиллагаанаас бий болсон кредитийг бусад 
фермерүүдэд худалдаж болно. 

Холбооны улсын болон мужийн санаачилгаар хамтран 
үүсгэсэн сангийн туршилтын тогтолцоогоор санхүүжүүлнэ.

BMP = Сайн менежментийн туршлага, CER = Ялгаруулалтыг бууруулсан батламж, ЕU = Европын холбоо, 
GHG = Хүлэмжийн хий, NGO = Төрийн бус байгууллага.
Эх сурвалж: Хэвлэлийн тоймоос.

хавсралт 1 үргэлжлэл
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Хавсралт 2  

мэдээллийн эх сурвалжууд 
ба судалгааны шинж 
чанарын талаарх дүгнэлт

A. Судалгааны шинж чанарууд

Төслийн нэр Улс хэмжээa

Экосистемийн 
үйлчилгээ, 

зорилго Зориулалт гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч

Газар арчлах Автрали Тодорхойлоогүй Менежментийн 
туршлагууд

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Экологид ээлтэй 
сайн үйлс, 
үйлчилгээний 
экологийн 
татвар

Бразил Тодорхойгүй Менежментийн 
туршлагууд

Орон нутгийн 
захиргаа

Улсын төсөв

Үндэсний 
фермийн 
хөтөлбөр 
(Stewardship)

Канад 5.18 сая га 
талбай

Олон зориулалтат 
менежментийн 
туршлагууд 

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

 Ногоон бүрхэц Канад Голын ай сав 
газрын усны чанар 
ба биологийн олон 
янз байдлын тоо, 
хэмжээ

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
Засгийн газар

Швейцарын 
түүх соёлын 
дурсгалт газрын 
хамгаалах сан 

Швейцари Түүх дурсгал, 
соёлын өв, 
байгалийн 
үзэсгэлэнт газар, 
уламжлалт хөдөө 
аж ахуйн арга 
барил, туршлагууд

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Засгийн газар

Газрын 
дуудлага 
худалдаа 

Нидерланд Төрөл бүрийн 
болон тухайн 
дуудлага 
худалдааны 
үзүүлэлт

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн 
санхүүжүүлэгчид

Фермерүүд, 
эдлэн газраа 
хамгаалах 
хөтөлбөр

АНУ 215,359 Хөрсний өнгөн 
хэсэг, хөдөө 
аж ахуйн 
зориулалтаар 
ашигласны дараа 
өнгөн хэсгийг 
хадгалж үлдэх

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд
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Төслийн нэр Улс хэмжээa

Экосистемийн 
үйлчилгээ, 

зорилго Зориулалт гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч

Зэрлэг амьтдыг 
хамгаалах 
урамшуулалт 
хөтөлбөр

АНУ 1.000.000 Зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчинг 
хамгаалах

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Хүрээлэн 
байгаа орчны 
чанарын 
урамшууллын 
хөтөлбөр

АНУ (5.26 million 
ha target)

Амьдрах орчин, 
нүүрстөрөгчийн 
бохирдол

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Газар 
эзэмшигчдэд 
олгодог 
урамшуулалт 
хөтөлбөр

АНУ Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Бэлчээрийн 
талбайг 
чөлөөлөх 
хөтөлбөр

БНХАУ 30,000,000 Тодорхойлогдоогүй Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
ашиглагчид

Улсын төсөв

Налуу газрын 
фермерүүдийн 
газар 
сайжруулсан 
үйл ажиллагааг 
дэмжих 
хөтөлбөр

БНХАУ Хөрсний элэгдэл Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
ашиглагчид

Улсын төсөв

Бэлчээрийн 
газрын 
урамшуулал

БНХАУ 288,000,000 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
ашиглагчид

Улсын төсөв

Китэнгэлийн 
зэрлэг амьтдыг 
хамгаалах 
түрээсийн 
хөтөлбөр

Кени 4,646 Зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчин

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Олон улсын 
байгууллага, 
үндэсний төрийн 
бус байгууллага

Бэлчээрийн 
талбайд 
ойн зурвас 
байгуулах 

Коломба, 
Коста-Рика, 
Никарагуа

12,262 Биологийн олон 
янз байдал, 
нүүрстөрөгч 
алдагдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Олон агентлагын 
хамтарсан төсөв

Усны схем 
(Vittel–Nestlé)

Франц Усны чанар, 
хэмжээ

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн фирм

Чикагогийн 
уур амьсгалын 
бирж, 
бэлчээрийн 
нөхөн олголтын 
хөтөлбөр

АНУ Нүүрстөрөгч Экосистемийн
үйлчилгээг 
тооцоолох

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн фирм

Нийтийн 
үйлчилгээний 
аж ахуйн нэгж 
(ESPH)

Коста-Рика 1900 Усны чанар, 
хэмжээ

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Ус ашиглагчид

Усны компани 
(San Pedro del 
Norte)

Никарагуа 39 Усны чанар, 
хэмжээ

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Орон нутгийн 
захиргаа, Ус 
ашиглагчид, 
Төрийн бус 
байгууллага

Усны нөөцийн 
үйлчилгээний 
схем

Эквадор Усны чанар, 
хэмжээ

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Ус ашиглагчид, 
Олон улсын 
эхлэлийн 
хөрөнгө 
оруулалт

хавсралт 2 үргэлжлэл
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Төслийн нэр Улс хэмжээa

Экосистемийн 
үйлчилгээ, 

зорилго Зориулалт гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч

Нөөц, 
хамгаалалтын 
хөтөлбөр

АНУ 15,000,000 Зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчин, 
ус, агаарын чанар, 
хөрсний элэгдэл

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Хүрээлэн буй 
орчны усны 
үйлчилгээний 
хөтөлбөрийн 
төлбөр 

Мексик 477,756 Ус Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Усны төлбөр

Симанжирогийн 
дархан цаазат 
газрын бүлэг 

Танзани Зэрлэг амьтад Менежментийн 
туршлагууд

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Аялал 
жуулчлалын 
компаниуд

Баруун 
Аранхемийн 
түймрийн 
хэмжээг 
бууруулах төсөл 

Австрали 2,800,000 Нүүрстөрөгч Менежментийн 
туршлагууд

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Энергийн 
компани

Байгаль орчны 
Stewardship 
Схем 

Англи ХАА-н 
газрын 60%

Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Европын холбоо 
ба Засгийн газар

Хөдөө аж ахуйн 
газрын хүрээлэн 
буй орчны 
тогтолцооны 
хөтөлбөр 
(MEKA) 

Герман 7,466 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Төслийн нэр Улс Хэмжээ Экосистемийн 
үйлчилгээ, зорилго

Зориулалт Гүйцэтгэгч Санхүүжүүлэгч

Спити /Spiti/
хөндийн 
араатныг 
хамгаалах 
хөтөлбөр

Энэтхэг 500 Зэрлэг амьтад Менежментийн 
туршлагууд

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Олон улсын 
төрийн бус 
байгууллага

Ирвэс хөтөлбөр Монгол Зэрлэг амьтад Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
ашиглагчид

Олон улсын 
төрийн бус 
байгууллага

Бэлчээрийн 
байгалийн үнэ 
цэнэ хөтөлбөр 

Румын 1,450,000 Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Европын холбоо 
ба Засгийн газар

Алтернатив 
газар 
ашиглалтын 
үйлчилгээ

Канад 607 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
засгийн газар

Тариалан- 
Хүрээлэн 
буй орчны 
бэлчээрийн 
төлбөр 

Франц 3,160,000 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Европын холбоо 
ба Засгийн газар

Нугын шувуу 
хамгаалах гэрээ

Нидерланд 20,000 Шувууны олон янз 
байдал

Экосистемийн 
үйлчилгээний 
хэмжилт

Газар 
эзэмшигчид

Засгийн газар

Нугын 
уламжлалт, 
бэлчээрийн 
тогтолцоо

Швед 294,900 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Засгийн газар

Стюардшип/
Stewardship/-н 
хамгаалах 
хөтөлбөр 

АНУ 12,688,937 Олон талт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа
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Төслийн нэр Улс хэмжээa

Экосистемийн 
үйлчилгээ, 

зорилго Зориулалт гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч

Биологийн олон 
янз байдлыг 
хамгаалахад 
чиглэгдсэн 
тендер 

Австрали 4,000 Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
болон мужын 
захиргаа

Өмнөд 
Австралийн 
олон төрөлт 
экологийн 
бүлгийн төсөл 

Австрали Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
Засгийн газар

Модлог газрын 
хамгаалалтын 
үнийн саналууд 

Австрали 5,336 Биологийн олон 
янз байдал, хог 
ургамлын хяналт

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
Засгийн газар

Байгалийн 
нөөцийг 
хамгаалах 
нийтийн 
эдэлбэр газрын 
хөтөлбөр 
(CAMPFIRE) 

Зимбабе 24,400,000 Зэрлэг амьтад Менежментийн 
туршлагууд

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Аялал 
жуулчлалын 
компаниуд

Устаж буй 
зэрлэг амьтдыг 
сэргэн 
нутагшуулахад 
зориулсан 
санхүүжилт 

Швед Зэрлэг амьтад Экосистемийн 
үйлчилгээний 
хэмжилт

Нутгийн 
иргэдэд 
түшиглэсэн 
бүлгүүд 

Засгийн газар

Цөлийн нам 
доор тэгш 
гадаргатай 
талбайн зөвлөл, 
дуудлага 
худалдааны 
газрын хамтын 
ажиллагаа 

Австрали 84,992 Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газрын 
эздийн бүлэг

Засгийн газар

Намгархаг, 
чийглэг газрын 
ай сав 

АНУ 67,198 Чийглэг газар Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн фирм

Эко тендер Австрали 520 Биологийн олон 
янз байдал, 
давсжилт, ус, 
нүүрстөрөгч

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
ба мужийн 
захиргаа

Сөөглөг 
ургамалтай 
газрыг 
хамгаалах 
брокер 

Австрали 700 Ургамалжилт Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Засгийн газар

Төслийн нэр Улс Хэмжээ, гаa Экосистемийн 
үйлчилгээний 
зорилго

Зориулалт Гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч

Шинэ өмнөд 
уэльс дэх 
биологийн олон 
янз байдлыг 
хамгаалах 
тогтолцоо

Австрали 280 Биологийн олон 
янз байдал

Менежментийн 
туршлагууд

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн фирм

Ногоон 
хөгжлийн 
механизм, 
Ойжуулах төсөл

Парагвай 215 Нүүрстөрөгч Экосистемийн 
үйлчилгээгээр 
тооцоолох

Нутгийн 
иргэдийн 
бүлэг

Засгийн газар
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Төслийн нэр Улс хэмжээa

Экосистемийн 
үйлчилгээ, 

зорилго Зориулалт гүйцэтгэгчб Санхүүжүүлэгч
Нүүрстөрөгчийн 
стандартыг 
тодорхойлох, 
Ойжуулах Төсөл 

Танзани 18,379 Нүүрстөрөгч Экосистемийн 
үйлчилгээгээр 
тооцоолох

Газар 
эзэмшигчид

Хувийн фирм

Тэрраприма 
төсөл 

Португал 42,000 Нүүрстөрөгч Экосистемийн 
үйлчилгээгээр 
тооцоолох

Газар 
эзэмшигчид

Үндэсний 
нүүрстөрөгчийн 
сан

Ширэнгэн ойг 
нөхөн сэргээх 
төсөл 

Өмнөд 
Африк

24,054 Нүүрстөрөгч Экосистемийн 
үйлчилгээгээр 
тооцоолох

Газар 
эзэмшигчид 
(үндэсний 
парк)

Хувийн фирм

Ургамлын олон 
янз байдлыг 
дэмжих 
туршилтын 
төсөл 

Герман 527 Биологийн олон 
янзын байдал

Экосистемийн 
үйлчилгээг 
хэмжих

Газар 
эзэмшигчид

Үндэсний 
судалгааны 
агентлаг, 
Засгийн газар

Хөрсний 
давсжилтыг 
бууруулан 
худалдах 
тогтолцоо 

Австрали 372 Давсжилт Экосистемийн 
үйлчилгээгээр 
тооцоолох

Газар 
эзэмшигчид

Холбооны улсын 
ба мужийн 
захиргаа

CAMPFIRE = Байгалийн нөөцийг хамгаалах нийтийн эдэлбэр газрын хөтөлбөр; CCA = Нутгийн иргэдийн 
бүлгүүдтэй хийсэн хамгааллын гэрээ; CCX = Чикагогийн уур амьсгалын бирж; CDM = Ногоон хөгжлийн 
механизм; ESPH = Нийтийн үйлчилгээний аж ахуйн нэгж, Коста Рика; EU = Европын холбоо; ha = гектар; 
ICMS = Экологид ээлтэй сайн үйлс, үйлчилгээний экологийн татвар; NGO = Төрийн бус байгууллага; 
PSAH = Экосистемийн үйлчилгээний усны төлбөрийн программ, Мексик; VCS = Нүүрстөрөгчийн 
стандартын баталгаажуулалт.
a  Газрын хэмжээг янз бүрийн жилүүдээс цуглуулсан ба зарим жилүүдээс нэг жилийнх орсон байх талтай. 
б  Зарим тохиолдолд газар эзэмшигчид бүлэг хамрагддаг.

В. мэдээллийн эх сурвалж

газар арчлах
Австрали

http://www.landcareonline.com.au
http://www.coastcare.com.au
http://www.juniorlandcare.com.au
Center for International Economics. 1997. Sustainable Natural Resource Management in 
the Rangelands. Sydney, Australia.

Экологид ээлтэй сайн 
үйлс, үйлчилгээний 
экологийн татвар 
(ICMS E)
Бразил

M. Grieg-Gran. 2000. Fiscal Incentives for Biodiversity Conservation: The ICMS 
Ecológico in Brazil. Discussion Paper. No. 00-01. London, UK: International Institute 
for Environment and Development (IIED); and P. May, F. Veiga Neto, V. Denardin, and 
W. Loureiro. 2002. Using Fiscal Instruments to Encourage Conservation: Municipal 
Responses to the “Ecological” Value-Added Tax in Parana and Minas Gerais, Brazil. In S. 
Pagioloa,  
J. Bishop, and N. Landell-Mills, eds. Selling Forest Environment Services Market-Based 
Mechanics for Conservation and Development. London: Earthscan.

Үндэсний фермийн 
хөтөлбөр 
(Stewardship)
Канад

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181580600540&lang=eng
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181580519716&lang=eng

ногоон бүрхэц 
Канад

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181580137261&lang=eng

Швейцарын түүх 
соёлын дурсгалт 
газрын хамгаалах сан

Швейцари

O. Schleske. 1998. Financial Innovations for Biodiversity: The Swiss Experience. Paper 
presented at a workshop on Financial Innovations for Biodiversity. Bratislava, Slovakia. 
1–3 May. 
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газрын дуудлага 
худалдаа

Нидерланд

http://landscape-auction.com/home.htm 
http://www.tripleee.nl/projecten_o.htm#Management%20Planning

Фермерүүд, эдлэн 
газраа хамгаалах 
хөтөлбөр

АНУ

http://www.nrcs.usda.gov/programs/farmbill/2002/pdf/FRPPPrDs.pdf

Зэрлэг амьтдыг 
хамгаалах 
урамшуулалт 
хөтөлбөр

АНУ

http://www.nrcs.usda.gov/programs/farmbill/2002/pdf/WHIPPrDs.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/programs/farmbill/2008/pdfs/whip_factsheet.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/programs/farmbill/2002/index.html
http://www.nrcs.usda.gov/programs/whip/

Экосистемийн 
чанарын 
урамшууллын 
хөтөлбөр

АНУ

http://www.usda.gov/oig/webdocs/10099-18-KC.pdf
http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/land/private/farmbill/eqip/
http://www.nrcs.usda.gov/programs/farmbill/2008/pdfs/eqip1-15-09.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/programs/eqip/index.html#intro

газар эзэмшигчдэд 
олгодог урамшуулалт 
хөтөлбөр

АНУ

http://wsfrprograms.fws.gov/Subpages/ToolkitFiles/LIP2007.pdf
http://wsfrprograms.fws.gov/

Бэлчээрийн талбайг 
чөлөөлөх хөтөлбөр

БНХАУ

http://www.grassland.gov.cn/grassland-new/index.aspx

налуу газрын 
фермерүүдийн газар 
сайжруулсан үйл 
ажиллагааг дэмжих 
хөтөлбөр

БНХАУ

http://www.tghl.gov.cn/

Бэлчээрийн газрын 
урамшуулал

БНХАУ

http://www.grassland.gov.cn/grassland-new/index.aspx

Китэнгэлийн зэрлэг 
амьтдыг хамгаалах 
түрээсийн хөтөлбөр

Кени

International Livestock Research Institute. n.d. Conservation in Kitengela: Keeping Land 
Open for People, Livestock and Wildlife. Nairobi.
FAO. 2009. Sustaining Communities, Livestock and Wildlife. Rome.

Бэлчээрийн талбайд 
ойн зурвас байгуулах

Коломба

Коста-Рика

Никарагуа

http://www.apps.oas.org/pes/default.aspx?ProjectListChangePage=5
http://frameweb.org/CommunityBrowser.aspx?id=2217 
http://www.watershedmarkets.org/casestudies/Silvopastoril_Central_America.html
S. Pagiola et al. 2004. Paying for Biodiversity Conservation Services in Agricultural 
Landscapes. World Bank Environment Department Paper. No. 96. Washington, DC: 
World Bank.

Усны тогтолцоо  
(Vittel–Nestlé)

Франц

D. Perrot-Maître. 2006. The Vittel Payments for Ecosystem Services: A “Perfect” PES 
Case? London: IIED.

чикагогийн уур 
амьсгалын бирж, 
бэлчээрийн нөхөн 
олголтын хөтөлбөр

АНУ

http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=1101

нийтийн 
үйлчилгээний аж 
ахуйн нэгж (ESPH)

Кост-Рика

L. Gamez. n.d. Economic-Ecological Valuation of Water Resources in Costa Rica: 
A Practical Application in the Internalization of Environmental Benefits. http://www2.gsu.
edu/~wwwcec/special/SCBGamez.pdf http://www.watershedmarkets.org/casestudies/
Costa_Rica_ESPH.html
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Усны компани  
(San Pedro del Norte)

Никарагуа

http://www.watershedmarkets.org/casestudies/Nicaragua_San_Pedro.html 
http://www.apps.oas.org/pes/default.aspx?ProjectListChangePage=5

Усны нөөцийн 
үйлчилгээний 
тогтолцоо

Эквадор

M. Echavarria, J. Vogel, M. Albán, and F. Meneses. 2004. The Impacts of Payments 
for Watershed Services in Ecuador. London: IIED. http://www.watershedmarkets.org/
casestudies/Ecuador_Pimampiro_E.html

нөөц, хамгаалалтын 
хөтөлбөр

АНУ

http://www.nrcs.usda.gov/programs/crp

Экосистемийн 
усны үйлчилгээний 
хөтөлбөрийн төлбөр

Мексик

C. Muñoz, A. Guevara, J. Bulas, J. Torres, and J. Braña. n.d. Paying for the Hydrological 
Services of Mexico’s Forest. http://www.cifor.org/pes/publications/pdf 
_files/Mexico_paper.pdf
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/english 
http://www.ecosystemmarketplace.com/D22

Симанжирогийн 
дархан цаазат газрын 
бүлэг

Танзани

F. Nelson. 2008. Developing Alternative Frameworks for Community-based Conservation: 
Piloting Payments for Environmental Services (PES) in Tanzania’s Simanjiro Plains. 
Washington, DC: Wildlife Conservation Society.

Баруун аранхемийн 
түймрийн хэмжээг 
бууруулах төсөл

Австрали

http://savanna.cdu.edu.au/information/arnhem_fire_project.html
S. Heckbert, J. Russell-Smith, J. Davies, G. James, G. Cook et al. 2009. Northern 
Savanna Fire Abatement and Greenhouse Gas Offsets on Indigenous Lands.  
http://nalwt.gov.au/files/Chapter_25-Northern_savanna_fire_abatement.pdf

Байгаль орчны 
стюардшип  
/Stewardship/ 
тогтолцоо

Англи 

http://www.naturalengland.gov.uk/ourwork/farming/funding/es/default.aspx

хөдөө аж ахуйн 
газрын хүрээлэн буй 
орчны схем хөтөлбөр 
(MEKA) 

Герман 

C. Retter. 2000. A Comparison of Agri-Environmental Schemes in Great Britain and 
Germany. Freiburg, Germany: Oko-Institut e.V

Спити /Spiti/ хөндийн  
араатныг хамгаалах 
хөтөлбөр 

Энэтхэг

C. Mishra, P. Allen, T. McCarthy, M. Madhusudan, A. Bayarjargal, and H. Prins. 2003.  
The Role of Incentive Programs in Conserving the Snow Leopard. Conservation Biology. 
17 (6). pp. 1512–1520.

ирвэс хөтөлбөр

Монгол 

C. Mishra, P. Allen, T. McCarthy, M. Madhusudan, A. Bayarjargal, and H. Prins. 2003.  
The Role of Incentive Programs in Conserving the Snow Leopard. Conservation Biology. 
17 (6). pp. 1512–1520.

Бэлчээрийн 
байгалийн үнэ цэнэ 
хөтөлбөр

Румын 

http://www.efncp.org/events/conferences/hnv-grasslands/session1/

алтернатив газар 
ашиглалтын 
үйлчилгээ

Канада

http://www.whc.org/conservation/conservation-projects/alberta/alus-demonstration 
-project-in-the-county-of-vermilion-river-cvr-alberta-2009-10

Тариалан-хүрээлэн 
буй орчны 
бэлчээрийн төлбөр

Франц

http://www.terresdeurope.net/en/agro-environmental-grassland-bonus-phae-farming 
-france.html
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нугын шувууны гэрээ

Нидерланд

D. Kleijn, F. Berendse, R. Smit, and N. Gillisen. 2001. Agri-environment Schemes 
Do Not Effectively Protect Biodiversity in Dutch Agricultural Landscapes. Nature. 413. 
pp. 723–725; A. Breeuwer, F. Berendse, F. Willems, R. Foppen, W. Teunissen, 
H. Schekkerman, and P. Goedhart. 2009. Do Meadow Birds Profit from Agri-Environment 
Schemes in Dutch Agricultural Landscapes? Biological Conservation. 142. pp. 2949–2953.

нугын уламжлалт, 
бэлчээрийн схем

Швед

K. Hasund. 2010. Indicator-Based Agri-Environmental Payments for the Efficient Supply 
of Public Goods. http://www.ucl.ac.uk/bioecon/12th_2010/Hasund.pdf

Стюардшип  
/Stewardship/-н 
хамгаалах хөтөлбөр

АНУ

http://attra.ncat.org/guide/a_m/csp.html
http://www.nrcs.usda.gov/programs/new_csp/2010rp-one-results.html
http://www.nrcs.usda.gov/programs/new_csp/special_pdfs/2010-12699.pdf

Биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалахад 
чиглэгдсэн тендер

Австрали

http://www.dse.vic.gov.au/conservation-and-environment/biodiversity/rural 
-landscapes/bushtender

өмнөд авсралийн 
олон төрөлт 
экологийн бүлгийн 
төсөл

Австрали

http://www.nrm.gov.au/stewardship/mecp/mecp-sa.html
http://www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/peppermint-box-iron-grass.pdf

модлог газрын 
хамгаалалтын үнийн 
саналууд

Австрали

http://www.samdbnrm.sa.gov.au/Biodiversity/DrylandBiodiversity/WoodlandBushbids 
Project.aspx

Байгалийн нөөцийг 
хамгаалах нийтийн 
эдэлбэр газрын 
хөтөлбөр (CAMPFIRE) 

Зимбабе

D. Roe et al. 2000. Evaluating Eden: Exploring the Myths and Realities of Community-
Based Wildlife Management. London: IIED; R. Hasler. 1999. An Overview of the Social, 
Ecological, and Economic Achievements and Challenges of Zimbabwe’s CAMPFIRE 
Program. London: IIED. 

Устаж буй зэрлэг 
амьтдыг сэргэн 
нутагшуулахад 
зориулсан 
санхүүжилт

Швед 

A. Zabel and K. Holm-Müller. 2008. Conservation Performance Payments for Carnivore 
Conservation in Sweden. Conservation Biology. 22 (2). pp. 247–251.

Цөлийн нам доор 
тэгш гадаргатай 
талбайн зөвлөл, 
дуудлага худалдааны 
газрын хамтын 
ажиллагаа

Австрали

http://resourceeconomics.cqu.edu.au/FCWViewer/getFile.do?id=7479

намгархаг, чийглэг 
газрын ай сав

АНУ

http://www.epa.gov/owow/wetlands/facts/fact16.html 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/34/35026777.pdf 
http://www.ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/sbdmr.pdf

Эко тендер

Австрали

http://www.dse.vic.gov.au/DSE/nrence.nsf/LinkView/
F18669E8E2A4C02FCA256FDB00031592DC837B2FCBEF4B4BCA2573B6001A9728

Сөөглөг ургамалтай 
газрыг хамгаалах 
брокер

Австрали 

http://www.dse.vic.gov.au/conservation-and-environment/biodiversity/rural-landscapes/
bushtender

хавсралт 2 үргэлжлэл

үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд



Хавсралт 2

60

Шинэ өмнөд уэльс 
дэх биологийн олон 
янзын байдлыг 
хамгаалах тогтолцоо

Австрали

http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/landowners.htm

ногоон хөгжлийн 
механизм, ойжуулах 
төсөл

Парагвай

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1245074838.6/view

нүүрстөрөгчийн 
стандартыг 
тодорхойлох 
ойжуулах Төсөл

Танзани

http://www.climate-standards.org/projects/files/tanzania/ufp_mfp_combined_validation 
_VCS_PDD-1.pdf

Тэрраприма Төсөл

Португал

http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.27540!menu/standard/file/10_Dec_Grassland 
_soil_carbon_management_Project_Terraprima.pdf

Ширэнгэн ойг нөхөн 
сэргээх төсөл

Өмнөд Африк

https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Kuzuko_Lodge_Private_Game_Reserve 
_Thicket_Restoration_Project/Kuzuko_PD_C4ES_31_August_2012%5B1%5D.pdf

Ургамлын олон янзын 
байдлыг дэмжих 
туршилтын төсөл

Герман

S. Klimek, A. Kemmermann, H. Steinmann, J. Freese, and J. Isselstein. 2008. 
Rewarding Farmers for Delivering Vascular Plant Diversity in Managed Grasslands: 
A Transdisciplinary Case-Study Approach. Biological Conservation. 141 (11). 
pp. 2888−2897.

хөрсний давсжилтыг 
бууруулан худалдах 
схем

Австрали

J. Conner, J. Ward, C. Clifton, W. Proctor, and D. MacDonald. 2008. Designing, Testing 
and Implementing a Trial Dryland Salinity Credit Trade Scheme. Ecological Economics. 
67. pp. 574–588.
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Монгол Улсын бэлчээрийн 
тогтвортой байдал
Бэлчээрийн  болон бусад газар нутгийн 
экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн талаарх 
олон улсын туршлагууд

Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал
Бэлчээрийн  болон бусад газар нутгийн экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн талаарх 
олон улсын туршлагууд

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөрүүд (ЭСҮТ) нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
бууруулах, бэлчээрийн менежментийн тогтвортой байдлыг урамшууллаар хангах 
механизмын чадавхи юм. ЭСҮТ бол Монголд тийм ч өргөн дэлгэрээгүй боловч Засгийн 
газрын ногоон хөгжлийн стратегид багтсан. Энэ бүтээлд Монголын бэлчээр болон бусад 
дэлхийн бэлчээрийн газарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй 50 ЭСҮТ-ийн тогтолцооны 
тоймыг нэгтгэн орууллаа. Гол хэлэлцүүлэг нь ЭСҮТ-ийн тогтолцоонуудын загвар, Монголын 
бэлчээрийн үр өгөөж, эрсдэл, хязгаарлалтууд болон  арилжааны чадавхитай холбоотой 
асуудлууд байлаа.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах явдал 
бөгөөд үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, 
хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд ахиц 
амжилтаар баялаг хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт 
амьдарч байгаагаас 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая 
иргэд 1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь хүртээмжтэй эдийн засгийн 
өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хангах замаар 
ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс 
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа, 
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй 
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.

Азийн хөгжлийн Банк
6 АХБ гудамж, Мандалинг хот,
1550 Метро, Манила, Филиппин
www.adb.org Филлиппин улсад хэвлэв

БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН 
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ


	хураангуй дүгнэлт
	Танилцуулга
	олон улсын экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн тогтолцоонуудын тойм
	хэлэлцүүлэг
	монгол Улсын экосистемийн үйлчилгээний тогтолцооны бэлчээрийн төлбөр
	Зөвлөмж
	хавсралтууд
	1: Экосистемийн Үйлчилгээ Үзүүлэх Тогтолцооны Бэлчээрийн Төлбөрүүдийг Төрлөөр нь хянан Үзэж ангилсан жагсаалтууд
	2: мэдээллийн эх сурвалжууд ба судалгааны шинж чанарын талаарх дүгнэлт




