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“Дуу хоолой, сонголт, арга хэмжээний (VCA) тогтолцоо: Уугуул, нутгийн иргэдийн манлайлсан 
байгаль хамгаалалтын талаарх Байгаль хамгааллын мэргэжилтний гарын авлага, Хувилбар 2.0” нь 
Хувилбар 1.0 (2017)-ийн үндсэн суурин дээр тулгуурласан. Энэ нь дэлхий даяарх уугуул иргэд болон орон 
нутгийн иргэдийн эрхийг хүндэтгэх, дэмжих зорилгоор боловсруулагдсан. Уг бүтээлийн зохиогчид болон 
The Nature Conservancy (TNC)-ийн зүгээс энэхүү VCA тогтолцоогоор дэмжихээр зорьж буй газрын эрхээ 
уламжлан эзэмшигчид, хамгаалагч, зохион байгуулагч нарт болон уг тайланг бичих явцад уламжлалт газар 
нутгийн газарзүйн байршлын хувьд тархаж байршсан зохиолчдод талархаж буйгаа илэрхийлж байна.

Хувилбар 1.0 (2017)-ийг Николь Р. Демелло, Эрин Майерс Мадейра нар хянаж, эмхтгэсэн. Мэтт Браун, 
Лорел Чун, Рэйн Кортес, Эрик Делвин, Жеймс Фитцсиммонс, Херлина Хартанто, Дэвид Хинчли, Эндрю 
Инглес, Эллисон Мартин, Патрисиа Мупета-Муямва, Люк Прис, Хельсио Соуза, Хитер Вишик нар 
мэдээлэл, мэдлэг, мэргэжил нэгтний үнэлгээ, багаж хэрэгсэл, нөөцөөр хангаж, шалгаж, бодит жишээ 
оруулсан. Хянан засварласан Клэр Питерс. Загвар гаргасан Эпштейн Креатив.

Зөвлөмжийн ишлэл: The Nature Conservancy (2017). Хүчтэй дуу хоолой, идэвхтэй сонголтууд: TNC-ийн 
Хүн, байгалийн үр дүнг бэхжүүлэх мэргэжилтний тогтолцоо, Хувилбар 1.0. Виржини муж, Арлингтон.

Хувилбар 2.0 (2022)-ийг Николь Р. Демелло хянаж, эмхтгэсэн. Зохиогчдын үндсэн баг—Николь Р. 
ДеМелло, Брэнди Фаррис, Лиза Фергюсон, Шитенг Канг (康诗腾), Эллисон Мартин, Юта Ж. Масуда, 
Жессика Мусенгези, Люк Прис, Крисси Швинн. Кэрол Богези, Николь Р. ДеМелло, Кейтлин Даути, 
Брэнди Фэрисс, Кристина Орафтик, Люк Прис, Жеффри Уиттл-Уоллс нар онлайн судалгаа хийсэн. 
Колин Апсе, Жавхлан Ариунбаатар, Ганхуяг Балбар, Эдуардо Барнс, Андреа Акаллек Бержесс, Жули А. 
Дэймон, Галаа Даваа, Эрик Делвин, Меган Гомбос, Селин Хокинс, Роберт Жонс, Лусиана Лима, Питер 
Лимбу, Филиппо Лукумай, Жорж Майна, Альфонс Малья, Едития Мелла, IFPRI, EcoAdvisors нар бодит 
жишээ гаргаж өгсөн. Хянан засварласан Клэр Питерс. Загварыг Макарена Сото Оливарес гаргаж, 
MABU агентлаг гүйцэтгэсэн.

Зөвлөмжийн ишлэл: The Nature Conservancy (2022). Дуу хоолой, сонголт, арга хэмжээний тогтолцоо:  
Уугуул, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын талаарх Байгаль хамгааллын мэргэжилтний 
гарын авлага, Хувилбар 2.0. Виржини муж, Арлингтон.

Бид удирдан чиглүүлж, хувь нэмэр оруулсан дараах хүмүүст талархлаа илэрхийлж байна:

Зөвлөх баг Эллисон Олдос, Рэйн Кортез, Эрин Майерс Мадейра, Андреа Акаллек Бержесс, Крисси 
Швинн нар төсөлд зааварчилгаа өгч, хянаж, засварласан.

Ажлын хэсэг Авалудинноэр, Жавхлан Ариунбаатар, Фернандо Биттенкур, Рони Бродски, Корисса Буссе, 
Жайме Камако, Эрик Делвин, Ринал Фадли, Наталио Годой, Берна Горонг, Селин Хокинс, А. Кусворо, 
Кэролайн Лумоси, Жорж Майна, Патрисиа Мупета-Муямва, Алексис Накандакари, Кристал Нельсон, 
Карен Оливейра , Фелипе Торрес, Франсиско Торрес, Шери Симмс нар санаа, санал сэтгэгдэл, жишээ, 
хяналт, мэдээллээр хангасан.

Уугуул, орон нутгийн хамтрагчид Лиа Армстронг, Никуш Карло, Тиш Карр, Кристиан Тебу, Даррен 
Ранко, Крисси Уоррен нар бодит үнэнд өөрсдийн үзэл бодол,  
хувь нэмрийг оруулах, VCA тогтолцоог бэхжүүлэх үүднээс харилцан яриа өрнүүлсэн.

TNC Native Network-ийн гишүүд Маршалл Берч, Фейт Чероп, Эми Крувер, Кэролайн Гитари, Сэм Гон, 
Кристина Женкинс, Нохелани Каава, Эрика Муссаву, Кристал Нельсон, Шерил Мартинез Тибодо, Питер 
Ван Кампен, Трейси Уильямс, Улалиа Вудсайд нар нь бодит үнэнд өөрсдийн үзэл бодол, хувь нэмрийг 
оруулах, VCA тогтолцоог бэхжүүлэх үүднээс сонсох уулзалтад оролцсон хүмүүс юм. 

Нэрээ нууцалсан нэгэн хандивлагч VCA тогтолцоо 2.0-т өгөөмөр санхүүжилт хийсэн болно.

Талархал

http://www.agencymabu.com
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Анхдагч/үндсэн хариуцан 
хамгаалагчдад зориулсан 
талархал

The Nature Conservancy (TNC) нь хүн, байгалийн өсөн дэвжих ирээдүйг бий болгоход үүрэг 
амлалт хүлээсэн байгаль хамгаалах байгууллага бөгөөд бид эрхэм зорилгоо биелүүлэхийн 
тулд дэлхийн байгалийн тогтолцооны анхны болон өнөөгийн хариуцан хамгаалагчдыг 
хамруулах, хамтран ажиллах, дэмжих үүрэгтэй. Газар эзэмшиж, удирддаг байгууллагын хувьд 
бидний ажлын гол цөм болсон хувийн өмч, хамгаалалт, газар, усны менежментийн систем, 
дүрэм журам нь Уугуул иргэдэд маш их хохирол учруулсан гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрдөг. 
Эдгээр үгсээр бид өнгөрсөн үеийн, одоогийн болон шинээр гарч ирж буй уламжлалт 
хариуцан хамгаалагчдыг хүлээн зөвшөөрч, байгууллагынхаа түүх, хариуцлага, үүрэг амлалтаа 
зөвшөөрч байна. Бид—байгууллагын хувьд уг түүхэнд оруулсан өөрсдийн хувь нэмрийг 
багтаагаад—колоничлолын түүх, урт хугацааны нөлөөг илүү гүнзгий ойлгохыг эрмэлздэг 
бөгөөд хүндэтгэл, эрх тэгш байдал, нээлттэй яриа хэлэлцээ, шударга байдал, харилцан 
хариуцлагатай байх зэрэгт тулгуурласан түншлэлийг бий болгох зэрэг үүрэг хүлээдэг.
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Түншид төвлөрсөн зарчим

TNC-ийн уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хийх хамтын ажиллагаа нь харилцаа холбоо 
тогтоох, бие даан шийдвэр гаргалтыг хүндэтгэх, итгэлцэл бий болгох, дундын ашиг сонирхолд 
анхаарлаа хандуулахад суурилдаг. Түншид төвлөрсөн зарчимд дараах зүйлс багтана:

 E Уугуул, нутгийн иргэдийн манлайлсан: Нутгийн иргэд биднийг ямар үүрэгтэй байлгахыг 
хүсдэгийг бид ойлгохыг эрмэлздэг. Нутгийн иргэдтэй хамтран бид орон нутгийн нэн тэргүүний 
асуудлууд, TNC-ийн туршлага, эрхэм зорилгод нийцсэн төлөвлөгөөг хамтран боловсруулдаг.

 E Олон талт ба бүгдийг хамруулсан байдал: Бид уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн олон 
талт байдал, нутгийн иргэдийн дундах олон талт байдлыг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэдэг. 
Бид ажилдаа жендэрийн тэгш байдал, үе хоорондын манлайлалд төвлөрөхийг зорьдог.

 E Харилцан хамтын ажиллагаанд суурилсан: Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй өрнүүлж 
буй бидний түншлэл нь нутгийн иргэд болон TNC-ийн хооронд харилцан суралцах, 
хуваалцах, ашиг тусаа өгөх боломжийг олгодог. Бид харилцан хамтын ажиллагааны 
үүднээс—ажил хэргийн бус— өөрчлөлт шилжилтийн түншлэлийг бий болгохыг эрмэлздэг.

 E Харилцаа холбоо, хариуцлагад суурилсан: Бид сайтар сонсож, харилцааны 
ойлгомжтой шугамыг нээж өгдөг. Бид харилцан тохиролцсон үүрэг, хариуцлагаа 
биелүүлж, урт хугацааны түншлэл, үүрэг амлалтдаа хариуцлага хүлээхийг зорьдог.

 E Уян хатан, дасан зохицох чадвартай ба тэвчээртэй: Бид нутгийн иргэдийн дундах хэрэгцээ, 
бодит байдал, нэн тэргүүний асуудлуудад уян хатан хандахыг эрмэлздэг. Бид бүх зүйлийн 
харилцан хамаарлыг хүлээн зөвшөөрдөг. Мөн бид өнгөрсөн алдаанаасаа суралцдаг.

Бид Уугуул иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-ын тунхаглал болон бусад холбогдох конвенцуудыг багтаасан 
бусад бүх байгаль хамгаалах байгууллага, мэргэжилтнүүдийг хүний эрхийн стандартуудыг хүндэтгэж, 
сахин биелүүлэхийг уриалах, нийгэм, хүрээлэн буй орчны хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 
хянах, уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн одоогийн болон ирээдүй хойч үеийнхний засаглал, 
мэдлэгийн систем, бие даан шийдвэр гаргадаг тогтвортой алсын харааг зохих ёсоор дэмжих үүрэгтэй.

Бид Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн харилцан адилгүй, ялгаатай (өөр өөр) эрхийг 
хамгаалах, бүрэн хүндэтгэх, биологийн олон төрөл зүйлийг бүгдийг хамруулж, үр дүнтэй хамгаалах, 
тогтвортой хөгжлийг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад чиглэсэн уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн бие даан шийдвэр гаргалт, тэдний манлайлал, удирдамжид чадлынхаа хэрээр 
дэмжлэг үзүүлэхийн тулд хамтын зарчим, тэргүүний туршлагын дагуу хамтран ажиллах үүрэгтэй.

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.tnchumanrightsguide.org/
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Хувилбар хоёрт шинэ зүйл юу 
байна вэ?

“Хүчтэй дуу хоолой, идэвхтэй сонголтууд: TNC-ийн Хүн, байгалийн үр дүнг бэхжүүлэх мэргэжилтний 
тогтолцоо, Хувилбар 1.0”-ийг газарзүйн байршил, үүрэг хариуцлагын хувьд харилцан адилгүй TNC-
ийн янз бүрийн ажилтнуудаас бүрдсэн бүлэг хөтөлбөрийн туршлага, тухайн сэдвийн талаарх мэдлэг, 
шинжлэх ухааны ном зохиолыг харгалзан 2017 онд хамтран боловсруулж, гаргасан. Сүүлийн 5 жилийн 
хугацаанд уг тогтолцоог байгаль орчин, хүний сайн сайхан байдлын төлөөх хамтын зорилгын хүрээнд 
уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах нийтлэг арга барил хэлбэрээр байгууллагын 
хүрээнд авч үзэн, хэрэгжүүлж байна. Санал хүсэлт эерэг байсан бөгөөд хэрэглээ, ашиглалт нэмэгдсэн 
болно. Үүнийг анх бичигдсэн цагаас хойш дотоод болон гадаад шинэ судалгаа, шинжилгээ хийгдсээр 
ирсэн. Эдгээр хүчин чармайлт нь нийгэм, байгаль орчны өөрчлөлтийн хамтаар дэлхийн хэмжээнд энэ 
салбар дахь бидний ойлголт, хандлагыг улам нэмэгдүүлсэн. Одоо уг тогтолцоог “шинэчлэх” тохиромжтой 
цаг нь болсон. Байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн анхны баримт бичгийн ихэнх агуулгыг зарим 
засвар, нэмэлтийн хамтаар хадгалсан болохыг уншигчид олж мэдэх болно. Эдгээрт дараах зүйлс багтана:

 E Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хүсэл эрмэлзэл, алсын харааг урагшлуулах 
хэрэгслүүдийн уялдаа холбоог хангасан Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
тогтолцооны онол, өгүүлэмжийн талаарх хянан шалгалт, оруулсан мэдээлэл,

 E Хуурай газрын экосистемээс гадна цэнгэг ус, далайн эргийн экосистемийг 
хамарсан, хэрэглэх боломжтой холбогдох агуулга, хэллэг, жишээ, нотлох баримтын 
хүрээг тэлэх замаар байгалийн системийн цогц санааг дэвшүүлсэн,

 E Шинэ нотлох баримт, ишлэл, мөн дотоод, гадаад судалгаа, эх 
сурвалжаас авсан хэрэгсэл, нөөцийн нэмэлт,

 E Энэхүү тогтолцоог хэрэгжүүлж буй байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд 
хамгийн их хэрэг болох цөөн, арга хэмжээ авах илүү боломжтой хэрэгслүүдийг 
оруулахын тулд “Хэрэгсэл болон нөөц” хэсгийн шинэчлэлт, сайжруулалт, 

 E Тогтолцоо, холбогдох нийтлэг хэмжүүрүүд болон TNC-ийн байгууллагын 
хэмжүүрүүдийн хоорондын илүү тодорхой холбоо,

 E Амжилтад хүрэх чухал боломжит нөхцөл болгож тогтолцооны тулгуур багана тус бүр дээр 
тогтсон дараах гурван нийтлэг шинжтэй суурь элементүүдийг албан ёсоор нэмсэн:

 d Эрх тэгш байдлын ашиг тус, нөлөөлөл ба оролцоо

 d Мэдлэг ба газар нутгийн бат бөх холбоо, 

 d Хүн, байгалийн урт хугацааны үр дүн. 

“Дуу хоолой, сонголт, арга хэмжээний тогтолцоо” гэгдэж буй эдгээр хамтын үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлж, бий болгохоор ажиллаж буй байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүд болон байгууллагуудын 
хувьд: Уугуул, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын талаарх Байгаль хамгааллын 
мэргэжилтний гарын авлага, Хувилбар 2.0”—буюу товчилбол VCA тогтолцооны—эдгээр 
шинэчлэлт танд хэрэгцээтэй, утга учиртай, урт хугацааны байгаль хамгаалалтыг урагшлуулахад 
тань тусална гэж бид найдаж байна. Бид нутгийн нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль 
хамгаалалтын эрхэд суурилсан арга замаа өсгөж, хөгжүүлж, төлөвшүүлэхийн хэрээр уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдийн дуу хоолой, сонголт, арга хэмжээг дэмжиж, бэхжүүлэхийг эрмэлздэг.
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Дуу хоолой, сонголт, арга 
хэмжээний (VCA) тогтолцооны 
танилцуулга

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд
VCA тогтолцоо нь дараах хүмүүст хамгийн их хэрэгцээтэй:

 E гэр бүлийн хүчтэй харилцаа холбоо, хамтын соёл (хэл, шашин шүтлэг, уламжлал, оюун санаа, 
овог аймаг гэх мэт), хамтын дадал (газар тариалан, загас агнуур, мал аж ахуй гэх мэт) зэргээр 
дамжуулан тухайн нутаг дэвсгэр, газар нутгийнхаа газар, ус, байгалийн баялагтай холбогдсон, 

 E эдийн засаг, гэр бүл, соёл, шашин шүтлэг ба/эсвэл эрүүл мэнд, шим тэжээлийн 
хэрэгцээний хувьд эдгээр системээс харилцан хамааралтай байдаг; 

 E тухайн бүс нутгийн амьжиргааны нөөцийн цаашдын эрүүл байдалд нөлөөлөх сонирхолтой,

 E тухайн нутаг дэвсгэрт бие даасан засаглалын түүхэн эсвэл уламжлалт жишигтэй байх,

 E тухайн бүс нутгийн байгалийн нөөцийн нийтийн өмчийн 
менежментийг тодорхой түвшинд эзэмшсэн хүмүүс. 

Дээр дурдсан хүмүүст эдийн засгийн боломж, өөр сонголт, ажлын байр дутмаг, гадаад хөгжлийн томоохон 
дарамт шахалттай тулгарч болзошгүй, байгалийн нөөц баялгаа (үүнд тухайн газрын анхны оршин суугчид 
ба/эсвэл тухайн газарт саяхан суурьшсан, тухайн газрын газар нутаг, ус, байгалийн нөөц баялагтай ойрхон 
харилцаатай хүмүүс орж болно) удирдах, зохицуулах, ашиглах чадварт нь нөлөөлж буй уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн бодит нөлөөлөлтэй тулгарч байж болзошгүй. Уугуул хүмүүс, уугуул иргэд нь тухайн газрын 
анхны оршин суугчдыг багтаасан нутгийн иргэд тул колоничлолоос өмнө Уугуул иргэдийн анх эзэгнэж 
байсан нутаг дэвсгэрт оршин суудаг нийгмийн бусад салбаруудаас өөрсдийгөө ялгаатай гэж үздэг.1 

Уугуул иргэдийн үндсэн шинж чанар: 
Уугуул иргэд, хүмүүс, үндэстнүүд нь нутаг дэвсгэртээ үүссэн эзлэн түрэмгийллийн өмнөх 
болон колоничлолын өмнөх нийгмүүдийн түүхэн залгамж холбоог агуулсан, одоо тухайн нутаг 
дэвсгэрт эсвэл тэдгээрийн зарим хэсэгт давамгайлж буй нийгмийн бусад салбараас өөрсдийгөө 
ялгаатай гэж үздэг хүмүүс юм. Тэд өнөөгийн нийгмийн давамгай бус салбарыг бүрдүүлдэг бөгөөд 
өөрсдийн соёлын хэв маяг, нийгмийн байгууллагууд, хууль эрх зүйн системтэй уялдуулан өвөг 
дээдсийнхээ нутаг дэвсгэр, угсаатны онцлог шинж чанараа ард түмнийхээ тасралтгүй оршин 
тогтнох үндэс болгон хадгалж, хөгжүүлж, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхээр тууштай 
тэмцдэг (Мартинез Кобо, 1982 он). Түүнчлэн, Уугуул иргэд олон улсын эрх зүйгээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн хүний   эрхийг бүгдийг нь ялгаварлан гадуурхахгүйгээр эдлэх эрхтэй бөгөөд Уугуул 
иргэд ард түмнийхээ хувьд оршин тогтнох, сайн сайхан байдал, бүрэн бүтэн хөгжилд зайлшгүй 
шаардлагатай хамтын эрхийг эдэлдэг гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч, дахин баталж байна.2
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Олон улсын конвенцид (Биологийн олон төрөл зүйлийн тухай конвенц, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц) уугуул иргэд (IPs) болон орон нутгийн 
иргэдийг (LCs) хамтад нь уугуул иргэд ба нутгийн иргэд буюу “IPLCs” гэж ихэвчлэн нэрлэдэг. Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Уугуул хүмүүсийн эрхийн тухай тунхаглалд тусгагдсан хамтын эрх бүхий 
“IPs” болон “LCs” гэсний ялгааг бид хүлээн зөвшөөрч байна.3 Энэхүү баримт бичигт бид уугуул 
иргэд болон орон нутгийн иргэдийн хоорондын ялгааны улмаас “IPLC” гэсэн товчлолыг ашиглахаас 
татгалзаж, Европчууд анх тэднийг нэрлэж, ангилж, колоничлох гэж оролдох үед тодорхой бүс 
нутагт амьдарч байсан хүмүүс болох олон янзын соёлтой, тусгаар тогтносон нутгийн иргэдийг 
хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бүтэн нэрээр нь “Уугуул иргэд” хэмээн зохих том үсгээр бичсэн.

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд нь байгаль орчин, хүний   сайн сайхан байдлын төлөөх дэлхийн 
хамгийн тулгамдсан сорилтуудыг шийдвэрлэх урт хугацааны шийдлийг эрэлхийлэхэд нэн чухал 
манлайлагчид юм. Тэд дэлхийн нийт газар нутгийн 25-аас дээш хувийн эзэмшлийн эрхийг удирддаг 
эсвэл эзэмшдэг4 ба ой мод, бэлчээрийн газар, намгархаг газар, гол мөрөн, нуур, гүний ус, далайн 
эрэг дээрх харилцан уялдаатай системүүд зэргийг багтаагаад хоёр дахин ихийг нэхэмжилсэн 
боловч хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй5 байна. Тэдний газар нутаг нь дэлхийн халуун орны 
ойн нүүрстөрөгчийн 24 гаруй хувийг эзэлдэг,6 дэлхийн биологийн төрөл зүйлийн ихээхэн хэсгийг 
бүрдүүлдэг төдийгүй7 дэлхийн хэмжээний 32 сая загасчны 10 тутмын ес нь жижиг буюу гар 
аргаар загас баригчид8 тэнд оршин суудаг байна. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд нь бидний 
хамгийн чухал түншүүдийн нэг бөгөөд засгийн газрын тусгай хамгаалалттай газар нутаг хамгийн 
ихтэй гэдгээсээ илүү байгаль хамгааллын хувьд илүү үр дүнд хүрч, биологийн олон янз байдлыг 
хадгалж үлдэхэд дэлхийн хамгийн үр дүнтэй байгаль хамгаалагчид гэдгээ баталсан.9-10

Колоничлолын өв залгамжлал, үргэлжилсэн үйлдлүүд, байнгын тэгш бус байдал, эдийн засгийн 
хүчин чадлаа нэгтгэх нь нэмэгдсэн зэргийн улмаас Уугуул иргэд орон нутгийн иргэд эрүүл, 
цэцэглэн хөгжиж буй нутгийн иргэд, хүрээлэн буй орчинг бий болгоход бэрхшээлтэй тулгардаг. 
Үнэт зүйлстэй нь нийцсэн амьжиргааны боломж байгаа үед, мөн эдгээр боломж, ашиг тусыг 
шударгаар хуваарилах үед, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн a газар нутаг, ус, нөөц баялгаа 
удирдах эрх мэдэл, чадамжийг бэхжүүлэхийн тулд энэхүү парадигмаас цааш өргөжин тэлснээр 
хүн, байгальд урт хугацааны, удаан үргэлжлэх шийдэл гарна. Ийм маягаар бид нутгийн иргэдийн 
үнэт зүйлс, мэдлэг, хэтийн төлөвт суурилсан; эрч хүчтэй нутгийн иргэд, хүчирхэг соёл, амьдрах 
чадвартай орон нутгийн эдийн засаг, эрүүл экосистемийг дэмжих харилцан уялдаатай асуудлуудад 
анхаарлаа хандуулсан уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн тодорхойлж, удирдаж, хэрэгжүүлдэг 
байгалийн нөөцийн менежмент ба хариуцан хамгааллыг дэмжих чиглэлээр хамтран ажилладаг.

a. VCA тогтолцоонд эрх мэдэл гэдэг нь байгалийн нөөц ашиглагчид, эрх эзэмшигчдийн хувьд засаглалын бүлэг нь тэдний ашиг сонирхлыг 
жинхэнээсээ төлөөлж, байгалийн баялгаа “өөрсдийн” захирах хууль эрх зүйн болон заншлын харьяалалтай гэсэн ойлголт юм11. Чадвар нь 
“арга хэмжээ авах чадвартай байх” гэж ерөнхийдөө ойлгогддог олон талт ойлголт бөгөөд үүнийг гүйцэтгэхийн тулд хүн, нийгэм, байгууллага, 
байгалийн болон эдийн засгийн янз бүрийн төрлийн хөрөнгө ашиглах ёстой.12-13

Орон нутгийн иргэдийн ялгаа:

Орон нутгийн иргэд нь ихэвчлэн газар, ус, соёлын болон амьжиргааны эх үүсвэр, түүнчлэн 
байгалийн баялгийн хамтын болон нийтийн сангийн засаглалын тогтолцоотой ижил 
төстэй холбоотой, тэдгээрээс хамааралтай байдаг. Гэсэн хэдий ч, орон нутгийн иргэд 
хамтдаа уугуул иргэд гэж өөрсдийгөө таниулаагүй байна. Ийм маягаар Уугуул иргэдийн 
үндэстнүүдэд үйлчлэх олон улсын хуулийн дагуу хамтын эрх нь орон нутгийн иргэдэд 
хамаарахгүй эсвэл үйлчлэхгүй байж болно. Үүнийг үл харгалзан бид хамтран ажилладаг 
бүх орон нутгийн иргэдийн хүний   эрхийг хамгаалах үүрэг амлалтаа хадгалсаар байна.
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Socially-oriented conservation strategies
Wellbeing influencing conservation action
Deep connection to nature and place

Social
Change

b. Нийгэм-экологийн систем нь байгаль дахь хүн гэсэн нэгдмэл ойлголтыг хэлдэг бөгөөд өмчийн эрх, нөөцийг эзэмших систем, байгаль орчин, 
нийгмийн систем, байгаль орчин, нөөц баялагтай холбоотой мэдлэгийн систем, байгаль орчин, нөөцийн талаарх дэлхийн үзэл бодол, ёс зүй 
хоорондын уялдаа холбоог онцлон авч үздэг.15

Хүн/Байгалийн холбоо
VCA тогтолцоо нь байгалийн ертөнцийн эрүүл мэнд, хүмүүсийн сайн сайхан байдал нь 
салшгүй холбоотой гэдэг ойлголтод үндэслэсэн байдаг. Энэ нь экосистемийн үйлчилгээний 
тухай ойлголтоос (байгаль орчноос хүмүүст олгодог хангах, зохицуулах, дэмжих чиг үүрэг 
гэх мэт) хүрээгээ тэлж, нийгэм-экологийн системд b янз бүрийн харилцаа холбоо, санал 
хүсэлтийн судалгааг нэгтгэсэн нэгдсэн цогц үзэл баримтлалд шилждэг (Зураг 1).

Доорх зурагт хүрээлэн буй орчныг хамгаалах стратеги нь экосистемийн бүрэн бүтэн байдал, цаашлаад 
экосистемийн үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулж, улмаар хүний сайн сайхан байдалд нөлөөлж буй цэнхэр 
арга замыг төлөөлж байна. Энэ нь байгаль хамгаалах байгууллагуудын дунд хамгийн их хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, ашиглагддаг арга зам юм. Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтад адил 
чухал ач холбогдолтой өөр нэг арга зам нь улбар шар зам юм. Хөтөлбөрүүд нь нийгэмд чиглэсэн 
байгаль хамгаалах стратегид (чадваржуулалт, тогтвортой амьжиргаа гэх мэт) оролцдог бөгөөд 
энэ нь хүний   сайн сайхан байдал, экологийн бүрэн бүтэн байдалд хоёуланд нь шууд нөлөөлдөг 
нийгмийн өөрчлөлтөд хүргэдэг. Үүний зэрэгцээ, хүмүүсийн сайн сайхан байдал нь ногоон арга замд 
харуулсанчлан хариуцан хамгаалах арга хэмжээнд оролцох чадвар, чадамж, хүсэл эрмэлзэлд 
нөлөөлдөг. Эцэст нь, газар, ус, нөөц баялагтай гүн гүнзгий холбоотой газруудад хүмүүсийн эрүүл 
мэндийн талаарх ойлголт нь тэдний эрүүл мэнд, онцлог шинж чанарт шууд нөлөөлдөг (улаан арга зам). 

Зураг 1: Хүн/Байгалийн холбоог харуулсан зураг14
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Өөрчлөлтийн тухай өгүүлэх онол

Байгалийн нөөцийн менежмент, шийдвэр гаргалтад уугуул болон нутгийн иргэдийн эрх мэдэл, чадамжийг 
дэмжих бидний хамтын арга зам бол VCA тогтолцоо юм. Хүний   сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй 
орчны үр дүн хоорондоо холбоотой, харилцан хамааралтай үед, хамтын зорилгод хүрэхийн тулд Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдийн манлайлал чухал ач холбогдолтой үед, хүчний тэнцвэргүй байдал нь 
хүн, байгальд эерэг үр дүнд хүрэхэд саад болж болзошгүй үед, мөн төслүүд орон нутгийн иргэдэд 
ихээхэн нөлөөлж болзошгүй үед зэрэг нөхцөл байдлуудад VCA тогтолцоо нь зориулагдсан байдаг. 

Хүн, байгальд эрх тэгш, урт хугацааны эерэг үр дүнд хүрэхэд ерөнхийдөө VCA тогтолцооны 
харилцан хамааралтай, харилцан бие биенээ бэхжүүлсэн дөрвөн тулгуур багана, гурван 
суурь элемент байх шаардлагатай (Зураг 2). Тогтолцооны дөрвөн тулгуур багана (эрх, чадамж, 
шийдвэр гаргалт, амьжиргаа) нь нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтыг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай шинж чанаруудыг илэрхийлдэг. Үнэндээ эдгээр дөрвөн тулгуур багана 
аль болох их байхын хэрээр байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн хамтын үр дүнд амжилтад 
хүрэх магадлал өндөр байгааг сүүлийн үеийн системчилсэн хяналт, дүн шинжилгээ харуулж 
байна.16 Суурь гурван элемент (эрх тэгш байдал, мэдлэг, газар нутаг, бат бөх чанар) нь нутгийн 
иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтад нэн чухал боломжит нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

VCA тогтолцооны харилцан хамааралтай шинж чанарын улмаас бид тулгуур багана, суурь элементүүдийн 
дэс дарааллыг тодорхойлох шаардлагагүй. Хүн, байгалийн хувьд урт хугацааны эерэг үр дүнд хүрэхийн 
тулд бүх талууд шаардлагатай бөгөөд олон талыг ихэвчлэн нэгэн зэрэг хэрэгжүүлдэг. Цаашилбал, 
нөхцөл байдлын нарийвчилсан дүн шинжилгээгээр тодорхойлогдсон нөхцөл байдал (өнөөгийн нутгийн 
иргэдийн чадварууд, харьяаллын бодлого, байгууллагууд, экосистемийн төрөл, өөрчлөлтийн хөдөлгөгч 
хүч, түүх гэх мэт) нь хөтөлбөрийн стратегийн аль талыг нэн тэргүүнд авч үзэхийг зааж өгдөг. 

Зураглалын бэлгэдэл

Уг уран бүтээл нь бүх томоохон биомуудад өсөж үрждэг амьтан болох яст мэлхий-тэй төстэй.  
Яст мэлхий нь мөн олон Уугуул иргэдийн бүтээлийн талаарх түүхийн чухал хэсэг юм. Уг зотон зураг нь 
орчлон ертөнцийн зүрхний цохилтыг илэрхийлдэг гар бөмбөр-тэй төстэй. Уугуул иргэдийн олон соёл 
иргэншилд гар бөмбөр нь дэлхийн дэг журмын хэмнэлийг хадгалахаас гадна тэнгэр, газрыг холбодог 
ариун хэрэгсэл юм.

Дөрвөн (4) тулгуур багана нь яст мэлхийн хөл хэлбэрээр нэгддэг. Баавгайн мөр нь хамгаалалтын 
бэлгэдэл бол түүнийг тойрсон Хойд зүгийн гэрэл нь бидний өвөг дээдэстэйгээ үүрдийн холбоотой 
байсны бэлгэдэл юм. Бүргэд нь манлайллын бэлгэдэл гэдгээрээ олонд түгсэн. Гал нь цугларах газрын 
бэлгэдэл бөгөөд бүжгийн дөлөөр хүрээлэгдсэн байдаг нь хүмүүс хоорондоо эв нэгдэлтэй харилцаж 
байгааг илэрхийлдэг. Эцэст нь, нар бол мөнхийн амьдралын бэлгэдэл бөгөөд түүнээс цацран гарах 
гэрлийн туяа нь баяр баясгалан, эрч хүч, тамир тэнхээг илэрхийлдэг.

Суурь элементүүдийг яст мэлхийн нуруун дээрх гурван (3) ялгаатай бүсэд төлөөлөх дүрс хэлбэрээр 
нэгтгэсэн. Эдгээр бүсийг дунд нь ариун цагираг-аар холбосон усны бэлгэдлээр тусгаарласан байдаг. 
Заримдаа эмийн хүрд гэж нэрлэгддэг ариун цагираг нь бүх зүйлс хоорондоо холбоотой бөгөөд бүх 
зүйлс өсөлт, дэвшлийн тасралтгүй үйл явцад оршдог гэдгийг сануулдаг.

Яст мэлхийн толгойг урсдаг усны элементүүдээр бүтээсэн нь амьдралын аяллыг төлөөлдөг.  
Мөн чанараараа толгой нь мэргэн ухааныг төлөөлдөг бол түүний доор байгаа зүрх нь зүрх, сэтгэлийн 
холбоог харуулдаг.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

VCA тогтолцооны зураглал

ТУЛГУУР БАГАНА 4:
Тогтвортой амьжиргааны  

боломжууд

ТУЛГУУР 
БАГАНА 1:
Газар, ус, 
нөөцийн эрхийг 
баталгаажуулалт

ТУЛГУУР БАГАНА 3:
Олон оролцогч 

талуудын үр дүнтэй 
яриа, шийдвэр гаргалт

СУУРЬ
ЭЛЕМЕНТ 2:

Мэдлэг ба газар нутгийн  
бат бөх холбоо

СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ 1:
Шударга ашиг тус,
нөлөөлөл, оролцоо

ТУЛГУУР БАГАНА 2:
Хүчтэй манлайлал,  
засаглал ба 
удирдлагын чадамж

СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ 3:
Хүн, байгалийн урт 
хугацааны үр дүн

“БҮХ тулгуур багана, суурь элементүүд нь хоорондоо холбоотой, 
харилцан хамааралтай бөгөөд хүн, байгальд урт хугацааны эерэг үр 

дүнд хүрэхэд нь шаардлагатай”

Зураг 2: VCA тогтолцооны зураглал
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VCA тогтолцооны тулгуур баганууд

ТУЛГУУР БАГАНА 1

ТУЛГУУР БАГАНА 2

 Газар, ус, нөөцийн эрхийг 
 баталгаажуулалт

Энэ нь хууль эрх зүйн бодит статус, мөн Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдийн газар, ус, нөөц баялгийн эрхийг нийгмийн бусад гишүүд, тэр 
дундаа гадны нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж, засгийн газар хамгаална 
гэсэн ойлголтыг илэрхийлж байна. Энэ нь эзэмшиж буй эрхийн төрөл 
(эзэмших, удирдах, татан авах, ашиглах, хандах гэх мэт), хэлбэр 
(нийтийн, олон нийтийн, хувийн гэх мэт) ба эдгээр эрхийг уламжлалт 
болон албан ёсны байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлэхээс 
хамаарна. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд газар, ус, нөөц баялгийн 
асуудлын хувьд нийгэм, засгийн газрын зүгээс хүлээн зөвшөөрч, 
хэрэгжүүлэх эрхтэй байх үед эдгээр нөөцийг хэрхэн ашиглаж, удирдах 
талаар өөрсдийн ашиг сонирхлыг илүү сайн илэрхийлэх боломжтой 
болно. Ялангуяа нийгэмд удирдах ёс зүй, бат бөх засаглалын 
бүтэц, хариуцлагатай манлайлал, эдийн засгийн боломжууд нь 
байгаль орчныг хамгаалах, нөөцийн тогтвортой удирдлагатай нягт 
холбоотой байдаг нөхцөл байдалд энэ нь эргээд байгалийн нөөцийн 
менежмент, байгалийн нөөцийн тогтвортой ашиглалтад олон нийтийн 
аюулгүй байдал, оролцоог илүү хүчтэй болгох боломжтой юм. 

 Хүчтэй манлайлал, засаглал ба 
 удирдлагын Чадвар

Энэ нь газар, ус, нөөц баялгийн асуудлаар шийдвэр гаргахад удирдах 
болон байгалийн баялгийн менежментийн тодорхой, тэгш журам, 
үйл явцыг баримтлах, мөн форумд оролцох, бизнес, санхүүг удирдах, 
байгалийн системийг удирдах ур чадварууд, мэдлэг, технологи зэрэг 
уугуул иргэд болон нутгийн иргэдийн олон чадамжийг хэлнэ. Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэд хүчтэй чадварууд бүхий хувь хүмүүс, 
удирдагчид, байгууллагуудтай байх нь байгалийн нөөцийн тогтвортой 
менежментэд шаардлагатай хамтын арга хэмжээ, нутгийн иргэдийн 
уялдаа холбоо, үр дүнтэй засаглалд хүрэх; газар, ус, нөөц баялагт 
учирч буй гадны аюулд хариу арга хэмжээ авах; эрхээ хөөцөлдөх, 
хэрэгжүүлэх, хамгаалах; тогтвортой амьжиргааны боломжуудыг 
хөгжүүлэх; мөн өөрсдийн хамааралтай газар, ус, нөөц баялагт нөлөөлөх 
шийдвэр гаргахад оролцох зэргийг гүйцэлдүүлэх боломжийг ихэсгэдэг.



15УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ 
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 Олон оролцогч талуудын үр  
 дүнтэй яриа, шийдвэр гаргалт

Энэ нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн газар, ус, нөөц баялгийн 
ашиг сонирхол бүхий олон гүйцэтгэгчдийг нэгтгэсэн форумыг зохион 
байгуулах, оролцох, санал бодол, мэдлэгээ илэрхийлэх, өөрсдийн санаа, 
хүслийг хэрэгжүүлэх чадварыг хэлнэ. Эдгээр форум нь орон нутгийн, бүс 
нутгийн, үндэсний, олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж, бүрэн 
эрх, эрх мэдлийн хувьд давхцаж болох бөгөөд мэдлэг солилцох, маргаан 
шийдвэрлэх ба/эсвэл шийдвэр гаргах зорилготой байж болно. Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэд олон оролцогч талуудын яриа, шийдвэр 
гаргалтын үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, утга учиртай оролцож, энэхүү 
оролцоог хангах тогтвортой бүтэц бий болсон үед байгалийн нөөцийн 
менежментийн шийдвэрүүд тогтвортой байдлын талаарх олон янзын 
хэтийн төлөвийг илүү сайн тусгаж, менежмент ба уян хатан байдлын 
талаарх өвөрмөц ойлголтыг нэгтгэж, мөн хүн, байгаль хоёрын харилцан 
уялдаатай байдлын талаарх нарийн ойлголтоос давуу тал хүртэх 
боломжтой болдог. Түүнчлэн Уугуул, орон нутгийн эрх эзэмшигч иргэд 
дуу хоолой, харагдах байдал нэмэгдэхээс эхлээд эдийн засгийн хөгжил 
цэцэглэлтийн төлөөх алсын хараагаа ахиулах илүү хүчтэй хэлэлцээрийн 
байр суурь, хүчний динамикийг тэгшитгэх хүртэлх давуу тал хүртдэг. 

ТУЛГУУР БАГАНА 3

ТУЛГУУР БАГАНА 4

 Тогтвортой амьжиргааны  
 боломжууд

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн алсын хараанд нийцүүлэн соёлд 
уялдуулсан амьжиргааны боломжуудыг (одоо байгаа амьжиргаандаа 
үнэ цэнэ, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх, зээл, кредит болон бусад 
санхүүжилтийг ашиглах боломжоор дэмжигдсэн шинэ амьжиргаа 
эсвэл бизнес эрхлэх, эсвэл хариуцан хамгаалахын тулд ажилтай 
болох, нөхөн олговор авах гэх мэт) эрэлхийлж, нутагтаа сайхан 
амьдрах чадварыг хэлнэ. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд байгаль 
орчинд ээлтэй, соёлд уялдуулсан амьжиргааны боломжуудтай бол, 
тэд байгаль орчныг доройтуулдаг, тэдний соёлын үнэт зүйлстэй 
зохицдоггүй, тогтворгүй хөгжлийн хувилбаруудын эсрэг илүү 
хүчтэй хэлэлцээрийн байр суурийг баримтлахын зэрэгцээ байгаль 
орчин, эдийн засгийн ашиг сонирхлоо илүү сайн баталж чадна.
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VCA тогтолцооны 
суурь элементүүд

  Мэдлэг ба газар нутгийн 
бат бөх холбоо

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн сайн сайхан байдалд чухал 
ач холбогдолтой бөгөөд байгалийн баялгийн засаглал, менежмент, 
амьжиргааг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болдог Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдийн газарзүйн онцлогт зохицсон мэдлэг, хэл, 
соёл, түүх, уламжлалт хэв маяг зэргийг үргэлжлүүлэн оршин тогтнох, 
ашиглах, дамжуулахыг хэлнэ. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд 
ихэвчлэн цаг хугацаа, соёл, газар нутгаас улбаатай мэдлэгээ хадгалж, 
сэргээж, бэхжүүлж, ашиглаж, дамжуулж чадвал байгалийн нөөцийн 
менежментийн шийдвэрээ харилцан хамтын ажиллагааны зарчимд 
төвлөрүүлж, ирээдүйгээ баталгаажуулах, мөн хойч үеийнхэнд уламжлалт 
танин мэдэх, орших арга замуудаас ашиг тус хүртэх боломжийг олгоно.

  Эрх тэгш байдлын ашиг тус, 
нөлөөлөл ба оролцоо

Түншлэлээс тэгш ашиг тус хүртэх, эерэг нөлөөллийг дээд зэргээр 
нэмэгдүүлэх, сөрөг нөлөөллийг багасгах (ялангуяа эмзэг эсвэл/болон 
оролцоо дутуу бүлгийн нийгмийн шинж), шийдвэр гаргалт, сургалт, 
эдийн засгийн боломжуудад тэгш оролцоог бий болгох Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдийн чадвар, олон нийтийг бүрдүүлдэг 
огтлолцсон нийгмийн таних тэмдгүүдийг хэлнэ. Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэд болон олон нийтийг бүрдүүлдэг олон хэв шинжит 
хэлбэр нь байгаль хамгаалах санаачилгад оролцож, тэгш ашиг хүртэх 
боломжтой үед, хариуцан хамгаалах үйл ажиллагаа нь нутгийн олон 
нийтийн янз бүрийн гишүүдийн өвөрмөц үзэл бодол, мэдлэгээр 
бэхжиж, олон нийтийн шийдвэр, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа 
уртссанаар хүн, байгалийн аль алинд нь илүү сайн үр дүнд хүргэдэг.

СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ 1:

СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ 2:
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

  Хүн, байгалийн урт хугацааны 
үр дүн

Нутгийн иргэдийн манлайлсан хариуцан хамгааллын урт хугацааны 
амжилтад нөлөөлөх гадаад боломжит нөхцөлийг хэлэх ба үүнд 
урт хугацааны үйл ажиллагааны болон менежментийн зардлыг 
санхүүжүүлэх байгаль хамгаалалтын санхүүжилт; орон нутаг, бүс нутаг, 
үндэсний болон олон улсын бодлогын таатай орчин; сүлжээ, хэмжилт 
хийхээр дамжуулан инновацийг түгээх, үнэ цэнийг алдагдуулахгүйгээр 
өргөжүүлэх зэрэг зүйлс орно. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд 
удирдлагын үйл ажиллагааны бүх зардлыг нөхөх санхүүжилт авах 
боломжтой болсон үед хамтын эрх, бодлого боловсруулахад оролцох 
оролцоог нэмэгдүүлэх таатай төрийн байгууллагууд; нутгийн 
иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын амжилттай загваруудын 
тархалтыг дэмжих, хуулбарлах, тараах замаар шаардлагатай 
нөлөөллийн цар хүрээг бий болгох чадвар, нутагтаа сайхан амьдрах 
гэсэн тэдний хүчин чармайлт нь урт хугацааны нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны тогтвортой байдалд хүрэх магадлал өндөр байдаг.

VCA тогтолцооны хэрэгжилтийн хяналт, 
үнэлгээ

“Хэрэгсэл 1: VCA Тогтолцооны хэмжүүрийн зааварчлах баримт бичиг” 
гэснийг үзэж VCA тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих зааварчилгааны 
арга хэмжээний удирдамж баримт бичигтэй танилцана уу

Бид нийтлэг арга хэмжээнүүдийг багтаасан VCA тогтолцоог хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдэд 
ашиглах хяналт, үнэлгээ, сургалтын (MEL) аргыг боловсруулсан. Эдгээр арга хэмжээ нь нотлох 
баримтын газар нутгаас хөтөлбөр, газарзүйн байршлын хэмжээний үр дүнгийн талаар ярих, 
нийгэмд чиглэсэн байгаль хамгаалах стратегийн нотлох баримтын санг бүрдүүлэх, хамтын 
сургалтыг хөгжүүлэх, дасан зохицох менежментийг идэвхжүүлэх боломжийг олгодог. Уг арга нь 
нийцэл, уян хатан байдлын хоорондын тэнцвэрийг бий болгоход чиглэгддэг—ба хүрэх үр дүнгийн 
хэмжүүр болох 10 нийтлэг хэмжигдэхүүнтэй тул тэдгээрт мэдээлэхийн тулд тухайн агуулгад 
тохирсон үзүүлэлтүүдийн цэснээс сонгох боломжтой. Нийтлэг 10 хэмжигдэхүүний тав нь TNC-
ийн байгууллагын хэмжүүртэй шууд нийцдэг (Хүснэгт 1-д одоор тэмдэглэсэн) тул, хяналтын 
хүчин чармайлтын үр ашиг, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Хүснэгт 1-д түгээмэл VCA 
хэмжүүрүүдийг холбогдох VCA тулгуур багана буюу суурь элементийн хамтаар харуулав.

СУУРЬ ЭЛЕМЕНТ 3:

https://tnc.box.com/s/2r3oozu76hxfc1pqoct3i655ixtaolym
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Хүснэгт 1: VCA нийтлэг хэмжүүр.

VCA тогтолцооны тулгуур 
багана эсвэл суурь элемент VCA түгээмэл хэмжүүр

Газар, ус, нөөцийн эрхийг баталгаажуулалт *1) Уламжлалт газар, ус, нөөц баялгийн эрхийн 
хамгаалалт нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо

Хүчтэй манлайлал, засаглал ба удирдлагын чадамж 2) Засаглалын чадамж нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо 

3) Байгалийн нөөцийн менежментийн 
чадамж нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо

Олон оролцогч талуудын үр дүнтэй 
яриа, шийдвэр гаргалт

*4) Уламжлалт газар, ус, нөөц баялгийн талаар 
шийдвэр гаргахад утга учиртай оролцох 
чадвар нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо

Тогтвортой амьжиргааны боломжууд *5) Тогтвортой, газар нутагт суурилсан эдийн 
засгийн боломж нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо

Эрх тэгш байдлын ашиг тус, нөлөөлөл ба оролцоо Түгээмэл хэмжүүр тус бүрд санал болгож буй 
эрх тэгш байдлын асуудлууд (зааварчилгааны 
баримт бичгийн тусдаа хэсгийг) үзнэ үү

Мэдлэг ба газар нутгийн бат бөх холбоо 6) Мэдлэг ба газар нутгийн холбоо 
нь нэмэгдсэн хүмүүсийн тоо

Эрүүл, тогтвортой менежменттэй уламжлалт 
газар, ус эсвэл нөөц баялагc

*7) Хамгаалагдсан га газар эсвэл ус/
голын км/км эргийн шугамын тоо 

*8) Сайжруулсан менежменттэй га газар эсвэл 
ус/голын км/км эргийн шугамын тоо 

9) Экологийн нөхцөл нь сайжирсан га газар 
эсвэл ус/голын км/км эргийн шугамын тоо 

10) Соёлын ач холбогдолтой газар, төрөл 
зүйлийн эрүүл мэндийг нь сайжруулсан га газар 
эсвэл ус/голын км/км эргийн шугамын тоо

*Одоор тэмдэглэгдсэн VCA хэмжүүр нь TNC байгууллагын хэмжүүртэй шууд нийцдэг.

c. “Эрүүл, тогтвортой менежменттэй уламжлалт газар, ус эсвэл нөөц баялаг” нь VCA тогтолцооны тулгуур багана биш 
хэдий ч, уг тогтолцооны байгаль орчны тодорхой үр дүн бөгөөд Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хүний сайн сайхан 
байдалтай нягт холбоотой гэдгийг анхаарна уу. Тиймээс, бид стратегийнхаа хүрээлэн буй орчны үр дүнг ойлгохын тулд 
эдгээр арга хэмжээг багтаасан.

https://tnc.box.com/s/2r3oozu76hxfc1pqoct3i655ixtaolym
https://tnc.box.com/s/2r3oozu76hxfc1pqoct3i655ixtaolym
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

ХЭРЭГСЭЛ 1: ЗААВАРЧИЛГАА—VCA ТОГТОЛЦООНЫ ХЭМЖҮҮРИЙН ЗААВАРЧЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

Анхны VCA тогтолцоо нь хөтөлбөрүүдийн хэмжээнд хүчээ авч байгаа тул, бид VCA тогтолцоог хэрэгжүүлснээр 
бий болсон үр дүнг хянахын тулд энгийн, түгээмэл, тохируулж болохуйц, хэрэгжих боломжтой удирдамж 
өгөх байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн уриалгыг сонссон. Уг тогтолцооны хүн/байгалийн холбооноос 
үүдэлтэй нийгэмд чиглэсэн стратегид анхаарсан, нэмэгдэж буй нотолгоонд тулгуурласан энэхүү удирдамж 
нь байгаль орчноос гадна хүний   сайн сайхан байдлын үзүүлэлтүүдийг хянахад онцгойлон анхаардаг. 
Энэхүү зааварчилгаа нь TNC-ийн Хамтын байгаль хамгаалах хөтөлбөр (SCA) ба Байгаль хамгааллын 
загвар төлөвлөлт 2.0-тэй шууд холбох зорилготой бөгөөд VCA тогтолцоог баталсан хөтөлбөрүүдэд 
TNC-ийн өргөн хүрээний хүчин чармайлтыг мэдээлэхийн тулд хүний сайн сайхан байдал, хүрээлэн 
буй орчны үр дүн зэргийн талаарх ахиц дэвшлийг хянах мэдээллээр хангахад туслах зорилготой. 

Түүнчлэн, VCA Тогтолцооны хяналт, үнэлгээ, сургалтын  (MEL) бие даасан онлайн сургалтын 
хөтөлбөрийг conservationtraining.org сайтаас авах боломжтой бөгөөд энэ нь MEL төлөвлөгөө 
боловсруулалт; MEL дэх ёс зүй, хүний эрх, эрх тэгш байдал; фокус бүлэг болон гол мэдээлэгчийн 
ярилцлагын загвар; нийгмийн судалгааны загвар; мэдээлэл цуглуулах хэрэгсэл, хэрэгжилт; 
мэдээллийн удирдлагын систем ба үйл явц; мэдээллийн дүрслэл, харилцаа холбоо зэргийг багтаасан. 
Сургалтын хөтөлбөртэй танилцахыг хүсвэл conservationtraining@tnc.org хаягаар холбогдоно уу.
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Уг баримт бичигт дурдагдсан бүх “Хэрэгсэл болон Нөөц” гарчигтай 
материалыг www.tncvoicechoiceaction.org хаягаар орж үзэж болно.

19УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН 
МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

https://tnc.box.com/s/2r3oozu76hxfc1pqoct3i655ixtaolym
https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/
https://conservationbydesign.org/
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http://conservationtraining.org
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Цэнгэг усны нөөцийн шинж чанар, 
тэдгээрийн үр нөлөөг ойлгох нь
VCA тогтолцоо нь хуурай газрын, цэнгэг ус, далайн эргийн экосистемд хамаарна. Цэнгэг усны нөөцd 
нь хуурай газрын эсвэл далайн эргийн экосистемд хамаарахгүй тодорхой өвөрмөц шинж чанартай 
байдаг. Цэнгэг усны нөөцийн өвөрмөц шинж чанарыг үнэлэх нь уг тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлэх 
нарийн ширийн зүйлсийг ойлгоход нэн чухал байдаг. 

Хөдөлгөөн: Цэнгэг усны нөөц нь угаасаа хөдөлгөөнт шинж чанартай тул урсгал, нөөцийг 
ашиглах боломжтой орон зай, цаг хугацааны хувьд ихээхэн хэлбэлзэлтэй байх боломжийг 
бий болгож, нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн тархалтын хурдыг нэмэгдүүлдэг. Цаашилбал, 
энэ хөдөлгөөнөөс шалтгаалан олон төрөл зүйл, үйл явцын хувьд холбоотой байдал нь 
зайлшгүй чухал юм. Ашиглах боломж нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг бөгөөд цэнгэг 
усны нөөцийг хүмүүст хэрэгтэй цагт нь ашиглах боломжтой болгох нь үнэтэй тусаж 
болох тул, цэнгэг усны нөөцийн менежмент нь тохируулах боломжтой байх ёстой.

Чанар ба тоонд үзүүлэх нөлөө: Нэг байршилд байгаа цэнгэг усны нөөцийн төлөв байдал нь 
цаг уурын болон бусад хүчин зүйлсээс гадна голын дээд хэсгийн усан болон хуурай газрын бүх 
ашиглалт (хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, үйлдвэрлэл, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, тээвэр 
гэх мэт), голын дээд хэсгийн харьяаллын засаглалын хуримтлагдсан нөлөөллийг тусгадаг. 
Тиймээс, голын доод хэсгийн хэрэглэгчдийн хувьд ус байх эсэх, тэрхүү усны нөөцийн чанар 
нь баталгаатай байдаггүй ба усны хөдөлгөөн их байдгийн улмаас шалтгаан, үр дагаврын 
хооронд маш богино хугацаа байдаг. Цаашилбал, цэнгэг усны нөөцийн менежментийн арга 
зам нь ус цуглуулах талбай дахь байршлаас хамаарч харилцан адилгүй байж болно. 

Ажиглалтын хүндрэл бэрхшээлүүд: Эдгээр нөөцийн талаарх үнэн зөв ойлголтыг бий 
болгох, эрх, засаглалын хил хязгаарыг тогтоох, тэдгээрийг удирдахад шаардлагатай 
санал хүсэлтээр хэрэглэгчдийг хангахад илүү их сорилт үүсгэдэг тул цэнгэг усны 
нөөцийг (гүний ус, нүүдлийн загасны нөөц гэх мэт) ажиглах, хянах нь ямагт хэцүү байдаг. 
Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй тулгарсан үед онцгой хүндрэлтэй байна. 

Гадаад төрх: Гадаад төрх буюу бараа, үйлчилгээний үнэд тусгагдаагүй зардал/үр ашиг нь цэвэр 
усны нөөц хэрэглэгчдийн дунд хүчний динамикийг бүрдүүлж, нөлөөлдөг. Голын дээд хэсэгт байрлах 
нь доод хэсэгт байрлахаас тодорхой давуу талуудтай бөгөөд хүчний тэнцвэргүй байдал нь эдгээр 
динамикийг эсэргүүцэх эсвэл бэхжүүлэхэд нөлөөлдөг. Энэ нь хил дамнасан усны сүлжээ олон системд 
асуудал болсоор ирсэн бөгөөд голын дээд хэсгийн хэрэглэгчид дэд бүтэц хөгжүүлж, усны урсгалыг 
өөрчилж салбар цутгалуудаас нь холдуулснаар голын доод хэсгийн хэрэглэгчдэд усны хүртээмж 
багасаж, илүү тогтворгүй урсац үүссэн. Хүн амын хурдацтай өсөлт, цаг уурын өөрчлөлт, иргэдийн эмх 
замбараагүй байдал зэргээс үүдэлтэй усны хомсдол ихэссэн үед иймэрхүү маргаан гарах нь ихэсдэг. 

Орлуулах боломжгүй, амин чухал: Цэнгэг усыг орлуулах ямар ч боломжгүй—Энэ нь дэлхий дээрх 
бүх амьдралд зайлшгүй шаардлагатай. Хүний үндсэн эрхийн статусын улмаас хүмүүс усыг өмчилсөн 
эрх ховор тохиолддог. Харин цэнгэг устай холбоотой хамгийн их хамааралтай эрх нь нэвтрэх, 
татгалзах, эрх хасах эрхүүд юм (энэ талаар “эрхийг баталгаажуулах” хэсгээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү). 
Ус нь эдийн засгийн олон салбарын (хөдөө аж ахуй, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл гэх мэт) 
ард оршдог хөдөлгөгч хүч болдог тул хуваарилалт, менежмент нь голцуу маргаантай байдаг. 

d. Цэнгэг усны экосистемд гүний ус, булаг шанд, гол мөрөн, горхи, нуур цөөрөм, намгархаг газар багтана.  
“Цэнгэг усны нөөц” нэр томъёо нь усан дотор амьдардаг усны организмаас гадна усыг өөрийг нь  
нөөцийг хамруулдаг.



21УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

VCA тогтолцоо: Тулгуур багана, 
суурь элементүүдийг ойлгох, 
хэрэгжүүлэх нь

Энэ хэсэгт VCA тогтолцоог бататгасан мэдлэг, нотлох баримтууд, энэ нь практикт хэрхэн нөлөөлж 
байгаа, мөн VCA тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд дэмжих түлхүүр болгож сонгосон нөөц болон арга хэмжээ 
авах боломжтой бага хэмжээний хэрэгслийн талаар тайлбарлана. Энэ нь дөрвөн тулгуур баганаас 
эхэлж, гурван суурь элементээр үргэлжилнэ. Тогтолцооны тулгуур багана (эрх, чадамж, шийдвэр 
гаргалт, амьжиргаа) нь нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай шинж чанаруудыг илэрхийлдэг. Суурь элементүүд (эрх тэгш байдал, мэдлэг, газар нутаг, бат 
урт хугацааны бөх чанар) нь нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтыг тогтвортой байлгахад 
чухал шаардлагатай боломжит нөхцлийг бүрдүүлдэг. Тулгуур багана, суурь элементийн хэсэг тус бүр 
нь “Мэдлэг, нотлох баримт, дадал”, “Бодит жишээ”, “Хэрэгсэл болон нөөц” гэсэн дэд хэсгүүдийг агуулна. 
Байгаль хамгааллын мэргэжилтэн, хөтөлбөрийн туршлага, уугуул болон орон нутгийн түншүүдийн 
мэдлэг, туршлага, салбарын мэргэжилтнүүд, шинжлэх ухааны ном зохиолоос уг мэдээллийг авсан. Ишлэл, 
лавлагааг байгалийн нөөцийг удирдах, шийдвэр гаргахад Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн эрх мэдэл, 
чадамжийг дэмжих нотлох баримт, туршлагад суурилсан түгээмэл стратегийн арга замыг дээшлүүлэхэд 
манлайлагчид, санхүүжүүлэгчид, мэргэжил нэгт байгууллага, түншүүд ашиглаж болно. Байгаль хамгааллын 
мэргэжилтнүүд онцолсон хэрэгсэл, нөөцийг—төлөвлөлт, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийхээс эхлээд 
хэрэгжүүлэлт; хяналт, үнэлгээ, сургалт хүртэлх төслийн хөгжлийн аль ч үе шатанд ашиглаж болно. 

Бид дараах хэсгүүдэд танилцуулсан нотлох баримтууд нь Барууны шинжлэх ухаанд ихээхэн тулгуурладаг 
бөгөөд өвөг дээдсийнхээ газар дээр өвөрмөц сайхан амьдарч, эрч хүчтэй системийг бий болгодог 
тодорхой газар нутаг дахь хүн, байгаль хоёрын хоорондын нарийн төвөгтэй харилцаа, динамикийг 
хооронд нь хувааж, хялбаршуулж чадна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдийн хувьд, тогтвортой байдал нь бүх амьдралын17 тэнцвэрийг хадгалахад хүний үүрэг, хариуцлагаас 
үндэстэй амьдралын хэв маягийн үр дүн бөгөөд энэ нь Барууны шинжлэх ухааны онцлог шинж чанартай 
ангилалтай үндсэндээ зөрчилддөг. Бидний өнөөгийн нөхцөл байдалд, Барууны шинжлэх ухааны сэтгэлгээ 
нь микро болон макро түвшинд байгаль орчны шийдвэр, хэм хэмжээг тодорхойлдог нутгийн иргэдийн 
манлайлсан байгаль хамгаалалтын ажил байсаар байгааг бид хүлээн зөвшөөрч байна. Уугуул иргэдийн 
мэдлэг, шинжлэх ухаан нь бусадтай адил бүхэл бүтэн мэдлэгийн систем юм.18 Барууны шинжлэх ухааны 
нийлэгжилтийг хангаснаар хүрэхийг хүссэн үр дүн нь зөвхөн Барууны шинжлэх ухааны сургаал, практикт 
найдахаас хальж, байгаль хамгаалах талаар мэдээлэл өгөх арга замыг өргөжүүлэхийн төлөө сурч мэдэх, 
ажиллах олон аргыг ашиглаж буй байгаль хамгаалалтын мэргэжилтнүүдийг дэмжих явдал юм. Энэ хэсгийн 
зорилго нь уугуул иргэд болон бусад сурч мэдэх аргуудаас гадна Барууны мэдлэгийн тогтолцооны 
хэрэгсэлд тулгуурлан энэхүү зөрөх цэг дээр ажиллаж буй хүмүүст туслахад оршино.

Түүнчлэн, TNC нь байгаль хамгаалахад хүний   эрхэд суурилсан аргачлал аргыг тууштай баримталж, Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдэд эрхээ хамгаалж, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Тэрхүү үүрэг амлалт нь 
манай Алсын хараа, үнэт зүйл, ёс зүйн дүрэм болон уг VCA Тогтолцоог багтаасан байгаль хамгаалах 
үндсэн арга замд тусгагдсан. Чөлөөт, урьдчилсан, мэдээлэл өгсөн зөвшөөрлийн тодорхой ач холбогдлыг 
бид хүлээн зөвшөөрдөг. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хүний   эрхийг хүндэтгэж, сурталчлах нь ёс 
суртахууны үүрэг бөгөөд тогтвортой байгаль хамгаалал, хүний   сайн сайхан байдлыг хангах боломж олгох 
нөхцөл юм. Манай эрхэд суурилсан арга барилын талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл, TNC-ийн Хүний 
эрхийн гарын авлага-ыг (мөн “Эрх тэгш байдлын ашиг тус, нөлөөлөл ба оролцоо” хэсэгт авч үзсэн) үзнэ 
үү.

https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/accountability/?tab_q=tab_container-tab_element_103606965
https://www.tnchumanrightsguide.org/
https://www.tnchumanrightsguide.org/


22 ДУУ ХООЛОЙ, СОНГОЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО

Тулгуур багана 1

Газар, ус, нөөцийн  
эрхийг  
баталгаажуулалт

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Эрхийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх нь тодорхой нөхцөл байдалд чухал ач холбогдолтой 
байж болох хэдий ч, зарим тохиолдолд эрхийг баталгаажуулахтай адилгүй байдаг. Эзэмшиж 
буй өмчийн эрхийн төрөл, орон нутгийн иргэдийн өөрсдийнх нь эрхийн талаарх мэдлэг, 
тэдний эрхээ хэрэгжүүлэх чадавхи, бусад гүйцэтгэгчдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэж 
байгаа байдал зэрэг бүгд нь эзэмшлийн аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулдаг. 

 E Эрхийг баталгаажуулах нь газар, ус, нөөцийн тогтвортой ашиглалт, менежментийн 
хөшүүргийг зохицуулахад тусалж—менежментийн шийдвэр гаргахад хариуцан 
хамгаалах, тогтвортой байдлын талаар хүчтэй үнэт зүйл, мэдлэгтэй хүмүүс зэрэг орон 
нутгийн иргэдэд дуу хоолойгоо хүргэх—эрх мэдлээ илэрхийлэх боломжийг олгодог. 

 E Ерөнхийдөө эзэмшлийн аюулгүй байдал нь хүний     сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй 
орчны үр дүнтэй холбоотой хэдий ч, харилцан солилцоо байдаг. Эзэмшлийн аюулгүй 
байдал нь нөөцийн тогтвортой ашиглалт, менежментийг бүрдүүлдэг бусад хүчин 
зүйлстэй хэрхэн огтлолцож байгаа талаарх бидний мэдлэг нэмэгдсээр байгаа нь нөхцөл 
байдалд болгоомжтой дүн шинжилгээ хийж, хянах нь чухал болохыг харуулж байна. 

 E Далайн эргийн ус, цэнгэг усны нөөцийг эзэмших эрх нь нарийн төвөгтэй, хувьсан 
өөрчлөгдөж байдаг бөгөөд газрын эрхтэй харьцуулахад илүү их нэмэлт анхаарал 
хандуулахыг шаарддаг. Эдгээр нөөцийн өвөрмөц онцлог нь эрх, засаглал, 
аюулгүй байдлын нарийн төвөгтэй байдалд шууд хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд—
ашиглах эрх нь эдгээр нөхцөлд хянах эрхээс илүү түгээмэл байдаг.
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23УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Өмчийн эрх—Тодорхой салбартай холбоотой тодорхой арга хэмжээ авах эрх мэдэл. 
Өмчийн эрхэд нэвтрэх, татан авалт хийх (олборлох гэх мэт), менежмент хийх, хасах, 
хураах (өмчлөх эрх шилжүүлэх гэх мэт), зохих ёсны үйл ажиллагаа, нөхөн төлбөр 
зэрэг орно. Өмчийн эрхийг ихэвчлэн ашиглах эрх (нэвтрэх, татан авалт хийх) 
болон хянах эрх (менежмент хийх, эзэмших, хасах, хураах) гэж багцалдаг.19

Хамтын эрх—Уугуул иргэд нь ард түмнийхээ хувиар зайлшгүй оршин тогтнох, 
сайн сайхан байх, бүх нийтээрээ хөгжих хамтын эрхтэй. Үүнтэй холбоотойгоор 
улс орнууд Уугуул иргэдийн хамтын арга хэмжээ; хууль эрх зүй, нийгэм, улс 
төр, эдийн засгийн систем, байгууллагууд; тэдний өөрсдийн соёл; сүнслэг итгэл 
үнэмшлээ тунхаглах, хэрэгжүүлэх; өөрсдийн хэл, яриаг ашиглах; мөн тэдний газар, 
нутаг дэвсгэр, нөөц баялгийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэнэ. Улс орнууд нь 
Уугуул иргэдийн бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцоотойгоор хүн амын янз бүрийн 
бүлэг, соёлын эрх, системийн эв найртай зэрэгцэн орших байдлыг дэмжинэ.20

Эзэмшлийн маягт—Хэн ямар нөөцийг, хэр удаан, ямар нөхцөлтэй 
ашиглахыг тодорхойлдог.21 Зарим жишээнд төрийн, хувийн, нийтийн, 
хамтын Уугуул иргэдийн эсвэл уламжлалт зэрэг багтана.22 

Эзэмшлийн аюулгүй байдал—Эрх эзэмшигчийн өмчийн эрхийг нийгэм—
түүний дотор орон нутгийн иргэд, засгийн газар болон бусад гүйцэтгэгч 
дэмжинэ гэсэн ойлголт эсвэл итгэл үнэмшил.23 Энэ нь эзэмшлийн маягт, 
өмчийн эрх, байгууллагуудын харилцааны үр дүнд бий болдог.

 Өмчийн эрх

“Хэрэгсэл 2: Эзэмшлийн эрх эзэмшигчийн болон оролцогч талуудын 
зураглал” нь тухайн бүс нутаг дахь эрх эзэмшигчид болон оролцогч 
талуудыг тодорхойлохоос гадна эрхийг албан ёсоор эсвэл албан 
бусаар эзэмшиж байгаа эсэхийг тодорхойлоход туслах загвар юм.

Тухайн хүн эсвэл орон нутгийн иргэд эзэмшлийн аюулгүй байдалтай эсэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйлс 
нь нарийн төвөгтэй байдаг. Өмчийн эрх нь тухайн эрх эзэмшигч газар, ус, нөөц дээр ямар төрлийн 
арга хэмжээ авахыг заадаг. Өмчийн эрхэд ашиглах эрх—буюу нэвтрэх, татан авалт хийх болон хянах 
эрх—буюу менежмент хийх, хасах, хуваах, худалдах эрх 19, 24-дээр нэмээд зохих ёсны үйл ажиллагаа, 
нөхөн төлбөр зэрэг орно. Хүмүүс, нутгийн иргэдэд олгох эрхийн төрөл нь тухайн бүс нутгийн дотор 
болон хэмжээнд харилцан адилгүй байж болно. Жишээлбэл, нутгийн иргэд нь бэлчээрийн газрыг 
бүрэн дүүрэн ашиглах, хянах эрхтэй байж болох ба жилийн тодорхой цаг үед эсвэл ган гачигтай үед 
хөрш зэргэлдээх нутгийн иргэд тухайн газарт нэвтрэх боломжийг олгож болно. Нуурын нэг хэсэг нь 
засгийн газрын өмч байж болох ба нуурын эрэг дагуу амьдардаг нутгийн иргэд загас түрсээ шахах үеэс 
бусад үед жилийн туршид нууранд нэвтрэх, татан авалт хийх (загас барих гэх мэт) эрхтэй байж болно. 
Далайн бүс нь үндсэндээ нээлттэй гарц байж болох бөгөөд уламжлалт менежментийн эрхийг орон 
нутгийн болон хөрш зэргэлдээх нутгийн иргэд хүлээн зөвшөөрч, хамгаалдаг бөгөөд тухайн бүсэд зөвхөн 
улирлаас хамааран нэвтрэх эсвэл татан авалт хийх эрхийг зөвхөн тодорхой төрөл зүйлд зөвшөөрдөг.

https://tnc.box.com/s/ekyv0saesnuty5ya3fzteho8njz35w2m
https://tnc.box.com/s/ekyv0saesnuty5ya3fzteho8njz35w2m
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Хамгийн гол нь зөвхөн эрх эзэмших нь хангалтгүй. Эдгээр эрхийг хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх 
(хүндэтгэх гэх мэт) ёстой. Хувь хүн, өрх, нутгийн иргэд, бизнесийн байгууллагууд болон бусад 
оролцогч талууд эдгээр эрхийг засгийн газраас албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөөгүй байсан ч гэсэн 
(албан бус эрх гэх мэт) өмчийн эрхийг албан бусаар хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлж болно. Албан 
ёсоор бол, засгийн газар эрх эзэмшигчийн эрхийг (албан ёсны эрх гэх мэт) хууль ёсны дагуу хүлээн 
зөвшөөрөх баримт бичгийг бүрдүүлж болно. Нөхцөл байдлаас хамаарч нутгийн иргэд албан бусаар 
болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байж болох ч, зарим тохиолдолд 
албан бус хүлээн зөвшөөрөх нь одоогийн байдлаар эзэмшлийн аюулгүй байдлыг хангахад хангалттай 
байж болно. Албан ёсны эрх шаардлагатай эсэх нь засгийн газар эсвэл бусад гүйцэтгэгч уг системийг 
дэмжиж байгаа эсэхээс хамаарна. Өмчийн эрхийг албан ёсоор ба албан бусаар хүлээн зөвшөөрөх, 
хэрэгжүүлэхийн харилцан хамаарал нь эзэмшлийн аюулгүй байдлыг тодорхойлох гол хүчин зүйл юм. 

 Эзэмшлийн аюулгүй байдал

“Хэрэгсэл 3: Эзэмшлийн аюулгүй байдлын үнэлгээ” нь тухайн нөхцөл байдалд 
эзэмшлийн аюулгүй байдал мөн Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй 
хамтран үүнийг хэрхэн дэмжих талаар ойлгоход туслах оношилгоо юм.

Эзэмшлийн аюулгүй байдал нь өмчийн эрхийг нийгэм, тэр дундаа нутгийн иргэд, засгийн газар болон 
бусад гүйцэтгэгч дэмжинэ гэсэн эрх эзэмшигчийн ойлголт эсвэл итгэл үнэмшил юм.23,25-26 Энэ нь эцсийн 
дүндээ хүмүүс газар, ус, нөөц баялгийг эзэмших эрхтэй гэсэн субъектив үзэл бодол бөгөөд өмчийн эрх 
болон ашиглалт, нэвтрэх эрхийг зааж буй албан ёсны болон албан бус байгууллагуудын харилцаа юм. 
Үүний үр дүнд албан ёсны эрхгүйгээр эзэмшлийн аюулгүй байдалтай байх боломжтой. Дээр дурдсанчлан, 
хэрэв энэ нь асуудалгүй бол хүмүүс өөрсдийн уламжлалт эзэмшилд байх хугацаандаа туйлын аюулгүй 
байдлыг мэдэрч болно. Тухайлбал, хууль ёсоор ус эзэмших эрхийг хувь хүмүүс эсвэл нутгийн иргэд 
эзэмшдэг тохиолдол цөөхөн байдаг хэдий ч ус хэрэглэгчдийн ихэнх нь өөрсдийгөө ус ашиглах, нэвтрэх 
эрхтэй гэж боддог. Газар, ус, нөөц баялгийн аюулгүй байдлын талаарх ойлголт нь хүмүүсийн өмч хөрөнгөө 
хэрхэн ашиглах, удирдах талаар шийдвэр гаргахад гол хүчин зүйл болдог тул бид эзэмшлийн аюулгүй 
байдалд ихэнхдээ анхаардаг. Тухайлбал, хэрэв эрх эзэмшигч нь эзэмшлээ эрсдэлтэй эзэмшил гэж үзвэл, 
урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх магадлал бага болно (мод бэлтгэлээ тогтвортой удирдах, хөрс, 
ус хамгаалах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах гэх мэт). Учир нь эдгээр шийдвэрийн үр өгөөжийг 
олон жилийн турш хүртэхгүй бөгөөд тухайн үед эрх нь хадгалагдсаар байх баталгаа байхгүй. Үүнтэй 
харьцуулбал газар, ус, нөөц баялгийн ашиглалт, хяналтаа алдахад хүргэх халдлага, мөргөлдөөн, бусад 
арга хэмжээ гарна гэж санаа зовох шаардлага бага байдаг тул найдвартай эзэмшлийн эрх эзэмшигч 
нь аливаа хөрөнгө оруулалт эсвэл нөөц баялаг ашиглах шийдвэрээс өөрсдөө ашиг тус хүртэх нь илүү 
баталгаатай байж болно. Энгийнээр хэлбэл, нутгийн иргэд эзэмшлийн хугацаандаа илүү аюулгүй байхын 
хэрээр тэдний тогтвортой ашиглалт, менежмент хийх магадлал төдий чинээ өндөр байх болно.27-30

https://tnc.box.com/s/us9t0c4uwgdyzcipi7kzyyaff32h0njt


25УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Хүснэгт 2: Эзэмшлийн аюулгүй байдлын түгээмэл асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэхийн тулд 
хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагааны жишээ.27 Эрхийн маргаантай байж болох тул эзэмшлийн 
аюулгүй байдлын арга хэмжээний улмаас (мөргөлдөөн ихсэх, хариу арга хэмжээ авах гэх мэт) 
учирч болзошгүй үр дагаврыг ойлгохын тулд эрсдлийн бүрэн дүүрэн үнэлгээ хийх шаардлагатай. 
Эцсийн дүндээ, эзэмшлийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх аливаа стратегийн зохистой байдал (амжилт 
эсвэл бүтэлгүйтлийн магадлал) нь тухайн нөхцөл байдал, аюулгүй байдлын эх үүсвэр, хөдөлгөгч 
хүчин зүйлс, боломжит нөхцлөөс хамаарна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэрэгсэл 3 дээрээс үзнэ үү.

Эзэмшлийн аюулгүй байдлын 
асуудал

Эзэмшлийн аюулгүй байдлыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 

жишээ

Нутгийн иргэд албан бус буюу уламжлалт 
эрх эдэлдэг хэдий ч, засгийн газар 
эсвэл бусад гүйцэтгэгч үүнийг хүлээн 
зөвшөөрдөггүй, дэмждэггүй.

Эрхийг хэрэгжүүлэх чадвар бэхжүүлэх, 
нутгийн иргэдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, 
хэрэгжүүлэхэд төрийн дэмжлэг үзүүлэхтэй 
холбоотой хууль эрх зүйн болон хүнд суртлын 
тогтолцоог удирдахад зураглал, төлөвлөлтийн 
дэмжлэг, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх

Нутгийн иргэд албан ёсны эрхтэй 
хэдий ч эдгээр эрхээ мэддэггүй

Эрхийг хэрэгжүүлэх чадвар бэхжүүлэхтэй 
холбоотой мэдлэг дээшлүүлэх аян

Нутгийн иргэд албан ёсны эрхээ 
эзэмшдэг, мэддэг хэдий ч, тэдгээрийг 
хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэддэггүй

Эрхийг хэрэгжүүлэх чадвар бэхжүүлэхийн 
зэрэгцээ хууль эрх зүйн болон хүнд 
суртлын системийг удирдахад нь 
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх

Нэг ижил газар, ус, нөөц баялгийн албан 
ёсны эсвэл албан бус эрх, нэхэмжлэлийг 
хэрэгжүүлдэг олон гүйцэтгэгчид

Эрх эзэмшигчдийн хоорондын маргаан 
шийдвэрлэх дэмжлэг үзүүлэх, эрхийг 
тодруулахад хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, нутгийн иргэдийн эрхийг 
хэрэгжүүлэхэд төрийн дэмжлэг үзүүлэх

Нутгийн иргэдэд албан ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх 
эрх зүйн баримт бичгүүд байдаг хэдий 
ч, тэд албан ёсны эрхээ эдэлдэггүй

Эрхийг хэрэгжүүлэх чадвар бэхжүүлэхтэй 
холбоотой хууль эрх зүйн болон хүнд суртлын 
тогтолцоог удирдахад зураглал, төлөвлөлтийн 
дэмжлэг, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх

Нутгийн иргэдэд албан ёсны эрхээ эдлэх 
хууль эрх зүйн баримт бичгүүд байдаггүй

Зохицуулалтын шинэчлэлийг 
дэмжихэд бодлогоор нөлөөлөх

https://tnc.box.com/s/us9t0c4uwgdyzcipi7kzyyaff32h0njt
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  Эзэмшлийн маягт

Эзэмшлийн маягт нь хэн ямар нөөцийг, хэр удаан, ямар нөхцөлтэй ашиглахыг тодорхойлдог.21 
Жишээлбэл, өмчийн эрхийн хязгаарлалт эсвэл хязгаарлалт байж болох бөгөөд энэ нь тухайн эрх ямар 
тодорхой нөөцөд хамаарахад нөлөөлдөг (нэг төрөл зүйлийг удирдах эрх, харин нөгөөг нь биш гэх 
мэт), мөн тэдгээр эрх хэр удаан үйлчлэх вэ (эрх шилжүүлэх хүртэл эсвэл хугацаагаар хязгаарлагдсан 
түрээс дуустал хадгалагдах эрхүүд гэх мэт). Эрх хэр баталгаатай эсэхийг тодорхойлохдоо үүнийг 
анхаарч үзэх шаардлагатай. Жишээлбэл, нутгийн иргэд нь 20 жилийн хугацаанд ойг ашиглах, 
хянах эрхтэй хэдий ч хэрэв газрын хэвлийг ашигт малтмалаар баялаг газар эзэмшиж байгаа 
компанид түрээслүүлсэн бол нутгийн иргэд эрхээ мэдэрч, хамгаалж чадахгүй байх нь бий. 

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд тухайн газарт амьдардаг нөхцөлд нийтийн, хувийн, нийгмийн, 
хамтын уугуул ба/эсвэл уламжлалт эзэмшлийн хэлбэр байж болно. Уугуул иргэд нийтийн болон хамтын 
өмчлөх эрхээ хасуулсан тохиолдолд, бид энэ эзэмшлийг сэргээх (хувийн газар, ус, нөөцийг нийтийн 
болон хамтын эзэмшил рүү буцаах; Уугуул иргэдийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий болгоход 
бодлогоор нөлөөлөх гэх мэт) эсвэл Уугуул иргэд, нутгийн иргэдийн эрх мэдлийг сэргээж, дэмжихийн 
тулд бид ихэвчлэн хамтран ажилладаг. Олон нийтийн, нийтийн болон хамтын эзэмшлийн маягтуудад 
нөөц баялаг нь ихэвчлэн нийтийн сан байдаг бөгөөд—олонх нь хүмүүсийг (далайн эрэг орчмын загас 
агнуур, ой мод, бэлчээрийн болон уст давхарга гэх мэт) оруулахгүйгээр ашиглах эрхтэй (нэвтрэх, татан 
авалт хийх/олборлох) байдаг. Эдгээр тохиолдолд, нөхцөл байдал зөвшөөрвөл хянах эрхийг (ялангуяа 
удирдах болон хасах эрх) хэн эсвэл юу тодорхойлохыг тодотгох, ялангуяа хариуцан хамгаалах хатуу ёс 
зүй байхгүй тохиолдолд эсвэл янз бүрийн гүйцэтгэгч эсвэл эдийн засгийн хүчирхэг хөдөлгөгч хүч байгаа 
тохиолдолд, нийтийн сангийн засаглалын системийг бэхжүүлэх (дараагийн хэсэгт авч үзнэ) нь чухал юм.

  Шинээр гарч ирж буй нотлох баримт

Эзэмшлийн аюулгүй байдлыг яагаад, хэрхэн бэхжүүлэх нь нийт эерэг үр өгөөжийг авчрах логик 
нь ойлгомжтой: эзэмшлийн аюулгүй байдлыг баталгаажуулснаар тодорхой бус байдлыг бууруулж, 
ашиглалтын болон менежментийн шийдвэрт хэн үг хэлэхийг тодорхой болгож, газар, ус, нөөц баялгийн 
үр ашгийг хэн хүртэхийг тодорхойлох боломжтойгоос гадна хөрөнгийг чөлөөлөх гол бүрэлдэхүүн хэсэг 
байх (зээл авах боломжоор хангах, эрх эзэмшигчдийг шийдвэр гаргалтад оролцох эрх олгох гэх мэт).31-

34 Гэсэн хэдий ч ерөнхийдөө эзэмшлийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь хүрээлэн буй орчны үр дүнтэй 
харьцуулахад хүний   сайн сайхан байдлын үр дүнтэй эерэг холбоотой болохыг нотлох илүү их нотолгоо 
байдаг ба сүүлийн үеийн системчилсэн хяналт нь биом, хүн ам, улс орон болон бусад хүчин зүйлсийн 
байгаль орчны үр дагаврын талаарх нотлох баримтууд нийцэхгүй байгааг харуулж байна.27 Жишээлбэл, 
дээрээс доош эрэмбэлэх програмууд нь уламжлалт байгууллагууд, байгалийн баялгийн засаглалын 
тогтолцоог үл тоомсорлосон эсвэл тэдгээртэй нийцэхгүй байснаас болж илүү их зөрчилдөөн, эзэмшлийн 
аюулгүй байдлын баталгаагүй байдал зэрэг хүсээгүй үр дагаварт хүргэсэн тохиолдлууд бий.35 

Эзэмшлийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь байгаль орчин, хүний   сайн сайхан байдалд эерэг үр дагаварт 
хүргэх эсэх талаар нотлох баримтууд гарч ирсээр байгаа тул хүсээгүй үр дагавраас зайлсхийх эсвэл 
арилгахын тулд сайтар хяналт тавих шаардлагатай байна. Жишээлбэл, эзэмшлийн аюулгүй байдал 
бэхжих нь газрын урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх хөшүүргийг нэмэгдүүлэх боломжтой хэдий ч, 
энэ нь газрын тогтвортой менежмент, хамгаалалтаас илүүтэйгээр хөдөө аж ахуй эсвэл дэд бүтцэд илүү 
их хөрөнгө оруулалт хийхэд хүргэж магадгүй.27 Өөрөөр хэлбэл, нутгийн иргэдийн эзэмшлийн аюулгүй 
байдал өндөр байгаа газруудад экосистемийн үйлчилгээний төлбөр гэх мэт бусад арга хэрэгслээр ойгоос 
хуримтлагдсан үр ашгийг урамшуулах замаар ой мод сүйтгэлийг багасгаж болно.36 
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Усны системүүдийн хувьд, тодорхой ус эсвэл усны организмыг хэн, хэзээ эзэмших эрхтэйг тодорхой 
болгох эзэмшлийн аюулгүй байдлын баталгаа нь олборлолт, ашиглалтын гэрээ, түүнчлэн эрх эзэмшигч 
эдгээр гэрээг хэрхэн хянаж, хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцээр хийх үе шатыг бүрдүүлэх боломжтой.37 
Далайн эргийн бүс нутагт загас агнуурын эрхэд тулгуурласан менежментийн тогтолцоог бий болгох 
нь загасны нөөц, нийгэм, эдийн засгийн хувьсах үр дүнд эерэг нөлөө үзүүлэхэд хүргэж болно. Гэсэн 
хэдий ч энэ нь зорилтот бус эсвэл хамгаалагдсан төрөл зүйл, түүнчлэн байгаль орчны экосистемд загас 
агнуурын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл зэрэг нөлөөллийг шийдвэрлэхэд хангалтгүй байж болно.38-39 

  Цэнгэг ус, далайн эрэг орчмын  
нөхцөл дэх эрхийн онцгойлон анхаарах зүйлс

Шингэн шинж чанартай тул цэнгэг ус, далайн эрэг орчмын нөөц баялаг нь газар болон бусад өмч шиг 
“эзэмших” магадлал багатай байдаг. Үүнээс илүүтэйгээр ашиглах эрх, хянах эрх зэрэг харилцан адилгүй 
(болон ихэвчлэн давхцдаг) “эрхийн багцууд”-ыг хэн эзэмшдэг, мөн усны эрх нь газрын эрхтэй хэрхэн 
холбогдож байгааг харах шаардлагатай. Жишээлбэл, цэнгэг усны нөөц олон байдаг тул нөөцийн эрх, 
менежментийн цар хүрээ нь системийн экологийн цар хүрээтэй тохирохгүй байдаг (гол мөрөн нь улс 
төрийн олон хил хязгаарыг давдаг гэх мэт). Цаашилбал, орон нутаг цэнгэг усны нөөцийг ашиглах, удирдах 
эрхтэй байлаа ч гэсэн, хэрэв нөөц нь голын дээд хэсэгт шавхагдаж байгаа тохиолдолд тэд хэзээ ч эдгээр 
эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болно. Үүний үр дүнд цэнгэг ус, эрэг орчмын нөөцийн онцлог шинж 
чанар нь эзэмшлийн аюулгүй байдалд хэрхэн сорилт эсвэл боломжуудыг үүсгэж болохыг, мөн тухайн 
байгалийн нөөц баялгийн онцлогоос шууд үүдэлтэй урган гарсан эзэмшлийн аюулгүй байдалд төрөл 
бүрийн аюул занал хэрхэн учруулж буйг сайтар үнэлэх нь чухал. Эрх нь цэнгэг ус, далайн эргийн нөөцийг 
ашиглах, үр ашгийг нь хүртэх чадварыг дангаараа баталгаажуулдаггүй. Олон тооны усны нөөцийг хэт их 
хуваарилсан тул эрх нь боломжит нөөцөөсөө давж гарсан байдаг (цэнгэг ус олж авах эрх, далайн эрэг 
хавийн загас барих эрх). Цэнгэг усны нөхцөлд, энэ нь гантай жилүүдэд улам их нэмэгддэг. Үүнтэй адилаар, 
олон усан сан бохирдсоны улмаас боломжит нөөцийг зарим зорилгоор ашиглах боломжгүй болгож байна. 
Үүний тулд цэнгэг ус болон далайн эрэг орчмын нөөц ашиглагчдын хоорондох хүчний динамикийг анхаарч 
үзэх нь чухал. Учир нь тэнцвэргүй байдал нь тодорхой бүлгүүдэд эрхээ баталгаажуулахад нь саад болдог. 
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  Танзани дахь нутаг дэвсгэр, нөөц баялгийн  
эрхийг баталгаажуулах

Танзанийн хойд бэлчээрийн талбай нь 8 сая акр (3.2 сая га) талбайг хамардаг бөгөөд Серенгети, 
Нгоронгоро Кратер, түүнчлэн дэлхий дээр үлдсэн ан хийж, жимс ногоо түүж амьдардаг сүүлчийн овог 
аймгуудын зарим нь болох Маасай бэлчээрийн малчид, Хадзабе, Акие нарын орон гэрийг оруулаад 
Африкийн зэрлэг ан амьтдын нүүдэллэдэг хамгийн чухал газруудыг хамардаг. Сүүлийн 40 жилийн 
хугацаанд энэ бүс нутагт хүн амын нягтрал бараг гурав дахин нэмэгдсэн нь газар ашиглалтын (голчлон 
газар тариалан, бэлчээрийн аж ахуй) талаарх өрсөлдөөнд хөтөлж, бэлчээрийн мал аж ахуй, ан хийж, 
жимс ногоо түүж амьдардаг хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, мөн эдгээр газраас хамааралтай зэрлэг 
ан амьтдын бэлчээрлэх, нүүдэллэх газрыг аюулд оруулж байна. Орон нутгийн тосгонууд өөрсдийн 
тосгоны бүх газар нутгийг хуваах эрхтэй бөгөөд нэгэнт тухайн газар албан ёсоор хувь хүнд олгогдвол 
тэр газрыг дотор нь хөвгүүддээ хувааж өгч болно. Орон нутгийн болон хувь хүний   өмчлөлийг уг 
хуулиар дэмжсэн. Түүнчлэн, Танзанийн төв засгийн газар ихээхэн эрх мэдэлтэй бөгөөд хэрэв тосгон 
нь Уламжлалт оршин суух эрхийн гэрчилгээ (CCRO)-гээр дамжуулан албан ёсны өмчлөлийг (эзэмшил) 
эзэмшдэггүй бол томоохон арилжааны фермүүдэд зориулж газрыг албадан хураах боломжтой. 

Африк дахь TNC нь хамтын CCRO томилолт-оор дамжуулан бэлчээрийн мал аж ахуй, ан хийж, жимс 
ногоо түүж амьдардаг нутгийн иргэдэд хууль ёсны эзэмшил, менежментийн эрхийг баталгаажуулахын 
тулд нутгийн иргэд, түншүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Түнш Ujamaa Нөхөрлөлийн нөөцийн 
итгэлцэл байгууллагаас анхлан санаачилсан, одоо байгаа CCRO тодорхойлолтыг ашиглан 
хувь хүмүүст зориулсан энэхүү хууль эрх зүйн хэрэгсэл—нь нутгийн иргэдэд уламжлалт газар 
нутгийг эзэмшиж, удирдах, эко аялал жуулчлал, нүүрстөрөгчийн кредит зэрэг байгалийн нөөцөд 
тулгуурласан байгууллагуудаас үр ашиг хүртэх боломж олгодог. Хамтын CCRO нь нөөцийн 
нийтийн санг хамгаалах нэмэлт давхаргыг бий болгодог бөгөөд энэ нь урт хугацааны менежмент, 
цаг хугацааны явцад бэлчээрийн хүртээмжийг сайжруулж, баталгаажуулахад тустай байдаг. 

Энэ загварыг Танзанийн бэлчээр газарт өргөжүүлснээр бид бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, 
газрын менежментийн системийн үндэс болгож урт хугацааны туршид тэгш хүртээмж, эзэмшил, 
газар эзэмших олон нийтийн эрхийг илүү найдвартай болно гэж харж байна. Хил дамнасан 
бэлчээрийн коридорыг нээлттэй байлгаснаар мал, зэрлэг ан амьтад эрүүлжиж, тосгон хоорондын 
зөрчилдөөн буурч, тогтвортой амьжиргааны боломжуудаар дамжуулан орлогоо өсгөх боломжтой. 
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ТЭМДГИЙН ТАЙЛБАР
VCA тогтолцооны биом ХУУРАЙ ГАЗАР ЦЭНГЭГ УС ДАЛАЙН ЭРГИЙН

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/africa/stories-in-africa/the-hadza-helping-hunter-gatherers-protect-their-homeland/
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Газар эзэмшлийн механизм нь өөрөө Тосгоны газар ашиглалтын төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлагын 
дагуу газрын тогтвортой менежменттэй холбоотой бөгөөд засгийн газар болон аялал жуулчлал 
эрхлэгчидтэй хэлэлцээр хийх үндэслэл болдог. Газар тариалангийн ажилд халдсан зарим тохиолдол 
байдаг хэдий ч шалгаж үзэхэд шүүхүүд CCRO болон байгаль хамгаалах гэрээг дэмжсэн шийдвэр 
гаргасан. Сүүлийн есөн жилийн хугацаанд 5 сая акр (~2 сая га) талбайг Тосгоны газар ашиглалтын 
төлөвлөгөөнд оруулсан (CCRO тодорхойлолт авах эхний алхам). Нийт ландшафтын хэмжээнд 4.2 сая 
акр (~1.7 сая га) бэлчээрийг 80 CCRO тодорхойлолт болон хоёр Зэрлэг ан амьтдын менежментийн 
бүсээр (гишүүн тосгодын зөвхөн зэрлэг ан амьтдын амьдрах орчин болгож хуваарилсан нийтийн 
эзэмшлийн талбай) дамжуулан хамгаалж, мөн 370,650 акр (~150,000 га) талбайг 2022 оны 6-р сарын 
байдлаар нэмж хамгаалахаар хүлээгдэж байна. CCRO тодорхойлолтын амжилт нь бэлчээрийн талбайг 
алдахад хүргэж болзошгүй газрыг хувиргахаас урьдчилан сэргийлэх арга замыг харуулж байна. 

Гэсэн хэдий ч шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан асуудлууд байсаар байна. Газар ашиглалтын 
төлөвлөгөөний хил хязгаарыг тогтоож, CCRO тодорхойлолтыг бүрдүүлсний дараа ч, зарим CCRO 
тодорхойлолтын бэлчээрийн даац хэтэрсэн байсан. TNC-ийн бэлчээрийн нэгдсэн менежментийн 
хөтөлбөр нь CCRO-ийн нутаг дэвсгэрт бэлчээрийн дарамтыг бууруулах боломжтой сэлгэн 
бэлчээрлүүлэх, хаалтын системүүд, сүрэглэсэн мал маллагаа зэрэг CCRO-д хамгийн сайн бэлчээрийн 
арга барилыг дэмжих зорилготой юм. Түүнчлэн уг хөтөлбөр нь CCRO-г бусад бэлчээрийн талбайтай 
холбохыг зорьж буй тосгон хоорондын бэлчээрийн гэрээг баталгаажуулахад тусална. Орон нутгийн 
оролцогч талууд CCRO-г хууль ёсны гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа нь нэмэгдэж байгаа хэдий ч 
засаглалын асуудал үргэлжилсээр байгаа ба бүх CCRO-г ижилхэн хүндэтгэх шаардлагатай байна.

  Колорадо голын сав газрын уугуул иргэдийн  
эрхээр дамжуулан усны хомсдолыг шийдвэрлэх

Колорадо голын сав газар нь Гранд Каньон, уламжлалт болон омгийн янз бүрийн хариуцан хамгаалагчдын 
өлгий нутаг болох АНУ-ын хамгийн үзэсгэлэнтэй ландшафт газар нутгийн нэг юм. Энэ нь биологийн асар 
их төрөл зүйлийг агуулсан олон төрлийн цэнгэг ус, хуурай газрын экосистемтэй бөгөөд олон соёл, нутгийн 
иргэд, эдийн засгийн ашиг сонирхлын өлгий нутаг юм. Колорадо гол болон түүний салбар цутгалуудын ус 
нь олон мянган жилийн турш Уугуул иргэдийн амьдралын эх үүсвэр байсаар ирсэн бөгөөд тэдний соёл, 
эдийн засгийн сайн сайхан байдалд нэн чухал юм. Суурьшин амьдрагч хүмүүс газар, усыг колоничилсноор 
Уугуул иргэдийн энэ нутаг дэвсгэрийн гол мөрөн, газарт амьдрахаа үргэлжлүүлэх, ашиглах, арчлах 
чадварыг ихээхэн өөрчилсөн. Үй олноор нь хоморголон устгах, өвөг дээдсийнх нь нутгаас албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх, зөрчигдсөн гэрээнүүд, Омгийн баялгийн хяналтыг сулруулах, Уугуул иргэдийг уусгах 
зорилготой холбооны олон хууль тогтоомж, бодлого нь тэдний тус Сав газар дээрх газар, ус, хоол хүнс 
болон бусад байгалийн баялагт нэвтрэх эрхийг хязгаарласан. Түүнчлэн далан, суваг, усан сан бүхий 
усны дэд бүтцийн өргөн тогтолцооны системийг барьж байгуулснаар байгаль орчныг улам доройтуулж, 
Уугуул иргэдийн усны хэрэгцээг үл тоомсорлож, Уугуул иргэдийг уламжлалт бус газар тариалан, мал 
аж ахуй эрхэлж, хамгаалалттай газрууд болох хуурай газар нутагт амьдрахаас өөр аргагүй болгосон. 

40 сая гаруй хүн амын хөдөө аж ахуй болон ахуйн хэрэгцээний усны хэрэгцээг хангадаг Колорадо голыг 
эрчимтэй хянадаг бөгөөд тус Сав газрын олон сонирхогч талуудын усны менежмент, ашиглалтыг багц 
дүрэм журам, хууль тогтоомжоор зохицуулдаг. Хуулийн давуу эрх бүхий Омгийн үндэстнүүдэд тус Сав 
газрын томоохон, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий усны эрхийг e олгодог. Гэсэн хэдий ч устай холбоотой 
шийдвэр гаргах томоохон форум, үйл явц нь Омгийн ус, байгалийн нөөцийн менежментийн үүргийг 
хараахан хангалттай хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. Одоогоор, тус Сав газрын 30 Омгийн үндэстнүүдийн 

e. Олон муж дахь холбооны бус байгууллагуудын усны хуваарилалт, ашиглалт нь АНУ-ын баруун хэсэгт Урьдчилан 
өмчлөх тухай сургаалиар зохицуулагддаг бөгөөд үүгээр эх үүсвэрээс тодорхой хэмжээний усыг давуу эрхтэйгээр ашиглах 
эхний хуулийн этгээд нь цаашдын хэрэглэгчдийн ашиглах эрхийг эзэмшдэг. Омгийн үндэстнүүдийн нэрийн өмнөөс 
хамгаалагдсан эрхүүдийг оруулаад Холбооны нөөцийн усны эрх нь АНУ-ын холбооны газар нутгийг хамгаалахтай 
холбоотой бөгөөд ихэвчлэн Холбооны газрын хамгаалалтад орсон огноотой холбоотой эрэмбийн огноотой байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор АНУ-ын баруун хэсэг дэх Омгийн усны эрхийг ихэвчлэн маш эртний, ахлах эрэмбийн огноогоор удирддаг.
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22 нь өөрсдийн нөөц газар болох 
хамгаалалттай газруудад байрладаг 
дор хаяж нэг мужид усны эрхийн тоон 
үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд жилд бараг 
3.5 тэрбум куб метр усыг хянадаг нь 
тус Сав газрын усны ойролцоогоор 
20 хувийг эзэлдэг. Сав газрын зарим 
мужид үлдсэн заргалдаж буй Омгийн 
үндэстнүүд усны эрхийн хэмжээгээ 
тогтоосноор энэ хэмжээ өсөх 
төлөвтэй байна. Эдгээр Омгийн усны 
эрхийн ихээхэн хэсэг нь одоогоор 
хөгжөөгүй байгаа (хэрэгжээгүй эсвэл 
ашиглагдаагүй гэх мэт) хэдий ч, 
тэдгээрийг хөгжүүлснээр одоогийн 

f. Учир нь Колорадо голын сав газрын гэрээнд Омгийн эрх нь гэрээнд хамаарахгүй гэж заасан байдаг олон нийтлэл байдаг  
тул, Нөхөрлөлүүдийн холбооны голлох чиглэлийн хууль ёсны нэхэмжлэхийн огноо аль аль нь болдог.
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усны хэрэглээг орлуулах магадлалтай.f Омгийн усны хэмжээг үл харгалзан, тус Сав газрын олон эрх 
мэдэл бүхий гүйцэтгэгч (холбооны болон муж улсын засгийн газар, усны гол хэрэглэгчид, хотын захиргаа, 
хөдөө аж ахуйн бизнесүүд гэх мэт) Омгийн үндэстнүүдийг усны эрхээ хамгаалах, хөгжүүлэх хүчин 
чармайлтаас санаатайгаар, системтэйгээр хасаж, бодлогын хэлэлцээрт Омгийн сайн дурын оролцоог 
таслан зогсоосон. Хамгийн сүүлд 2019 онд л гэхэд, мужийн болон холбооны хэлэлцээ хийгчид усны 
хомсдолын эрсдэл, шийдлийг үнэлэхэд Омгийн усны үүрэг оролцоог нарийвчлан судлах хүсэлгүй байсан 
тул Омгийн үндэстнүүд усны хомсдолын эрсдлийг бууруулах зорилготой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
оролцохоос ихэнхдээ хасагдсан. Энэхүү хасалт нь Уугуул иргэдийн гэрээ болон бусад эрхийг хүлээн 
зөвшөөрч, хүндэтгээгүй шийдэлд хүргэж, тус Сав газрын нийгэм-эдийн засгийн, байгаль орчны тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Омгийн үндэстнүүдтэй хамтран ажиллах боломжийг алдахад хүргэсэн. 
Энэхүү бодлогын үйл явц нь уг хамтын эзэмшлийн, ариун дагшин голын ирээдүйг тодорхойлохын тулд, 
тус Сав газрын нутаг, устай холбогдсон Уугуул иргэдийн соёл, оюун санааны холбоо зэрэг нөөц баялгийг 
хэрхэн хариуцан хамгаалах талаар Уугуул иргэдийн үзэл бодлыг нэгтгэх чухал боломжийг алдаж байна.

TNC-ийн Колорадо голын хөтөлбөр нь АНУ-ын сав газрын бүх долоон муж (Вайоминг, Колорадо, Юта, 
Нью-Мексико, Аризона, Невада, Калифорни), Мексик, мөн тус Сав газрын хэмжээнд ажилладаг. Гол 
анхаарах асуудал нь гурван стратегид чиглэдэг: ба тэдгээр нь олон хэрэглэгчдийн (байгаль орно) усны 
хэрэгцээг тэнцвэржүүлэх, усны дэд бүтэц болон хүрээлэн буй орчны урсгалыг нэмэгдүүлэх бусад үйл 
ажиллагааг сайжруулах, Омгийн усны санаачилгыг урагш ахиулах юм. Омгийн усны санаачлагаар 
дамжуулан нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд тэдний 
Сав газрын менежментийг дэмжих бодлогын чухал хэлэлцүүлэгт Омгийн дуу хоолойг өргөх, мөн хүн, 
байгальд илүү эрх тэгш, урт хугацааны шийдлүүдийг дэмждэг газар дээрх цэнгэг усыг хамгаалах 
шинэлэг төслүүдийг бий болгох зэргээр бид Омгийн үндэстнүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал, 
Колорадо голын доод сав газрын усны хомсдол, Пауэлл ба Мид нууруудын зохицуулалттай 
үйл ажиллагааны түр удирдамж зэргийг дахин хэлэлцэх явцад, TNC-ийг Омгийн үндэстнүүд 
болон олон Омгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг урьсан бөгөөд дараагийн удирдамжид 
Омгийн усны эрхийн талаарх иж бүрэн ойлголтыг тусгах гэх мэт зорилгоо ойлгож, урагш ахиулна.

Колорадо голын Сав газарт Омгийн үндэстнүүдийг оролцуулах нь TNC-ийн усны хомсдолтой 
тэмцэх арга хэлбэрийг өөрчилж байна. Бидний анхны оролцоо нь тус Сав газрын усны хомсдол, 
байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх төсөл болон бодлогын ажилд хоёуланд нь итгэл төрүүлэхүйц 
боломжуудыг харуулж байна. Түүнчлэн энэ нь өнгөрсөн үеийн нөөцийн хомсдолыг зохицуулах үйл 
явц, тухайн өв залгамжлалд байгаль хамгаалах салбарын гүйцэтгэх үүргийг хүлээн зөвшөөрөх 
хэрэгцээ зэрэг ажилдаа Уугуул иргэдийн эрх тэгш байдал, хүний эрхийн зарим чухал үр дагаврыг 
авч үзэхийг биднээс шаардаж байна. Бид эмзэг бүлгийн нутгийн иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, 
харин харилцан ашигтай шийдэл, төслүүдийг хамтран бий болгохын тулд эдгээр нутгийн 
иргэдийн хүч, эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх түншлэлийг бий болгоход үүрэг амлалт хүлээсэн.

https://www.usbr.gov/ColoradoRiverBasin/
https://www.usbr.gov/ColoradoRiverBasin/
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  Кенийн далайн эргийн загас агнуурын нийтийн эрх

Кенийн далайн эргийн хойд захад байрлах Ламу-Тана тэнгис нь Кенийн мангро модны 66 гаруй 
хувь, эрэг орчмын загас, хавч хэлбэртний хамгийн өндөр нягтралтай Кени улсын зарим хэсэг, 
Арабын булан болон Зүүн Африкийн шүр болон загасны төрөл зүйлтэй өвөрмөц холимог зэрэг 
эргийн баялаг, олон янзын нөөцийг агуулдаг. Ховор, эндемик шинж чанартай шүр, нэн ховордсон 
загас, далайн яст мэлхий, эрэг орчмын махчин загас, маш цөөн тооны далайн үхэр энд бас бий. 
Тус бүс нутгийн далайн эрэг орчмын нутгийн иргэдийн амьжиргаа нь эдгээр байгалийн нөөцөөс 
ихээхэн хамааралтай бөгөөд ажлын байр цөөн байдаг тул дарамт шахалт, хэт мөлжлөг нэмэгдсээр 
байна. Хөгжил болон зах зээлд нэвтрэх боломжийг хязгаарласан байнгын зөрчилдөөн, алслагдсан 
байдлаас гадна тухайн бүс нутгийн амьжиргааны эх үүсвэр, нөөц эрсдэлтэй байна.40

Эдгээр нөөцийн орон нутгийн эзэмшил, менежментийг нэмэгдүүлэхийн тулд TNC, Хойд Рэнжлэндийн 
Итгэлцэл (NRT) болон бусад түншүүд нутгийн далайн эргийн экосистемийн нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн арга замыг нэгтгэхийн тулд байгалийн нөөцийн хэд хэдэн менежментийн харьяалал, 
нутгийн иргэдийн хамруулж хамтын удирдлага бүхий эрхийг баталгаажуулахад нутгийн иргэдийг 
дэмжиж байна. Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах, зохицуулах тухай хуулийн дагуу (2013) зохицуулсан 
“нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалал” загварыг хуурай газрын бүсийн нутгийн иргэдийн менежментэд 
өргөнөөр ашигласан. NRT болон TNC-ийн дэмжлэг, техникийн удирдамжаар энэхүү арга замыг Ламу-
Тана тэнгисийн далайн эрэг орчмын бүлгүүд болон далайн бүс нутгуудад нэвтрүүлж, Байгаль хамгааллын 
хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу олон тосгон, загас агнуур, амьдрах орчныг хооронд нь холбосон. Уг 
төлөвлөгөөнд далайн эргийг үр дүнтэй хамгаалахад шаардлагатай загварын чухал удирдамжийг тусгасан. 

Киунга, Авер, Пэйт, Лоуэр-Тана-Дельта зэрэг дөрвөн эргийн нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах 
газар байгуулагдсан бөгөөд эдгээр байгаль хамгааллын газруудын хүрээнд нутгийн олон иргэдийн 
нөөцийн менежментийн байгууллагууд янз бүрийн хууль тогтоомж, эрх мэдлийг харгалзан далайн эрэг 
орчмын нөөцийг бүхэлд нь удирдахын тулд байгаль хамгаалал болон нутгийн иргэдэд хууль эрх зүйн 
чадавхийг олгох эрхтэй байх ёстой. Далайн эргийн удирдлагын нэгжүүд (BMU) гэж нэрлэгддэг нутгийн 
иргэдийн ажиллуулдаг хамтын удирдлага бүхий нэгжүүд нь гар аргаар хийх загас агнуурын ашиглалт, 
хүртээмжийг зохицуулах үүрэгтэй. BMU нь Кени улсын Загас агнуурын дүрмийн (2007) хууль эрх зүйн 
тогтолцооны хүрээнд дэмжигддэг бөгөөд загас агнуурын менежмент, хамгааллын үүрэг хариуцлагыг 
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хуваалцах зорилгоор нөөц ашиглагчдын бүлгүүд, засгийн газрын байгууллагуудыг хамтад нь нэгтгэх 
зорилготой. Нутгийн иргэдийн дөрвөн байгаль хамгааллын байгууллагын хүрээнд загас агнуурын 21 
BMU байгуулагдаж, манлайлал, загас агнуурын хамтын удирдлага, санхүүгийн менежментийн чиглэлээр 
сургалт явуулсан. BMU бүр өөрийн дотоод дүрэм журмаа хянуулахаар мужийн засаг захиргаанд 
хүргүүлж, BMU-ын шинэ бүртгэлийн гэрчилгээ авсан нь загас агнуурын нөөцөө хянах нутгийн иргэдийн 
эрх ашгийг үр дүнтэй болгосон. Хамгаалалтын газар болон холбогдох BMU-уудыг байгуулснаар Пэйт 
далайн нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалал байгууллагад түр хугацааны наймаалжны хаалт (орон 
нутгийн удирдлагатай далайн бүсийн нэг төрөл) бий болгох боломжийг олгосон тул байгаль хамгаалах 
үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэж, наймаалжны агнуур болон хэмжээ нэмэгдэж, 
зах зээлийн үнэ өсөж, бусад загасны тоо толгой нэмэгдэж, амьдрах орчны нөхцөл сайжирсан. 

Пэйт, Киунга ба Лоуэр-Тана-Дельта хамгаалалтын газруудын хооронд туршлага солилцох харилцан 
айлчлал хийсэн нь Киунга нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалалтад Киунга далайн Улсын тусгай 
хамгаалалттай газар (KMNR) (KMNR) дахь загас агнуурын бүсүүддээ ижил төстэй хаалтыг хэрэгжүүлэх 
түлхэц болсон. Кенийн зэрлэг ан амьтдын алба (KWS) нь далайн хамгаалалт, байгаль хамгааллыг далайн 
цэцэрлэгт хүрээлэн хэлбэрээр удирдан явуулдаг бөгөөд эдгээр нь гол загас агнуур, далайн нөөцийг 
хамгаалдаг тусгай хамгаалалттай бүс ба уламжлалт загас агнуурын хэрэгслээр амьжиргааны зориулалтаар 
загасчлахыг зөвшөөрдөг хэдий ч, хэрэгжилт нь хангалтгүй байдаг. Киунга нь далайн тусгай хамгаалалттай 
газрын зориулалттай тул, KWS-ийн дагуу нутгийн иргэдийн удирдлагын эрх мэдлийг баталгаажуулахын 
тулд илүү төвөгтэй, албан ёсны үйл явц, үндэсний түвшинд зөвшөөрөл авах шаардлагатай байсан. 
Үүнд түр хугацааны наймаалжны хаалт хийх талаар нутгийн иргэдэд ойлгуулах, чадваржуулалтын 
уулзалтуудыг тосгон тус бүр дээр хийх дуусгах, тусгай хэрэгцээний газар нутагт үйл ажиллагаа явуулахын 
тулд хамгаалалтын газрын нэрийг Киунга нутгийн иргэдийн зэрлэг ан амьтдын холбоо (KICOWA) 
болгон өөрчлөх, мөн KMNR дотор наймаалжны түр хаалт хийх нийгэмлэгийн шийдвэрийн талаар 
KWS-д захидлаар танилцуулах зэрэг багтана. Энэ үйл явц дууссаны дараа KICOWA нь 2021 оны 3-р 
сард хоёр түр хугацааны наймаалжны хаалтыг амжилттай байгуулсан бөгөөд энэ нь үндэсний далайн 
хамгаалалттай газрын хүрээнд хийгдсэн анхных нь бөгөөд Кени улсын далайн тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн менежментэд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн хандлагыг нэгтгэх томоохон дэвшил юм. 

Хойд Кени дэх далайн эргийн экосистемийн үр дүнтэй менежментийг бий болгохын тулд нөөц, 
эзэмшлийн зориулалт бүртэй холбоотой хууль тогтоомж, байгууллагуудыг цогцоор нь уялдуулах 
шаардлагатай. TNC болон орон нутгийн түншүүдийн ажил нь байгалийн баялгийг хамтран удирдахад 
шаардлагатай байгууллагуудыг бий болгож, боловсон хүчнээр хангахад нутгийн иргэдийг дэмжих 
замаар засаглалыг бэхжүүлэх, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалт чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг янз бүрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд голчлон анхаардаг.
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 2: ЗАГВАР—ЭРХ ЭЗЭМШИГЧ, ОРОЛЦОГЧ  
ТАЛЫН ЗУРАГЛАЛ

Газар, ус, нөөц баялгийг эзэмшиж буй (эсвэл эзэмшээгүй) эрх  нь газрын 
суурь нөхцөлийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой тул, нөөцийн эзэмшлийн 
маягт, нөөцийг эзэмших эрх эсвэл хувь эзэмшдэг гүйцэтгэгчдийн зохицол, 
тэдний хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхийн төрөл, давхцаж болзошгүй эрх 
эсвэл нэхэмжлэл зэргийг илүү сайн ойлгох дасгал хийх нь нэн чухал. Уг 
загварыг орон нутгийн, бүс нутгийн болон үндэсний бодлогын хэрэгслүүд, 
байгалийн нөөцийн газар (эсвэл ижил төстэй засгийн газрын байгууллагууд), 
нутгийн иргэд эсвэл тэдгээрийн төлөөллийн байгууллагатай зөвлөлдөх 
замаар нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх явцад ашиглаж болно. Уг 
дасгалын дараа “Хэрэгсэл 3: Эзэмшлийн аюулгүй байдлын үнэлгээ” 
нь эрхийн аюулгүй байдал болон ямар үйл ажиллагаа нь найдваргүй 
байдлын эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд тохиромжтой болохыг тодорхойлно. 

ХЭРЭГСЭЛ 3: ОНОШЛОГОО—ЭЗЭМШЛИЙН  
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Эзэмшлийн аюулгүй байдал нь олон тооны огтлолцсон, нөлөөлөх асуудал 
бүхий нарийн төвөгтэй сэдэв юм “Хэрэгсэл 2: Эрх эзэмшигч, оролцогч 
талуудын зураглал,” дээр бид нөөцийн эзэмшлийн маягт, нөөцийг 
эзэмших эрх эсвэл хувь эзэмшдэг гүйцэтгэгчдийн зохицол, тэдний хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн эрхийн төрөл, давхцаж болзошгүй эрх эсвэл нэхэмжлэл 
зэргийг тодорхойлсон. Бид одоо энэхүү мэдээллийг ашиглан Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдэд тулгарч буй эзэмшлийн аюулгүй байдлын боломжит эх 
үүсвэрүүдийг олж тогтоож, байгаль хамгаалах байгууллагууд Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдтэй хамтран эзэмшлийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх ямар арга хэмжээг авч болохыг тодорхойлж байна. Гол 
мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага, зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг ашиглан 
нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх явцад нутгийн иргэд эсвэл тэдгээрийн 
төлөөлөгчдийн байгууллагуудтай уг мэдээллийн талаар ярилцах нь зүйтэй. 

*Эрхийн маргаантай байж болох тул эзэмшлийн аюулгүй байдлын арга 
хэмжээний улмаас (мөргөлдөөн ихсэх, хариу арга хэмжээ авах гэх мэт) 
учирч болзошгүй санамсаргүй үр дагаврыг ойлгохын тулд эрсдлийн бүрэн 
дүүрэн үнэлгээ хийх шаардлагатай гэдгийг анхаарна уу. Эцсийн дүндээ, 
эзэмшлийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх аливаа стратегийн зохистой байдал 
(амжилт эсвэл бүтэлгүйтлийн магадлал) нь тухайн нөхцөл байдал, аюулгүй 
байдлын эх үүсвэр, хөдөлгөгч хүчин зүйлс, боломжит нөхцөл зэргээс хамаарна
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Тулгуур багана 2

Хүчтэй манлайлал, 
засаглал ба 
удирдлагын чадамж

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Хүчтэй удирдлагын чадвар нь нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагаа, үр дүнтэй 
захирах, байгалийн нөөцийг тогтвортой удирдах, мөн нутаг дэвсгэр, нөөц 
баялгийнхаа эрх ашгийг хамгаалах, шийдвэр гаргах эрх мэдлээ баталгаажуулах, 
бусад оролцогч талууд ба/эсвэл эрх эзэмшигчидтэй хэлэлцээр хийх, санхүүгийн 
болон гадны дэмжлэгийг авах, удирдах, бие даан шийдвэр гаргадаг, соёлд 
уялдуулсан, эдийн засгийн боломжуудыг эрэлхийлэх чадварын суурь юм. 

 E Чадвар бүрдүүлэх стратеги нь хүн, нийгэм, байгууллага, систем, байгалийн болон эдийн засаг 
зэрэг янз бүрийн төрлийн хөрөнгөд чиглэгдсэн өргөн хүрээний үйл ажиллагааг хамардаг бөгөөд 
эдгээрийг нийгмийн өнөөгийн чадвар, хэрэгцээний түвшинд нийцүүлэн өөрчлөх шаардлагатай.

 E Эмзэг эсвэл/болон оролцоо дутуу бүлгийн нийгмийн шинж чанар бүхий хүмүүстэй 
(эмэгтэйчүүд, залуучууд, эдийн засгийн нөхцөл бололцоо муутай, үндэстний цөөнх гэх мэт) 
хамтран ажиллаж тэдгээрийг зохицуулж буй дүрэм, журмыг тодорхойлох тусгай заалтуудыг 
тусгахын зэрэгцээ, боломжтой бол нутгийн иргэдээс сонгогдсон удирдагчид мөн тэдний 
өнөөгийн мэдлэгийн систем, байгууллагуудын хүрээнд хамтран ажиллах нь чухал.

 E Нутгийн иргэд нөөцийн нийтийн санг удирдахдаа маш амжилттай байж чаддаг бөгөөд 
эдгээр нутгийн иргэд болон нөөц нь ихэвчлэн хэд хэдэн түгээмэл шинж чанартай (эдгээр 
шинж чанаруудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол, цааш уншина уу) байдаг.
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ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Чадвар—нь арга хэмжээ авах чадвартай байх гэж ерөнхийдөө тайлбарлагддаг олон талт 
ойлголт бөгөөд үүнийг гүйцэтгэхийн тулд хүн, нийгэм, байгууллага, байгалийн болон эдийн 
засгийн янз бүрийн төрлийн хөрөнгийг ашиглах ёстой.12-13

Хамтын арга хэмжээ—нийтлэг зорилгодоо хүрэхийн тулд бүлгээс авсан арга хэмжээ.41-44

Нөөцийн нийтийн сан—ашиглалтын улмаас тоо хэмжээ, чанар нь буурсан (хасах боломжтой гэх 
мэт) бөгөөд өртөг өндөртэй эсвэл бусдыг ашиглахаас хасахад хэцүү аливаа биет бараа.45 

Засаглал: байгалийн нөөцийн менежментийн хүрээнд байгалийн баялгийн талаарх эрх 
мэдэл, үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх, шийдвэр хэрхэн гаргах, хүмүүс хэрхэн оролцох, 
байгалийн нөөцийн менежментээс үр шимийг нь яаж хүртэхийг тодорхойлдог хэм хэмжээ, 
байгууллагууд, үйл явцыг хэлнэ.

Уугуул иргэдийн мэдлэг—хамаг амьтны (хүн орно) бие биетэйгээ болон хүрээлэн буй 
орчинтойгоо харьцах харилцааны тухай, дасан зохицох үйл явцаар хөгжиж, удирдагдаж, соёлын 
уламжлалаар үеэс үе дамжсан мэдлэг, арга барил, итгэл үнэмшлийн хуримтлагдсан мэдлэг.46 
Энэ ойлголтыг Уугуул иргэд гэж өөрсдийгөө тодорхойлдоггүй хүмүүс заримдаа “орон нутгийн 
мэдлэг” гэж нэрлэдэг.

Байгууллагууд—улс төр, эдийн засаг, нийгмийн харилцааг зохицуулдаг дүрэм ба/эсвэл 
байгууллагууд. Тэдгээр нь албан бус дүрэм (хориг арга хэмжээ, хорио цээр, зан заншил, 
уламжлал, ёс зүйн дүрэм гэх мэт) болон албан ёсны дүрмүүдээс (үндсэн хууль, хууль, өмчийн эрх 
гэх мэт) хоёулангаас нь бүрдэнэ.47 

Нийгмийн уялдаа холбоо—хамтын арга хэмжээнд нөлөөлдөг нийгмийн хөрөнгийн хэлбэр. 
Гишүүдийнх нь мэдэрсэн уялдаа холбоо, эв нэгдлийн түвшинг тодорхойлсон бүлгийн өмч 
бөгөөд энэ нь хүчтэй үед хамаарлын мэдрэмжийг төрүүлж, хамтын ажиллагааны чухал үндэс 
болох дундын туршлагаа хуваалцдаг.

  Чадварын төрөл, чадавхижуулах  
ба Хүрээлэн буй орчны үр дүн

Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгалийн нөөцийн менежмент нь хамтын арга хэмжээ, нөөцийн 
нийтийн сангийн үр дүнтэй засаглалыг шаарддаг нийгмийн нарийн төвөгтэй үйл явц бөгөөд янз 
бүрийн төрлийн хөрөнгөд (мөнгөн ба мөнгөн бус хэлбэрийн хөрөнгө. Хүснэгт 3-ыг үзнэ үү) оруулсан 
хөрөнгө оруулалтаар дэмжигддэг. Хүчирхэг, чадварлаг нутгийн иргэд, удирдагчид, байгууллагуудын 
хэрэгцээ шаардлага нь чадавхижуулалтыг VCA тогтолцооны хамгийн өргөн хэрэглэгдэх боломжтой, 
суурь стратегиудын нэг болгодог. Чадавхижуулах стратегид хөрөнгө оруулалт хийх нь хүрээлэн буй 
орчны үр дүнд чухал ач холбогдолтой гэдгийг нотлох баримтууд нэмэгдсээр байна.48-49 Чадвар гэдэг 
нь ерөнхийдөө “үйлдэл хийх чадвартай байх” гэж тодорхойлсон олон талт ойлголт бөгөөд үүнийг 
гүйцэтгэхийн тулд хүн, нийгэм, байгууллага, байгалийн болон эдийн засаг зэрэг олон төрлийн 
хөрөнгийг ашиглах ёстой.12-13 Чадавхижуулах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн эдгээр капиталын нэг 
буюу хэд хэдэн хэлбэрийг сайжруулахыг эрмэлздэг ба тухайлбал, нөхцөл байдлын шинжилгээгээр 
хэрэгцээг тодорхойлсон эсвэл Уугуул иргэд, орон нутгийн түншүүд нэн тэргүүнд тавигдах асуудлуудыг 
илэрхийлсэн тохиолдолд (Хүснэгт 3). Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгалийн нөөцийн менежмент 
нь нөхцөл байдлаас ихээхэн хамааралтай байдаг хэдий ч,50 чадамж нь суурь болдог бөгөөд эдгээр 
төрлийн нэг ба хэд хэдэн хөрөнгийг бэхжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт бараг үргэлж шаардлагатай байдаг. 
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Хүснэгт 3: Хөрөнгийн төрөл, чадавхижуулах зорилтууд ба зарим үйл ажиллагааны жишээ. 
Нутгийн иргэдийн чадварыг үнэлэх аливаа хөрөнгийн төрөл бүрийг нэг бүрчлэн авч үзэх нь 
чухал гэдгийг анхаарна уу (хэрхэн үнэлэх тухай жишээг Хартанто нар, 2014 дээрээс үзнэ үү).51

Хөрөнгийн 
төрөл

Чадавхижуулах 
зорилтууд Үйл ажиллагааны жишээ

Хүн • Ойлголт

• Мэдлэг 

• Ур чадвар

• Туршлага

• Уугуул иргэдийн буюу орон нутгийн 
мэдлэгийн арга барилд (уламжлалт гал асаалт, 
бэлчээрлүүлэх, загас барих гэх мэт) үнэлгээ 
хийх, сэргээх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

• Боловсрол, сурталчилгаа/ойлголтыг дээшлүүлэх 
аян явуулах

• Сайн дурын судалгаа / иргэдийн оролцоотой 
судалгааг нэвтрүүлэх, дасан зохицох 
менежментэд хяналт тавих, төслийн үр дүнг 
үнэлэх (байгальд хортой төрөл зүйлийн тайлан, 
төрөл зүйлийн хяналт-шинжилгээ)

• Сургалт, техникийн туслалцаа үзүүлэх 
(байгалийн нөөцийн менежментийг 
сайжруулах, хөрс хамгааллын арга барил, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах гэх мэт)

• Мэдлэг солилцох үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах

• Мэргэжил нэгтнүүд хамтран ажиллах, суралцах 
боломжоор хангах

Нийгмийн • Мэдлэг/ойлголт

• Мэддэг байдал

• Онцлог шинж чанар

• Итгэл

• Нийгмийн уялдаа 
холбоо/хамтын арга 
хэмжээ

• Хүн-газар хүйн холбоо

• Боловсрол, сурталчилгаа/ойлголтыг дээшлүүлэх 
аян явуулах

• Харилцах боломж олгох

• Хамтын зорилгодоо хөдөлгөх

• Сүлжээ бий болгох ажилд оролцох

• Нутгийн иргэд дотор эсвэл нутгийн иргэдийн 
дунд итгэлцэл бий болгоход туслах

• Хамтын онцлог шинж чанар, зорилго, үе 
дамжсан мэдлэг дамжуулалтыг дэмжих 
хөтөлбөрүүдийг дэмжих (залуучууд, ахмад 
настнууд, эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд гэх мэт)

• Эмчилгээ, арьс өнгөний эрх тэгш байдлыг 
дэмжих

• Төслийн төлөвлөлт, засаглалын механизм, 
хэрэгжилтийг хамруулах, тэдгээрийн талаар 
мэдээлэл өгөх, аман түүх, уламжлалт болон 
байгалийн хуулиудад аюулгүй орон зайг бий 
болгох

• Хэрэв нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн/хийгдэж 
буй бол уламжлалт нутаг дэвсгэрт нэвтрэх, 
эзэмших эрх үүсгэх, дэмжих 

https://tnc.box.com/s/9hqvw0jztkdhgwpbmi2u3ff8krz567tv
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Хөрөнгийн 
төрөл

Чадавхижуулах 
зорилтууд Үйл ажиллагааны жишээ

Байгууллагын • Манлайлал

• Манлайллын үр нөлөө

• Байгууллагууд/
засаглалын 
байгууллагууд/бүтэц

• Засаглалын үр нөлөө

• Уламжлалт болон орчин үеийн засаглалын 
системийг ойлгохын тулд манлайлал болон 
засаглалыг зураглалаар үнэлэх

• Өнөөгийн засаглалын бүтцийг бэхжүүлэхэд 
нутгийн иргэдийн удирдагчдыг дэмжих 
(манлайллын семинар, нутгийн иргэдийн 
байгууллага, асран хамгаалагч, хяналт гэх мэт)

• Нутгийн иргэдийн алсын хараа, газар 
ашиглалтын төлөвлөлтийг дэмжих, хэрэгжүүлэх

• Байгалийн нөөцийн ашиглалтыг зохицуулах 
нутгийн иргэдийн дүрэм, журмыг боловсруулах 
ба/эсвэл баримтжуулахад дэмжлэг үзүүлэх

• Хяналт-шинжилгээ, хэрэгжилтэд дэмжлэг 
үзүүлэх

• Маргаан, зөрчил шийдвэрлэх колоничлолгүй 
механизм, платформыг нэвтрүүлэх

• Нутгийн иргэдийн удирдагчдыг маргаан 
шийдвэрлэх/зуучлахад сургах

• Уламжлалт эсвэл нутагшуулсан энхийг сахиулах 
үйл явцыг сэргээх, нөхөн сэргээхийг дэмжих, 
эрэлхийлэх, урамшуулах 

Байгалийн • Нөөц

• Экосистемийн 
үйлчилгээ

• Сэргээн босголтын төслүүдэд туслах

• Уламжлалт удирдлагын арга барилыг сэргээхэд 
дэмжлэг үзүүлж, удирдлагын сайжруулсан арга 
барилд сургах

• Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн удирддаг 
тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дэмжих 

Эдийн засгийн • Дэд бүтэц

• Санхүүгийн нөөц

• Захиргаа

• Тогтвортой амьжиргааг дэмжих боломжууд

• Дэд бүтцийг сайжруулах боломжуудтай холбох 
(зам, усалгааны суваг, хөргөлт, өргөн зурвасын 
сүлжээ гэх мэт)

• Сайжруулсан тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 
(загас барих хэрэгсэл, хөдөө аж ахуйн тоног 
төхөөрөмж гэх мэт)

• Зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийг (нутгийн 
иргэдийн тээрэм болон боловсруулах тоног 
төхөөрөмж, завь/автомашин, хяналтын 
төхөөрөмж гэх мэт) худалдан авахад зориулж 
зээл, бичил зээл, гарааны бизнесийн 
сангуудаар хангах буюу холбох.

• Төсөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл, төслийн 
менежментийн сургалт

• Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн үнэ цэнийг 
тодорхойлоход туслах хяналт-шинжилгээ

• Нутгийн иргэдийн манлайлсан уян хатан эдийн 
засгийн үзэл баримтлалыг дэмжих

(Хүснэгт 3 үргэлжлэл)
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Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгааллын талаарх сүүлийн үеийн үнэлгээний үр дүн нь 
хүрээлэн буй орчны үр дүнд хүрэхэд янз бүрийн чадавхижуулах хөрөнгө оруулалт нь ач холбогдолтой 
гэдгийг харуулж байна.16 ,48Хүний сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй орчны үр ашгийг бий болгоход 
ямар төрлийн хөрөнгө, түгээмэл эрхэлдэг үйл ажиллагаа хамгийн хүчтэй холбоотой болохыг олон 
хүн тодорхойлсон. Боловсрол, сургалт, техникийн туслалцаагаар хүний нөөцийг бэхжүүлдэг дараах 
зүйлсийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Эдгээр нь;48,52 итгэлцлийг бий болгох, нийгмийн уялдаа 
холбоог нэмэгдүүлэх хүчин чармайлтаар нийгмийн хөрөнгийг бэхжүүлэх;16,53-54 байгалийн баялгийн 
засаглалын төлөө нутгийн иргэдийн удирдагчид болон байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт хийх замаар 
байгууллагын хөрөнгийг бэхжүүлэх;16,48,55-58 дэд бүтэц, бизнес, удирдлага, санхүүгийн удирдлагад 
хөрөнгө оруулах замаар эдийн засгийн хөрөнгийг бэхжүүлэх;16 суралцах, мэдлэг солилцох сүлжээг бий 
болгох замаар нөөцийн хослолыг (хүн, нийгэм, байгууллагын гэх мэт) бий болгох зэргээс бүрдэнэ.16,59 

 Нутгийн иргэдийн удирдлага, байгууллагууд

“Хэрэгсэл 4: Нутгийн иргэдийн удирдлага, байгууллагууд” 
сайн нөлөөтэй нутгийн манлайлагчид, байгууллагуудыг 
дэмжих үндсэн шалгуур бүхий шалгах хуудас. 

Сайн нөлөөтэй нутгийн манлайлагчид, байгууллагуудg нь нутгийн иргэдийн манлайлсан хариуцан 
хамгаалалд чухал ач холбогдолтой бөгөөд аль алиныг нь чадавхижуулахад хөрөнгө оруулалт хийх 
нь эерэг хүрээлэн буй орчны үр дүн холбоотой. 16,48,55-58 Удирдагч нь үндсэндээ нөлөө бүхий аливаа 
хувь хүн байх ба манлайлал нь олон газраас үүсэлтэй, олон хэлбэртэй байж болно. Нутгийн иргэдийн 
удирдагчид нь шашнаас ангид эсвэл сүнслэг, сонгогдсон эсвэл томилогдсон, эр эсвэл эм, хувь хүн эсвэл 
хамт олон байж болох ба хүрээлэн буй орчны үр дүнд хамаарах олон чанарыг өөртөө агуулж чаддаг.60-62 
Нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд аль аль нь засаглалд үр дүнтэй байж, нутгийн иргэдийн 
итгэлийг хүлээхийн тулд, тэд ерөнхийдөө хууль ёсны, ил тод, хариуцлагатай, оролцоотой, шударга, 
холбоотой, уян хатан гэж ойлгогдохоос гадна хүмүүсийн хандлага, зан төлөвт нөлөөлөх чадвартай 
байх ёстой.63-64 Зохицуулалт, хэрэгжилт, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, маргаан шийдвэрлэх байдлыг 
сайжруулах замаар байгалийн баялгийн үр дүнтэй засаглалыг дэмжихээс гадна65 эдгээр гол шалгуурууд 
хангагдсан үед, нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд хамтын арга хэмжээний хүчирхэг дэмжигч, 
хөшүүрэг болж чадна.66 Түүнчлэн, нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд нь нийгмийн судалгааг 
явуулж, инновацийг нутгийн иргэдийн дотор болон түүнээс цааш тархалт хийх үйл явцыг зохицуулах 
боломжтой.67-68 Туршлагаас харахад, нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд үр дүнгүй байх үед 
нутгийнхаа нэр хүндтэй хүмүүсээс ашиг тус хүртэх, авлига авах, бусадтай зохицуулалт муутай байх 
тохиолдолд нутгийн иргэдийн хариуцан хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэггүй байна.56 Тиймээс, 
нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
нутгийн иргэдтэй түншлэхдээ ямар хувь хүн, байгууллагатай хамтарч ажиллах, нутагшуулсан мэдлэг, 
ур чадварын багцыг нөхөхөд ямар төрлийн сургалт хамгийн тохиромжтой, тустай болох, мөн уг сургалт 
нь хариуцан хамгаалах зорилгыг дэмжих магадлалтай эсэхийг тодорхойлоход нутгийн иргэдтэй нягт 
хамтран ажиллах нь чухал. Нутгийн иргэдээс сонгогдсон удирдагчид болон одоо байгаа байгууллагуудтай 
нь хамтран ажилласнаар урт хугацааны эерэг нөлөө гарч байна. Орон нутгийн удирдагч нарт биднээс 
болон байгаль хамгаалах салбарын бусад хүмүүсээс сурах зүйлс их байгаагаас гадна, байгаль хамгаалах 
байгууллагуудад сургах зүйл их байгаа тул сургалтыг аль алинд нь явуулах шинжтэй байна. 

g. Энд “нутгийн иргэдийн байгууллага” гэсэн нэр томьёо нь байгалийн нөөц баялгийг удирдах зорилгоор нутгийн иргэдийн тогтоосон хэм 
хэмжээ, дүрэм журам, зохицуулалт, бодлогыг хэрэгжүүлдэг янз бүрийн байгууллагуудыг (удирдагчид, хороод, нутгийн иргэдийн байгууллага 
гэх мэт) хэлнэ.

https://tnc.box.com/s/cm3ttg63uqvqt1eg59emrp7ssqc389o5
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 Хамтын үйл ажиллагаа ба олон нийтийн эв 
 нэгдэл

“Хэрэгсэл 5: Хамтын үйл ажиллагаа ба олон нийтийн эв нэгдэл” нь 
хамтын үйл ажиллагаа ба олон нийтийн эв нэгдэлийг дэмждэг үндсэн нөөц 
ба хэрэглэгчийн бүлгийн шинж чанаруудыг агуулсан шалгах хуудас.

Хамтын арга хэмжээг нийтлэг зорилгод41-44 хүрэхийн тулд бүлгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 
гэж ерөнхийд нь тодорхойлсон бөгөөд нөөцийн нийтийн санг үр дүнтэй удирдах, нутгийн иргэдийн 
манлайлсан хариуцан хамгааллыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал түлхэц болдог.69 Хамтын арга 
хэмжээнд нийгмийн уялдаа холбооны ач холбогдлын талаар тайлбарласан олон тооны ном зохиол 
байдаг бөгөөд энэ нь эргээд мэддэг байдал, байнгын харилцаа, хамтын өвөрмөц байдал, зорилго, 
харилцан ойлголцол болон итгэлцэл зэрэг хэд хэдэн нөөц, нутгийн иргэдийн шинж чанаруудад 
нөлөөлдөг.44,70,71 Том, олон янзын, хурдацтай хөгжиж буй эсвэл өөрчлөгдөж буй, зөрчилд оролцдог, 
тэгш бус байдлыг зарлан тунхагласан, эсвэл дарангуйлал гадуурхалтын улмаас эзэмших эрхээ алдах 
өв уламжлалтай нутгийн иргэдийн дунд эдгээр нөхцөл байдал үүсэх магадлал бага байдаг16,59,72-73 ба 
эдгээр нь колоничлолын нийтлэг үр дүн, үе дамжсан доройтол юм. Саяхны шинжилгээгээр өнөөгийн 
итгэлцлийн асуудлуудыг (нийгмийн уялдаа холбоог бий болгоход чухал түлхэц болсон) хүлээн 
зөвшөөрч, шийдвэрлэсэн нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын төслүүд нь хүний   
сайн сайхан байдал, байгаль орчны үр өгөөжийг бий болгоход бусдаас илүү амжилтанд хүрсэн 
болохыг тогтоожээ.54 Бусад судалгаанууд нийгмийн уялдаа холбоо болон хүрээлэн буй орчны үр дүнд 
хүрэхэд шаардлагатай хамтын арга хэмжээнд дундын онцлог шинж чанар, зорилгын ач холбогдлын 
талаар холбогдох ажиглалтуудыг хийсэн.54 Эдгээр үр дүн нь нийгмийн уялдаа холбоо, хамтын арга 
хэмжээ, хатуу үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, амьдралын туршлагыг итгэлцэл, хамтын зорилго үүсгэх 
ажлын нэг хэсэг болгох ач холбогдлын талаар илүү сайн ойлгуулж, мөн эдгээр үндсэн нөхцлийг 
засаж, бий болгоход туслах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнийг харуулж байна.

  Нөөцийн нийтийн сан, засаглал, байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежмент

“Хэрэгсэл 6: Нөөцийн нийтийн сангийн засаглал” нөөцийн нийтийн сангийн 
үр дүнтэй засаглалыг дэмжих үндсэн нөхцөлийг агуулсан шалгах хуудас.

“Хэрэгсэл 7: Байгалийн нөөцийн засаглалын хэрэгсэл”нь нутгийн 
иргэд эсвэл нутгийн иргэдийн байгууллагын түвшинд засаглалыг 
үнэлэх, хянах тухайн нөхцөл байдалд тохирсон засаглалын индексийг 
бий болгох алхам алхмаар өгөх удирдамж зааварчилгаа юм.

Нөөцийн нийтийн сан нь ашиглалтын улмаас тоо хэмжээ, чанар нь буурсан бөгөөд өртөг өндөртэй 
эсвэл бусдыг ашиглахаас хасахад хэцүү аливаа биет бараа юм.45 Ийм шинж чанарууд нь том хэмжээтэй, 
олон төрлийн, орон зай, цаг хугацааны хувьд урьдчилан тааварлах боломжгүй ба/эсвэл цагаачид 
ба дүрвэгчид (өөрөөр хэлбэл, байршил хооронд чөлөөтэй нүүдэг) шинж чанар бүхий нөөцийн 
хувьд ердийн зүйл юм. Эдгээр нөөцийн ихэнх нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн амьжиргаа, 
онцлог шинж чанарт нь чухал ач холбогдолтой.74 Нөөцийн засаглалыг хүлээн зөвшөөрөгдсөн (албан 
ёсны эсвэл албан бус) нэвтрэх, ашиглах эрхтэй (өмчийн эрхийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
өмнөх хэсгээс үзнэ үү) хэсэг бүлэг хэрэглэгчид хамтран хэрэгжүүлдэг бол, нийтийн өмч нь нөөцийн 
нийтийн сантай холбогдох тодорхой арга зам юм.75 Өмч, байгалийн нөөц баялгийн удирдлагын 
эдгээр хэлбэрүүд нь ялангуяа Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн дунд түгээмэл байдаг. 

https://tnc.box.com/s/pczujnzvfzz3anp4ltjg27t0x8cv4xrr
https://tnc.box.com/s/e1pfdynhei8gt0puhrq24avhfr39pxru
https://tnc.box.com/s/99rlgq19oh8356dge04xqrqxjpt946x3
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Нийтийн өмч, нийтийн баялгийн засаглал нь нөөцийн нийтийн сангийн оновчтой засаглалын бүтэц 
байгаад зогсохгүй, байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийг илүү ихээр бий болгодог гэж олон 
судлаачид зөвлөдөг бөгөөд76-79 Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд (ихэнхдээ олон нийтийн) олон жилийн 
засаглалын түүхтэй газар, усыг цаг хугацааны явцад сайн хамгаалж, тогтвортой удирдаж байсан нь 
судалгаагаар нотлогдсон.80-82 Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн засагладаг нутгийн газар, ус нь 
засгийн газрын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бодвол ой модны бүрэн бүтэн байдлын83 алдагдал 
бага, нүүрстөрөгч хадгалагдах боломж нь их,84-85 экосистемийн амин чухал үйлчилгээгээр илүү 
хангагддаг86. Хэдийгээр нийтийн нөөцийн засаглал нь байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийг 
бий болгож чаддаг боловч ялангуяа нөөцийн гадаад эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа үед энэ үр дүн нь 
баталгаатай биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тодорхой нөхцөл байдал нь нийтийн нөөцийн үр дүнтэй 
засаглалыг дэмждэг бөгөөд эдгээр нөхцөл хангагдаагүй тохиолдолд, “нийтийн санг хэтрүүлэн ашиглах” 
гэж нэрлэгддэг бүтэлгүйтэл тохиолдож болно.87 Эдгээр таатай нөхцлүүдийн заримаас нь дурдвал:69-70

 E Нөөцийн хил хязгаарыг тодорхой тогтоосон,

 E Орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон нөөцийг ашиглах дүрэм журам байдаг бөгөөд нөөц 
баялгаас хувь хүмүүсийн олж авах ашиг нь зардалтай пропорциональ хамааралтай,

 E Дүрмийн нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс дүрэмд өөрчлөлт оруулах ажиллагаанд оролцох боломжтой.

 E Нөөцийн ашиглалтын хяналт тавигдах бөгөөд нөөцийн хэрэглэгчид 
нь хяналт тавьж байгаа хүмүүст хариуцлага хүлээлгэнэ,

 E Дүрэм зөрчигчдөд ногдуулах шийтгэл нь гэмт хэргийн ноцтой 
байдлын түвшинтэй пропорциональ хамааралтай,

 E Зөрчлийг хурдан, хямд зардлаар шийдвэрлэх арга замууд бий.

Далайн эрэг, уст давхарга, гол мөрөн, томоохон нуур зэрэг том хэмжээний хил дамнасан системүүдийн 
хувьд, нөөцийн нийтийн санг зохицуулахад айл өрх, орон нутгийн түвшнээс гадна нутгийн иргэд, 
олон нийтийн зохицуулалт чухал болно. Илүү томоохон хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нөөц 
ашиглагчдын хоорондын харилцаа холбооноос шалтгаалан нөөц, нөлөөллийн тэгш хуваарилалтыг 
хангахын тулд хамтын ажиллагаа, харилцан буулт хийх шаардлагатай болдог. Түүхийн туршид нутгийн 
иргэдэд түшиглэсэн янз бүрийн байгууллагууд ийм нөөцийг олборлох, удирдах, хөгжүүлэх өөрсдийн 
дүрмийг боловсруулж, хянаж, мөрдүүлж ирсэн байдаг. Уламжлалт эрхийг нь засгийн газар албан ёсоор 
хүлээн зөвшөөрөөгүй байх үед ч гэсэн орон нутгийн иргэд илүү том голын дээд хэсэг/голын доод хэсэг 
эсвэл хил дамнасан харилцаа холбоо хүрээнд өөрсдийн нөөц баялгаа захиран зарцуулж болно. 
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  Emerald Edge (Эмералд Эдж) дэх нутгийн иргэдийн 
манлайлал ба байгууллагын чадварыг бэхжүүлэх

100 сая акр (40 сая га) талбайтай Emerald Edge (Эмералд Эдж) нь дэлхийн хамгийн том бүрэн 
бүтэн үлдсэн эрэг орчмын сэрүүн бүсийн ширэнгэн ойн систем юм. Энэхүү амьд ой мод, далайн 
бүс нь Вашингтон мужийн Олимпийн хойгоос хойш Канадын эрэг орчмын Бритиш Колумби, Great 
Bear Rainforest-оор дамжин зүүн өмнөд Аляскийн хязгаар хүртэл үргэлжилдэг. Уугуул сахин 
хамгаалагчид эдгээр нөөцийн эрх, эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрсөн тул Emerald Edge (Эмералд 
Эдж) хөтөлбөрийн гол анхаарал нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн чадвар, хүчин чадлыг 
бэхжүүлэхэд чиглэгдэж байна. TNC нь нутгийн иргэдийн манлайлал, засаглалыг дэмжихийн зэрэгцээ 
орон нутгийн амьжиргааг сайжруулах эдийн засгийн боломжуудыг дэмжих, байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежментийг урамшуулах, нэмэлт чадвар, хүчин чадлаар хангах чиглэлээр ажилладаг. 

TNC нь энэ зорилгоор Уугуул иргэдэд “боломж олгох шат” бий болгох зорилготой хэд хэдэн тусгай 
хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Шинээр гарч ирж буй уугуул нутгийн хариуцагчдыг дэмжих (SEAS) 
хөтөлбөр буюу “газар нутгийн хөтөлбөртэй залуучууд” хөтөлбөр нь газарзүйн онцлогтоо нийцсэн 
хариуцан хамгаалагчдын дараагийн үе болох Уугуул нутгийн залуучуудыг татан оролцуулж, хөгжүүлж, 
бэлтгэж, чадавхижуулахаар зорьж байна. Залуучууд байгаль ертөнцтэй дахин холбогдох, зан 
заншилд үйл ажиллагаанд оролцох, ахмадуудаас суралцах зорилгоор уламжлалт газар нутгаараа 
аялал хийдэг. Өөр нэг санаачлага болох Уугуул иргэдийн байгаль хамгаалагчдын хөтөлбөр нь 
Уугуул байгаль хамгаалагчдыг өөрсдийн нутаг дэвсгэрт хяналт тавих удирдлагыг гартаа авч, өвөг 
дээдсийнхээ байгалийн болон соёлын баялгийг уламжлалт байгууллагууд, засаглалын бүтцээр 
дамжуулан удирдах, хүндэтгэх ажлыг үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Эдгээр байгаль хамгаалагчид 
нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд янз бүрийн нөөцийн ашиглалтыг анхаарч, нутгийн иргэдийн газар, 
далай тэнгисийн ашиглалтын төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлэхэд хувь нэмрээ 
оруулан хоол хүнс, нийгэм, зан үйлийн чухал амьтдын эрүүл мэндэд хяналт тавьдаг. TNC болон 
түүний түншүүд нь Бритиш Колумби дотор болон түүнээс цааш хөтөлбөрийг өргөжүүлэх зорилгоор 
Уугуул иргэдийн байгаль хамгаалагчдын хэрэгслийг хамтран боловсруулсан. Канад дахь бүтээн 
байгуулалтын ажил дээрээ тулгуурлан Далайн эргийн итгэлцэл (Seacoast Trust) төсөл нь Байгаль 
хамгаалах хөтөлбөрүүдийг Аляскад байгуулж, цаашдын алсын хараагаа баталгаажуулахын тулд 
хэрэгсэл болон байгаль хамгаалах санхүүжилтийн хандивын загварыг хоёуланг нь ашиглаж байна.

ТЭМДГИЙН ТАЙЛБАР
VCA тогтолцооны биом ХУУРАЙ ГАЗАР ЦЭНГЭГ УС ДАЛАЙН ЭРГИЙН

http://www.emergingstewards.org/
https://www.natureunited.ca/what-we-do/our-priorities/investing-in-people/indigenous-guardians/
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/
https://www.seacoasttrust.org/
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2012 онд TNC болон түүний түншүүд нь эрүүл 
гэр бүл, загасны аж ахуй, ой модыг дэмжих 
шийдлүүдийг нэвтрүүлэх зорилгоор эрүүл 
мэнд, байгаль орчны асуудлыг нэгэн зэрэг 
шийдвэрлэх нэгдсэн арга замыг ашиглан Туунгане 
төслийг (Кисвахили хэлээр “Нэгдэцгээе” гэсэн 
үг) Танзани улсад байгуулсан. Эдгээр цогц 
шийдлүүд нь уламжлалт харилцаа холбоо 
муутай арга барилаас илүү урт хугацааны үр 
дүнд хүргэх хүлээлттэй байна. Учир нь байгаль 
хамгаалах арга зам нь хүмүүсийн амьдралыг мөн 
сайжруулах зориулалттай юм. Энэхүү төслийн 
хүрээний загас агнуурын менежмент нь BMU-г 
нутгийн иргэдийн удирдлага, чадваруудыг 
бэхжүүлэх сургалт, хэрэгслээр хангах, нутгийн 
иргэдэд түшиглэсэн хяналтын системийг 
хөгжүүлэх, загас агнуурын менежментийн 
зардлыг бүрэн нөхөх санхүүгийн механизмыг 

Энэхүү чадавхижуулах хөтөлбөрийн үргэлжлэл нь Бритиш Колумбийн Ахусат үндэстний нутгийн 
иргэдийн алсын хараа, газар ашиглалтын төлөвлөлтийг дэмжихэд чухал техникийн болон санхүүгийн 
чадамжийг хангах замаар Emerald Edge (Эмералд Эдж) нутгийн хэмжээнд өргөжин тэлсэн. Ахусат болон 
Хайда үндэстнүүдийн хооронд зохион байгуулсан дараагийн удирдагчдын солилцоо нь Мужийнхаа 
засгийн газартай хэлэлцээрээ бэхжүүлж, илүү үр дүнтэй засаглалын эрх мэдэлтэй болоход Ахусатын 
удирдагчдад тусалсан. Ахусат үндэстэн мөн Эргийн байгаль хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн 
бөгөөд үүний үр дүнд соёлын ач холбогдол бүхий газар нутгийн нэгтгэлийг багтаагаад нутаг дэвсгэр, 
нөөц баялгийнхаа хил хязгаарыг тогтоох зорилгоор TNC (техникийн зураглалын дэмжлэг үзүүлсэн)-тэй 
хамтран зураглалын ажлыг хийсэн. Энэ бүхэн нь хамтын ажиллагаа, үр дүнтэй засаглал, Ахусатын гадны 
оролцогч талуудтай хийх хэлэлцээрийг бэхжүүлэхэд тусалсан. Жишээ нь, газар ашиглалтын талаарх үзэл 
баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хамтарсан зөвлөмжийг Засгийн газарт хүргүүлэхийн тулд саяхан 
Ахусат үндэстэн Бритиш Колумби мужтай шинэ гэрээ байгуулсан ба үр дүнд нь байгаль хамгаалах, ойн 
аж ахуй, эдийн засгийн хөгжлийн шинэ бүс нутаг, засаглалын хэлэлцээр байгуулахаар болсон байна. 

  Танганьика нуур дахь цэнгэг усны загас  
агнуурын менежмент

TNC нь Зүүн Африкийн Танганьика нуурын сав газрын нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалах 
санаачлага, загас агнуурын тогтвортой менежментэд арав гаруй жилийн турш оролцож байна. Танганьика 
нуур нь дэлхийн гадаргын цэнгэг усны 17 хувийг эзэлдэг бөмбөрцгийн хоёр дахь том нуур юм. Тус сав 
газар нь Африкийн хамгийн алдартай усны болон хуурай газрын организмуудыг агуулдаг бөгөөд 250 
гаруй төрлийн цихлидээрээ алдартай ба тэдгээрийн 98 хувь нь эндемик шинж чанартай юм. Нуурын 
байр зүйн зураглал, биогеохими, ус дээшлэх дэглэм, тэнгис, эрэг орчмын экосистемийн харилцан 
үйлчлэлийн цогц сүлжээ нь 12 сая хүнийг уураг, орлогын эх үүсвэр хэлбэрээр тэжээдэг үр бүтээлтэй 
далайн загас агнуурыг бий болгосон. Загас нь орон нутгийн хоолонд агуулагдах амьтны уургийн 40 
хувийг бүрдүүлэхээс гадна 95,000 идэвхтэй загасчин нууранд байдаг гэсэн тооцоо бий. Танганьика 
нуурыг хуваалцдаг Танзани, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс, Замби, Бурунди зэрэг улсууд загас 
агнуурын менежментийг дэмжих янз бүрийн чадамж чадавхитай бөгөөд нуур нь амь зуулгын нээлттэй 
бичил загас агнуурын үндсэн бүс болдог. Түүнчлэн, тус бүс нутагт хүн амын өсөлт өндөр, ядуурал 
өндөр байгаа нь аль хэдийн хэт их ашиглагдаж буй байгалийн нөөцөд дарамт учруулж байна.

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/africa/stories-in-africa/tuungane-project/
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/africa/stories-in-africa/tuungane-project/
https://www.indigenousguardianstoolkit.ca/story/indigenous-guardian-program-spotlight-ahousaht-stewardship-guardian-program
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бий болгох зэргээр загас агнуурын нөөцийг удирдах Далайн эргийн удирдлагын нэгжүүдийг (BMU) 
байгуулахад голчлон анхаарч байна. Түүнчлэн TNC нь Танганьика нуурын нөлөөллийг хэмжих 
арга замыг идэвхтэй эрэлхийлж байна. Бүс нутгийн байгалийн нөөц баялгийн тогтвортой хөгжил, 
менежментийг дэмжих чиг үүрэг бүхий Танганьика нуурын бүс нутгийн удирдах байгууллага болох 
Танганика Нуурын Захиргаа (LTA) болон НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, Байгаль хамгаалах 
олон улсын холбоо, Дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах байгууллагатай хамтран ажилласнаар, 
TNC нь загас агнуурын хамтын удирдлагыг дэмжих, нуурын эрэг дагуух Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн загасны нөөцийг (хамгаалагдсан үржлийн газар) байгуулахаар зорьж байна.

Хүчтэй манлайлал, чадамж нь хүчирхэг байгууллагуудыг бий болгож, нөөцийн нийтийн санг удирдах 
үйл ажиллагааг зохицуулахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Жишээлбэл, Танзанид тосгоны 
удирдагчид 5 жил тутамд сонгогддог. Эдгээр удирдагчид нь гүйцэтгэх хорооны хамтаар нутгийн 
иргэдийг удирддаг. Загас агнуурын нөөц, дотоод дүрэм журмыг удирддаг BMU-ийн удирдагчид 
гурван жил тутамд нэг удаа сонгогддог. Удирдах албан тушаалд ажиллах нөхцлүүд нь TNC-ээс шинэ 
удирдагчидтай тасралтгүй харилцаа холбоо бий болгож, BMU-ын үр нөлөөг сайжруулах, орлого 
бий болгох, BMU-гүйгээр орон нутгийн иргэдийн ихээр худалдан авах нөхцлийг сайжруулахын тулд 
байнгын сургалт явуулахыг шаарддаг. Удирдах ажилтанд тавигдах нөхцлүүд нь шаталсан хэлбэртэй 
байхаар хийгдсэн тул ахлах удирдагч нар өөрсдийн залгамжлагчдаа засаглалын арга барилтай 
танилцуулахад хэсэгчлэн хариуцлага хүлээнэ. TNC нь байгаль хамгаалах арга хэмжээг BMU-ын 
түвшинд үр дүнтэй явуулах, BMU-ын санхүүгийн чадварыг сайжруулахад чиглэсэн илүү тохиромжтой, 
жендэрийн тэгш байдлыг хангасан манлайллыг дэмжихэд анхаарлаа хандуулдаг. Удирдах албан 
тушаалын 30%-д нь эмэгтэйчүүд ажиллаж байх ёстой гэсэн үндэсний бодлого (BMU-ын дотоод 
дүрэмд мөн бататгасан) мөрдөгдөж байгаа хэдий ч, соёл, шашны хэм хэмжээнээс хамаарч удирдах 
албан тушаалд байгаа эмэгтэйчүүдийн оруулсан хувь нэмэр, оролцоо хязгаарлагдмал хэвээр байж 
болно. Уг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энэхүү төсөл нь эмэгтэй удирдагчдыг зорилготойгоор нэр 
дэвшүүлэх, урам зориг, итгэлийг нь нэмэгдүүлэх тусгайлсан сургалтуудыг зохион байгуулж, тус үйл 
явцын нэг хэсэг болгож нэр дэвшүүлсэн эмэгтэйчүүдийн түншүүдтэй идэвхтэй хамтран ажилладаг. 

Тосгоны түвшинд хүчтэй удирдлагатай, тодорхой дүрэм журам, байгууллагын бүтэцтэй байснаар, 
хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй асуудлуудад засгийн газрын дэмжлэг, мөн чөлөөт ашиг хүртэгчдээс 
зайлсхийх урамшуулал (цалин хөлс авахгүй/ажил хийлгүйгээр ашиг хүртдэг хүмүүс) бүгд Танганьика 
нуурт амжилттай болсон BMU-д чухал ач холбогдолтой болох нь нотлогдсон. Түүнчлэн, Танзанийн 
удирдамжийн дагуу BMU сүлжээнүүдийн нэгдлээс бүрдсэн Загас агнуурын хамтын менежментийн 
бүсүүдийг (CFMA) байгуулсан. Эдгээр сүлжээнүүд нь загасны нөөц гэж тодорхойлсон харьцангуй 
том газар нутгийг хамгаалахын тулд өргөн хүрээг хамарсан эргүүлээр дамжуулан тусдаа BMU-
ыг дэмжиж, хамтран ажиллах боломжтой тохиолдолд CFMA-үүд амжилттай ажиллаж байна. 

Гэсэн хэдий ч BMU-г санхүүгийн хувьд тогтвортой байлгахын тулд зөвхөн Танзанийн засгийн газрын 
баримтлах боломжтой бодлого, арга барилд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болно. TNC нь засгийн 
газар болон LTA-тай хамтран загасны аж ахуйд суурилсан бизнесийн байгууллагуудын тогтолцоог 
туршиж байгаа бөгөөд загас агнуурын нөөцийн урт хугацааны байгаль хамгаалалтыг хангахын 
тулд энэхүү амжилтыг Танганьика нуурын бусад хэсэгт тохируулах замаар хэрэгжүүлнэ. Туунгане 
төсөл мэдэгдэхүйц амжилтад хүрсэн хэдий ч, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн цэнгэг ус хамгаалах ажил 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах аяллаа дөнгөж эхэлж байна. TNC нь сайн менежменттэй 
BMU-ын загасчдад урт хугацаанд хувь хүний   ба/эсвэл нийтлэг санхүүгийн үр ашиг хүртээхийн тулд, 
өртгийн гинжин хэлхээний дүн шинжилгээ, зах зээлийн урамшууллыг ашиглахаар түншүүдтэй хамтран 
ажиллаж байна. Эхний алхам нь Дүүргийн захиргааны байгууллагын нэрийн өмнөөс BMU-ын захиран 
зарцуулж буй төсвийн орлогын тодорхой хувийг (10-15 хувь) (загасны аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
тээвэрлэлтийн зардлыг оруулаад) буцаан олгох талаар тус захиргааг сэнхрүүлэх явдал юм. Төслийн 
амжилт нь газар, нөөц баялгийг эзэмшигч, өмчлөгч, түнш, удирдагч, ашиг хүртэгч зэрэг олон албан 
үүрэгт Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийг хэр үр дүнтэй оролцуулахаас шалтгаална. Орон нутгийн 
байгууллагуудыг бэхжүүлэх, байгуулах нь урт хугацааны тогтвортой байдал болон уян хатан байдлын 
үндэс суурь гэж үзэж буй бөгөөд уг төсөл нь энэ чиглэлээр хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж байна.
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 4: ОНОШЛОГОО—НУТГИЙН ИРГЭДИЙН УДИРДАГЧИД, БАЙГУУЛЛАГУУД

Хүчтэй нутгийн иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд нь нутгийн иргэдийн манлайлсан 
байгаль хамгаалалтын үндэс суурь болдог. Уг хэрэгслийн гол шалгуурыг аль алиных нь 
үр ашгийг үнэлэхэд ашиглаж болох бөгөөд энэ нь эргээд хүмүүсийн тэдэнд тавих итгэл, 
итгэлцэлд нөлөөлөх магадлалтай байдаг. Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага, зорилтот 
бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг ашиглан нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх явцад нутгийн 
иргэд эсвэл тэдгээрийн төлөөлөгчдийн байгууллагуудтай уг мэдээллийн талаар ярилцах 
нь зүйтэй. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран чадавхижуулах зохистой 
үйл ажиллагааг дэмжих өсөх боломжтой талбарууд, боломжуудыг тодорхойлохын 
тулд асуулт тус бүрт хариултаа бүртгэхийн тулд шалгах хуудас ашиглаж болно. 

ХЭРЭГСЭЛ 5: ОНОШЛОГОО—ХАМТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, НИЙГМИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО

Хамтын арга хэмжээ нь үр дүнтэй засаглалын урьдчилсан нөхцөл бөгөөд үүнд нөөц болон 
нутгийн иргэдийн тодорхой шинж чанарууд нөлөөлдөг. Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага, 
зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг ашиглан нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх явцад 
нутгийн иргэд эсвэл тэдгээрийн төлөөлөгчдийн байгууллагуудтай уг мэдээллийн талаар 
ярилцах нь зүйтэй. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран чадавхижуулах зохистой 
үйл ажиллагааг дэмжих өсөх боломжтой талбарууд, боломжуудыг тодорхойлохын 
тулд асуулт тус бүрт хариултаа бүртгэхийн тулд шалгах хуудас ашиглаж болно. 

ХЭРЭГСЭЛ 6: ОНОШЛОГОО—НӨӨЦИЙН НИЙТИЙН САНГИЙН ЗАСАГЛАЛ 

Нөөцийн нийтийн сангийн засаглал нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн нутаг дэвсгэрт 
өргөн тархсан байдаг. Бид байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментэд нутгийн иргэдийг 
хэрхэн дэмжих талаар авч үзэхдээ эдгээр өмчийн дэглэмийн үр дүнтэй байдалд нөлөөлж 
буй найман нөхцөл байдлыг үнэлэх нь чухал юм.69-70 Гол мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага, 
зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг зэргийг ашиглан нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх явцад 
нутгийн иргэд эсвэл тэдгээрийн төлөөлөгчдийн байгууллагуудтай уг мэдээллийн талаар 
ярилцах нь зүйтэй. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран чадавхижуулах зохистой 
үйл ажиллагааг дэмжих өсөх боломжтой талбарууд, боломжуудыг тодорхойлохын 
тулд асуулт тус бүрт хариултаа бүртгэхийн тулд шалгах хуудас ашиглаж болно. 

ХЭРЭГСЭЛ 7: АЛХАМ АЛХМААР ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА—БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН 
ЗАСАГЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ

Энэхүү гарын авлага нь байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд газар нутгийн ландшафтын 
төлөв байдал, далайн төлөв байдал дахь байгалийн нөөцийн үр дүнтэй засаглалыг илүү 
сайн ойлгох, үнэлэх, дэмжих үндсэн багц ойлголтууд, хэрэгслүүдийг санал болгоход 
зориулагдсан. Уг гарын авлага нь байгалийн нөөц баялгийн үр дүнтэй засаглалын гол 
шалгууруудыг ойлгоход туслахад зориулагдсан бөгөөд оношлогооны үүрэг гүйцэтгэнэ.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Тулгуур багана 3

Олон оролцогч 
талуудын үр дүнтэй 
яриа, шийдвэр гаргалт

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Газар, ус, нөөц баялагт олон талын ашиг сонирхол бүхий олон гүйцэтгэгчтэй ээдрээтэй нөхцөл 
байдалд Олон оролцогч талуудын яриа, шийдвэр гаргалт (MSD) нь хамгийн тохиромжтой.

 E MSD нь мэдээлэл солилцох, маргаан шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах зэрэг олон зорилготой 
байж болох ба орон нутаг, бүс нутаг, үндэсний/олон улсын хэмжээнд явагдаж болно. 
Гэсэн хэдий ч амжилттай, нөлөөтэй байхын тулд MSD-ын хамрах хүрээ нь тухайн 
асуудлын цар хүрээ болон холбогдох гүйцэтгэгчидтэй таарч тохирч байх ёстой.

 E Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хэрхэн үр дүнтэй, хүндэтгэлтэй харилцах 
талаар бусад оролцогч талуудад зориулсан сургалтаас гадна Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдийн манлайлал ба/эсвэл оролцох чадварыг нэмэгдүүлэх 
стратегиудтай MSD-ын оролцсон стратегиудыг хослуулах нь зүйтэй. 

 E Янз бүрийн гүйцэтгэгчдийн хооронд холбоо болон нийгмийн уялдаа холбоо 
тогтоох, мөн хэлэлцээр, хамтын суралцах, цаг хугацааны явцад маргаан шийдвэрлэх 
явцад дэмжлэг үзүүлэхэд MSD-ын чадварлаг, тохиромжтой дэмжлэг чухал.

 E Хүчний динамик нь MSD-ын чухал хүчин зүйл бөгөөд тэдгээрийг олж тогтоож, шийдвэрлэхгүй 
байх нь систем дэх өнөөгийн тэгш бус байдлыг үргэлжлүүлэх зорилгоор үйлчилдэг.

 E Хэлбэр, хэрэгцээнээс хамаарч MSD нь богино хугацааны ажлын хэсэг эсвэл урт хугацааны 
байгууллагууд хэлбэрээр байгуулагдаж болох бөгөөд хэрэв өнөөгийн маргаан шийдвэрлэх, 
шийдвэр гаргах үйл явц нь тодорхой дүрэм журам, гэрээний багцын хүрээнд шаардлагатай 
болвол яриа хэлэлцээний тогтвортой платформ эсвэл форум чухал байж болно. 
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ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Олон гүйцэтгэгч талуудын яриа—мэдээлэл, байгууллагын мэдлэг солилцох, шийдэл, 
холбогдох тэргүүний туршлагыг бий болгох, итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, маргаан шийдвэрлэх 
ба/эсвэл шийдвэрт хүрэх зорилгоор аливаа асуудал, шийдвэрт дундын ашиг сонирхол бүхий 
оролцогчид өөр хоорондоо харилцах форум юм. Энэ форум нь богино болон урт хугацааны байж 
болох бөгөөд янз бүрийн хүрээнд явагдах боломжтой ба бусад MSD-тэй холбогдож болно.

Эрх эзэмшигч—газар, ус, нөөцийн менежментийн талаар шийдвэр  
гаргахдаа зөвшөөрөх эсвэл зөвшөөрөхгүй байх эрх бүхий хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
хүн эсвэл бүлэг хүмүүс. Бид Уугуул иргэдийг 2007 оны Уугуул иргэдийн 
эрхийн тухай НҮБ-ын тунхаглалд хамгийн сүүлд тусгагдсан олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн хүний   эрхийг харгалзан “эрх эзэмшигч” гэж нэрлэдэг.

Оролцогч тал—газар, ус, нөөц баялгийн ашиг сонирхолтой хүн эсвэл бүлэг 
хүмүүс. Зарим тохиолдолд “ашиг сонирхол эзэмшигч” гэж нэрлэдэг.

  Олон оролцогч талуудын үр дүнтэй яриа,  
шийдвэр гаргалтыг ойлгох

Байгалийн нөөцийн менежментийн талаарх аливаа өгөгдсөн нөхцөл байдалд газар, ус, нөөцийн ашиг 
сонирхол бүхий олон гүйцэтгэгч эсвэл бүлэг байдаг бөгөөд эдгээр гүйцэтгэгч ихэвчлэн хоорондоо 
өрсөлдөж, давхцаж буй нэхэмжлэл болон ашиглах эрхтэй байж болно. Өргөн хүрээний оролцогч 
талууд ялангуяа эрх нь тодорхойгүй, албан ёсны болоогүй эсвэл нөөц нь нээлттэй байгаа тохиолдолд, 
байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт, менежментэд нөлөөлөхийг хүсэж болно. Нөхцөл байдал нь 
хүчний динамик бүхий нарийн төвөгтэй бөгөөд ялангуяа—Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
ойлголт сайтай оролцооны тухайд, тэгш бус байдлын түүхэнд голчлон оршдог. Уугуул иргэдтэй 
холбоотой орон нутаг, бүс нутаг, муж улсын эрхээс гадна, нутаг дэвсгэр, нөөц баялгийнхаа талаар 
шийдвэр гаргахдаа зөвшөөрөх эсвэл зөвшөөрөхгүй байх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүний   
эрхийг нь харгалзан үзэж, хүндэтгэн Уугуул иргэдийг “оролцогч тал” бус “эрх эзэмшигч” гэж үздэг.

Олон оролцогч талуудын яриа (MSD) нь холбогдох эрх эзэмшигчид болон оролцогч талуудын хооронд 
харилцаа тогтоохыг зорьдог. MSD-д “Хүчтэй манлайлал, засаглал, удирдлагын чадамж” хэсэгт (Тулгуур 
багана 2) тусгагдсан засаглал ба хамтын арга хэмжээний асуудлуудтай ижил төстэй зүйлс их бий. Гэсэн 
хэдий ч нутгийн иргэд эсвэл нутгийн иргэдийн байгууллагын хүрээнд чадавхижуулахад чиглэсэн тухайн 
тулгуур баганаас ялгаатай нь, MSD өөрийн хэрэгцээ, сорилттой тулгардаг бүлэг хоорондын/оролцогч 
талуудын чадамж, хамтын ажиллагаанд голчлон анхаардаг ба энэ нь өндөр матрицжуулсан байж болно.

MSD-г сайн зохион бүтээж, хэрэгжүүлснээр: янз бүрийн гүйцэтгэгч хоорондын итгэлцэл, нийгмийн 
уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх, мэдээлэл ба байгууллагын мэдлэгийг хуваалцах, шийдэл ба холбогдох 
тэргүүний туршлагыг бий болгох, хамтын ажиллагаа ба олон салбарт суралцахыг дэмжих, эрх тодруулах, 
оролцсон хүмүүсийн хүчийг тэнцвэржүүлэх, маргаан шийдвэрлэх эсвэл шийдвэр гаргах зэрэг янз бүрийн 
зорилтуудыг биелүүлэхэд ашиглаж болно. MSD нь хангалттай цаг хугацаа, нөөц, бэлтгэлтэй үед ээдрээтэй, 
олон талт, зарим тохиолдолд зөрчилдөөн үүсгэх асуудал дээр зөвшилцөлд хүрэхийн тулд янз бүрийн 
тойрог хэсгүүдийг нэгтгэх маш үр дүнтэй хэрэгсэл болж чадна.88 Үнэндээ, саяхны системчилсэн хяналт, 
дүн шинжилгээгээр олон оролцогч талуудын яриа нь нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгааллын 
амжилтанд чухал ач холбогдолтой байсан бөгөөд ийм үйл ажиллагааг багтаасан төслүүд нь хүний   
сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй орчны эерэг үр дүнд хүрэх магадлал өндөр байсныг тогтоосон.16

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Шийдвэр гаргах MSD-ын хувьд шийдвэр гаргадаг хүмүүс, шийдвэрт нөлөөлдөг хүмүүс болон 
шийдвэрээр нөлөөнд орсон хүмүүсийг форумд багтааж болно. Эдгээр нөхцөл байдалд аливаа арга 
хэмжээг эхлүүлж, шийдвэр гаргахын тулд олон оролцогч талын оролцооны зорилго, эрх мэдлийг 
тодорхой тодорхойлох нь чухал юм. Энэ нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллахтай 
холбоотой тул байгаль хамгаалах байгууллагууд тэдний ийм форумд оролцох, нөлөөлөх, шийдвэр 
гаргах чадварыг нь дэмжиж, бэхжүүлэхээс гадна бусад оролцогч талуудад Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдтэй хэрхэн үр дүнтэй, хүндэтгэлтэй харилцах талаар мэдлэг олгох боломжтой. Хүснэгт 4-д 
байгаль хамгаалах байгууллагуудын MSD-д гүйцэтгэж болох зарим үүргийг жагсаасан бөгөөд тэдгээр 
нь нэг MSD эсвэл хэд хэдэн MSD-д олон төрлийн үүрэг гүйцэтгэж болно гэдгийг бүү мартаарай.

Хүснэгт 4: MSD дэх байгаль хамгаалах байгууллагуудын үүрэг.

Үүрэг Тодорхойлолт

Хуралдаан зохион 
байгуулагч

Янз бүрийн гүйцэтгэгчдийн яриа хэлэлцээнд оролцох бүтцийг 
зохион байгуулахад форумын санхүүжилт орж болно

Зохицуулагч Хэлэлцэх асуудлыг цааш явуулах, маргаан шийдвэрлэх, 
зөвшилцөлд хүрэх зэргээр яриа хэлэлцээг зохицуулна

Чадавхижуулагч Янз бүрийн гүйцэтгэгчдийн бие биетэйгээ үр дүнтэй, 
хүндэтгэлтэй харилцах чадамжийг бий болгоно

Дэмжигч MSD-д Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн манлайллын 
оролцоо, ялангуяа аялал жуулчлалын томоохон хэрэгцээг 
хангахад санхүүжилт, логистикийн дэмжлэг үзүүлнэ

Хэрэгжүүлэгч Оролцогч хувь хүн, байгууллагад MSD-аас гарч буй шийдвэр, арга 
хэмжээ, дагаж мөрдөх хэрэгцээг хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ

MSD нь олон хүрээнд мөн тэдгээрийн хооронд тохиолдож болно. Эдгээр нь нэг нутгийн иргэд, аж ахуйн 
нэгж ба/эсвэл үл анзаарагдам газар эсвэл нөөцөд ашиг сонирхол бүхий орон нутгийн засаг захиргаа 
(усны сав газрын ус хэрэглэгчдийн холбоо, загас агнуурын хамтын удирдлагын зохицуулалт гэх мэт) орон 
нутгийн түвшний жишээнээс эхлээд, нэг эсвэл хэд хэдэн газар нутгийн хүрээний олон гүйцэтгэгчдийг 
хамарсан бүс нутгийн түвшинд (Бразилийн Пара дахь ойн хомсдолыг тогтвортой бууруулах зорилготой 
Amazonia Agora платформ гэх мэт), үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй дэлхийн 
түвшинд (Микронезийн сорилт эрэг орчмын далайн нөөцийн 30 хувийг үр дүнтэй хамгаалах, НҮБ-ын 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц гэх мэт) хүртэл байна. Хамгийн гол нь MSD-ын зохистой 
хэмжээ нь асуудлын цар хүрээ болон оролцож буй гүйцэтгэгчдээс хамаарна. Цаашилбал, харилцан 
адилгүй орон зайн хүрээтэй асуудлуудыг хөндсөн олон давхардсан MSD ба түр эсвэл байнга хуралддаг 
MSD байж болно.37 Ихэвчлэн ТББ-ууд эсвэл судалгааны байгууллагууд зэрэг холбох байгууллагууд: 
янз бүрийн гүйцэтгэгчдийн хооронд харилцаа холбоог бий болгож, хэлэлцээ, хамтын судалгаа, маргаан 
шийдвэрлэх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх зохицуулагчийн хувиар шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж чадна.89-90
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MSD нь хуурай газар, далайн эрэг орчмын болон цэнгэг усны экосистемд чухал ач холбогдолтой 
бөгөөд нөхцөл тус бүр нь заримдаа харилцан адилгүй ашиг сонирхол бүхий олон гүйцэтгэгчдийг 
хамардаг. Гэсэн хэдий ч хэд хэдэн гүйцэтгэгч эсвэл байгууллагууд нэг нөөцийн талаар хууль ёсны 
эрхтэй байж болох тохиолдолд, олон хэрэглэгч байж болох тохиолдолд (үүнд эх сурвалж байгаа 
газрын гаднах хэрэглэгчид орно), “онцгой” эсвэл хувийн эрх цөөн байгаа тохиолдолд, мөн (гол 
мөрөн, горхины хувьд) голын дээд хэсгийн хэрэглэгчид голын доод хэсгийн хэрэглэгчдийн нөөцийн 
чанар, тоо хэмжээнд нөлөөлж болзошгүй зэрэг тохиолдолд эдгээр орон зай дахь эрх, эзэмшлийн 
янз бүрийн бүтцээс шалтгаалан MSD нь эрэг орчмын болон цэнгэг усны системд онцгой чухал юм. 
Цэнгэг ус, эрэг орчмын орон зайн байгалийн нөөцийн менежментийн эдгээр нэмэлт хүндрэлтэй 
байдлыг авч үзвэл, MSD нь эдгээр сорилтыг даван туулах чухал стратеги болдог. Засгийн газрын 
хязгаарлалтыг хүлээн зөвшөөрснөөр, үүнтэй адил бүгдийг хамруулсан, оролцоотой шийдвэр 
гаргах хандлагыг дэмждэг төвлөрсөн бус удирдлага руу шилжих хөдөлгөөн ихсэж байна. 

  Олон оролцогч талуудын яриа, шийдвэр гаргалтын 
үр дүн

“Хэрэгсэл 8: Олон оролцогч талуудын үр дүнтэй яриа, шийдвэр гаргалтын 
гол шинж  чанарууд” үр дүнтэй MSD-ын үндсэн шалгуур бүхий шалгах хуудас.

“Хэрэгсэл 9: Social Innovation Lab” арга зам буюу төвөгтэй, хүндрэлтэй 
асуудлын улмаас зөрчилдөөнтэй байгаа олон янзын бүлгүүдийг нэгтгэж, 
хамтын шийдэл боловсруулж, туршихад чиглэсэн MSD аргын удирдамж.

Хэд хэдэн хүчин зүйлс MSD-ын үр дүнд нөлөөлдөг. Жишээлбэл, бүх талын оролцооны гол хөтлөгч нь 
тухайн асуудлын хамааралтай байдал юм. Удирдлагын тулгамдсан бэрхшээл эсвэл асуудал яаралтай, 
шуурхай байх үед, ялангуяа оролцогч талуудын хоорондын харилцан хамаарал илт байгаа тохиолдолд, 
оролцогч бүхэнд нийгмийн дарамт ихэвчлэн өндөр байдаг.91 Түүнчлэн, Удирдлагын сорилт, асуудлыг 
шийдвэрлэх сонирхолтой бөгөөд үүнд өртөх боломжтой холбогдох эрх эзэмшигч болон оролцогч 
талууд, түүнчлэн ур чадвараар зохицуулах мэдлэгтэй гүйцэтгэгч хүмүүсийг оролцуулах нь чухал юм.91 
Цаашилбал, хэрэв MSD нь өөрөө шийдвэр гаргах байгууллага биш бол (мэдлэг хуваалцах эсвэл маргаан 
шийдвэрлэх зорилгоор хуралдсан) шийдвэр гаргах үйл явцад нөлөөлөхийн тулд холбоос байх ёстой.92

MSD нь дараах тохиолдолд хамгийн сайн ажилладаг:

 E бүлгийн дотоод, гадаад зөрчил, холбоог хүлээн авч, бие даасан гүйцэтгэгчдийн 
хэлэлцэх асуудал, санал зөрөлдөөнд орон зай бий болгохын зэрэгцээ 
(хамтын зорилго, багийн эв нэгдэлд анхаарлаа хандуулахаас илүүтэйгээр) 
мөн түүнчлэн зөрчилдөөнийг даван туулах орон зайг бий болгох, 

 E харилцан адилгүй үзэл бодол, хамтран бий болгосон шийдлүүдийг системтэйгээр 
турших, нэг удаад нэг алхам урагшилж, туршилтаар олж авсан мэдээлэлд 
тулгуурлах (арга хэмжээ авахаас өмнө асуудал, шийдэл, төлөвлөгөөний талаар 
тодорхой тохиролцоонд хүрэхийг шаардахаас илүүтэйгээр) болон 

 E өнөөгийн нөхцөл байдлыг тогтворжуулах, өөр шийдлийг бий болгох талын 
оролцогчдын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх (бусад хүмүүсийн хийж буй 
зүйлийг өөрчлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлэхээс илүүтэйгээр)93 

https://tnc.box.com/s/prppisdg515626qupdqk4fhfi9k2fog9
https://tnc.box.com/s/prppisdg515626qupdqk4fhfi9k2fog9
https://tnc.box.com/s/d6jfxgwluy7awpxm9fh03dri3x18qlgd
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Үүнийг “social innovation lab” буюу “нийгмийн инновацийн лаб” аргыг дэмжигчид дэмжиж байгаа 
бөгөөд энэ нь олон янзын ертөнцийг үзэх үзэл, асуудлын талаарх ойлголттой олон янзын 
гүйцэтгэгчдийг багтаасан төвөгтэй, урьдчилан тааварлах боломжгүй асуудлуудаар мэргэшсэн нэг 
төрлийн MSD юм.93 Системийг өөрчлөх “нийгмийн инновацийн лаб” арга нь өндөр ур чадвартай 
дэмжлэгийг ашиглан том системийн дэд хэсгүүдийг цуглуулахад тулгуурладаг. Ийм арга нь 
шаталсан тогтолцоог задалж, холбоо бий болгож, асуудлын талаарх янз бүрийн ойлголт, систем 
доторх янз бүрийн үүргийн талаар эргэцүүлэн бодох боломжийг олгож, боломжит шийдлүүдийг 
хамтран бүтээх/турших зэргээр нийт системийн шинж чанарын учрыг олно. Энэ үйл явц нь 
ихэвчлэн өмнө нь “гацсан” байсан асуудалд шинэлэг санаа, ахиц дэвшил гарахад хүргэдэг.

Өдийг хүртэл байгаль хамгаалах зорилгод хүрэхэд MSD-ын үр дүнтэй байдлын талаарх нотолгоо 
шинээр гарч ирсэн хэвээр байна. Бат бөх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөрүүд нь эдгээр 
мэдлэгийн сул талыг нөхөхөд тусалж чадна.90 MSD-ын жишээнүүдэд шинжилгээ хийснээр эрх хүлээн 
зөвшөөрөх, мэдээллийн хүртээмж, эзэмшлийн аюулгүй байдал нэмэгдэх зэрэг нийгмийн үр дүнд эерэг 
нөлөө үзүүлдэг нь олон тохиолдолд ажиглагдсан боловч энэ нь орон нутгийн иргэдийн оролцооны 
түвшин, чанартай нарийн нягт холбоотой байна. Жишээлбэл, Европын холбооны Ойн хууль сахиулах, 
засаглал, худалдааны (EU-FLEGT) байгууламж сангаар дамжуулж эхлүүлсэн хэд хэдэн MSD-д хийсэн 
дүн шинжилгээг ашиглан хяналт хийсэн тохиолдлын хүрээнд оролцооны хүч, нийгэмд үзүүлэх эерэг 
нөлөөллийн цар тогтолцооны хоорондын ерөнхий хамаарлыг олж тогтоосон.94 Бразилийн Пантанал 
намгархаг газарт байгаль хамгаалалтын болон засгийн газрын үйл ажиллагаагаар хууль тогтоогчид, 
эрдэмтэд, хууль сахиулагчдаас бүрдсэн зохицуулах хорооны хүрээнд тулгуурласан өнгөцхөн хамтын 
удирдлагын арга замаар тогтвортой загас агнуурыг баталгаажуулахыг оролдсон. Загасчдын MSD дэх 
үр дүнтэй оролцоо дутмаг байсан нь удирдлагын шаардлагын талаарх ойлголт дутмаг болох, загасчид 
MSD-ын хот суурин газрын эрдэмтдэд үл итгэх, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхгүй байх зэрэгт хүргэсэн.95-96
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Бодит жишээ
  Камбожийн Тонле Сап нуур ба үерт автсан талбай 

дахь олон оролцогч талуудын яриа хэлэлцээ 
Камбожийн Тонле Сап нуур нь Камбожийн таван мужтай хиллэдэг бөгөөд Меконг мөрний доод хэсэгт 
цутгадаг томоохон, улирлын чанартай ус нь хальдаг нуур юм. Голын дээд, доод хэсгийн өрсөлдөөний 
хариуд үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүчтэй зөрчилдөөн үүссэн. Нөөцийн өрсөлдөөний орон 
нутгийн эх үүсвэр нь загас агнуурын салбарын хүрээн дотор мөн загас агнуурын салбар болон бусад 
салбаруудын хооронд байдаг бөгөөд энэ нь аль эртнээс загас агнуур, хуурай улирлын усалгаатай 
будааны үйлдвэрлэлийн хоорондох зөрчилдөөнтэй холбоотой байсан. Цагаан будааны үйлдвэрлэлийн 
өргөжилтийн ард ихэвчлэн орон нутгийн иргэд бус гаднаас ирсэн хүчирхэг хөрөнгө оруулагчид байдаг 
бөгөөд иргэдийн уламжлалт хэрэглээг халсан хувийн усалгааны талбайг бий болгож байна. 

Загас агнуурын салбарын зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхийн тулд, Камбожийн засгийн газар үндэсний 
загас агнуурын бодлогоо томоохон хэмжээний арилжааны загас агнуурын талбайн төвлөрсөн 
хяналтаас нутгийн иргэдийн загас агнуурын байгууллагуудад (CFO) тулгуурласан төвлөрсөн бус 
хамтын удирдлагын хэлбэртэй болгож өөрчилсөн. Санхүү хариуцсан шинэхэн захирлуудын хувьд 
тэдний хууль ёсны байдал, манлайлал, засаглалын чадамж бага байсан тул хэрэглэгчид шинэ 
тогтолцооны дагуу эрхээ баталгаажуулах эсвэл хууль бус загас агнуурыг өргөнөөр ашиглахад 
хүрсэн тул загас агнуурын нөөцийн төлөөх орон нутгийн өрсөлдөөн эхэндээ өссөн. 

Санхүү хариуцсан захирлууд засаглалын чадамжаа нэмэгдүүлэхийн тулд менежментийн бүтцийн 
өөрчлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулахад олон талын оролцоотой үйл явцыг ашигласан. Түүнчлэн 
Санхүү хариуцсан захирлууд аймаг, сектор хоорондын маргааныг шийдвэрлэх өөрсдийн чадамжийг 
дээшлүүлсэн. Хуурай улирлын будаа тариалагчдын холбоонуудын хувьд аймгийн хөдөө аж ахуй, загас 
агнуурын газруудыг байлцуулан аман тохиролцоо хийсэн бөгөөд хожим нь Загас агнуурын захиргаанаас 
албан ёсоор баталгаажуулсан. Санхүү хариуцсан захирлууд мөн одоогийн зохицуулалтыг өөрчлөх 
эсвэл чөлөөлөгдөхийг зөвшөөрөхийн тулд, засгийн газраас дэмжлэг авах хүсэлт гаргах чадамжаа 
дээшлүүлсэн. Энэ нь нөөцийг зохих ёсоор хамгаалах, үр ашгийг хуваалцах хамгаалалтын арга хэмжээг 
авч, нутгийн иргэдийн менежмент дор загасны аж ахуйг бий болгох туршилтын төслийг хэрэгжүүлэхэд 
хүргэсэн. Санхүү хариуцсан захирлууд нь нуурыг тойрсон нутгийн иргэдийн дунд (зах зээлийн 
мэдлэгийн талаарх цуврал арга хэмжээнүүдээр дамжуулан) болон загас агнуурын нутгийн иргэдийг 
төлөөлсөн үндэсний Grassroots Network буюу жирийн иргэдийн сүлжээтэй хамтран ажилладаг. 

Олон талын оролцоотой үйл явцын амжилт маш өндөр байсан тул загас агнуурын нутгийн иргэдийг 
төлөөлсөн үндэсний Grassroots Network буюу жирийн иргэдийн сүлжээ нь дотоод засаглалаа 
өөрчилж, үндэсний засаглалын эрх бүхий байгууллагаууд болон албан ёсны төрийн бус сектортой 
хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлсэн. Загас агнуурын захиргаа мөн уг үйл явцыг загас агнуурын 
шинэчлэлийн өнөөгийн хэрэгжилтэд тусгах санал тавьсан. Эдгээр үр дүнг Викториа нуур (Кени, 
Танзани, Уганда улстай хиллэдэг) болон Кариба нуур (Замби, Зимбабве улстай хиллэдэг) зэрэг олон 
улсын ач холбогдолтой бусад томоохон, задгай ус зайлуулах системд нэгтгэн багтааж болно. 

Эх сурвалж: Ратнер нар. 2018 онд Жанг нарын иш татсанчлан. 202037
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 8: ОНОШЛОГОО—ОЛОН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ҮР ДҮНТЭЙ 
ЯРИА, ШИЙДВЭР ГАРГАЛТЫН ГОЛ ШИНЖ ЧАНАРУУД

Олон оролцогч талуудын яриа, шийдвэр гаргалт нь өөрийн хэрэгцээ, 
сорилтын хамтаар бүлэг хоорондын болон эрх эзэмшигч/оролцогч талуудын 
хоорондын чадамж, хамтын ажиллагаанд түлхүү анхаардаг. Байгаль 
хамгаалах байгууллагууд нь голчлон “хуралдаан зохион байгуулагч” 
болон “зохицуулагч” гэсэн чухал үүрэгтэй байдаг. Байгаль хамгаалах 
байгууллагууд шинэ МSD-ыг зохион байгуулахад Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн манлайллыг дэмжих, МSD-ыг хялбаршуулах, эсвэл одоо 
байгаа МSD-д Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн оролцоог дэмжихэд 
оролцож байгаа эсэхээс үл хамааран МSD-ын бүтцийг ойлгох, тохируулга 
хийх шаардлагатай эсэх/хийвэл хаана хийхийг ойлгохын тулд үр дүнтэй 
MSD-ын гол шалгууруудын хяналтын хуудсыг ашиглах боломжтой. 

ХЭРЭГСЭЛ 9: ГАРЫН АВЛАГА—SOCIAL INNOVATION LAB

Reos Partners-ийн “The Reos Change Lab” нэртэй энэхүү гарын авлага: 
Social Innovation-ийн тусламжтайгаар төвөгтэй сорилтуудыг шийдвэрлэх 
нь”97 гэсэн нийгмийн төвөгтэй систем дэх өөрчлөлт, шилжилтийг бий 
болгох, удирдах арга замыг танилцуулна. Энэхүү гарын авлага нь “хэрхэн 
хийхийг” заахгүй ч, "Change Lab" аргыг гүнзгий судлах, мөн зарим 
холбогдох зарчим, хэрэгсэл, нөөцийн тойм болно. Уг гарын авлагад Social 
Innovation-ийн “хэн”, “юу”, “яагаад” гэсэн системчилсэн, бүтээлч, хамтын 
оролцоотой нийгмийн өөрчлөлтийн үйл явцыг эхлүүлэх, хуралдуулах, 
хялбаршуулах үйл явцыг тайлбарлана. "Change Lab" аргаар бэлтгэгдсэн 
байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн хувьд MSD-ын хуралдаан зохион 
байгуулагч, зохицуулагчийн хувиар энэ нь Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдийн манлайлал, MSD дахь ойлголт сайтай оролцоог дэмжих, янз бүрийн 
оролцогч талуудын ойлголт, чадамжийг бэхжүүлэхэд тустай байж болох юм.
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Тулгуур багана 4

Тогтвортой  
амьжиргааны  
боломжууд 

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Амьжиргааны боломжуудыг бий болгохын төлөөх түншлэл нь байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежменттэй шууд холбоотой байх нь нутгийн иргэдийн манлайлсан 
байгаль хамгаалалтыг үр дүнтэй, урт хугацаатай байлгахад чухал ач холбогдолтой. 

 E Тогтвортой амьжиргааг дэмжих санаачлагууд нь бизнес болон өрхийн 
орлогод голчлон анхаардаг тул байгаль хамгааллын санхүүжилттэй 
холбоотой шууд болон нийт зардлыг ихэнхдээ хамардаггүй.

 E Тогтвортой амьжиргааны боломжуудыг байгаль орчин, нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээс 
гадна санхүү, зах зээл, үйл ажиллагаа, засаглал, зохицуулалт болон бусад анхаарах асуудлуудыг 
харгалзан үзэхийг шаарддаг бизнесийн үүднээс авч үзвэл хэрэгжих боломжтой байх ёстой. 
Тодорхой нөхцөл байдлын талаарх гүнзгий ойлголттой байх нь нэн чухал бөгөөд үүнд 
хэрэгжүүлэх боломж бололцоог нь хязгаарлаж болзошгүй аливаа саад бэрхшээлүүд багтана.

 E Амьжиргааны арга замуудыг олшруулах нь аль нэг сонголт амжилтгүй болохтой холбоотой 
санхүүгийн цочролыг бууруулахад тусална.

 E Хэдийгээр тогтсон дүрэм биш ч гэсэн тогтвортой арга барилаар баригдсан загасны 
зах зээлийг тодорхойлох эсвэл одоо байгаа тогтвортой ойн аж ахуйн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх зэрэг өнөөгийн нутгийн иргэдийн үйл ажиллагаанд тулгуурласан 
тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлалын 
бизнесийг хөгжүүлэх зэрэг цоо шинэ ур чадвар эзэмшихийг хүмүүсээс шаарддаг 
боломжуудаас илүүтэйгээр хурдан ойлгогдож, бага ур чадвар шаарддаг.
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ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Байгаль хамгааллын санхүүжилт—байгаль хамгааллын үр дүнд хүрэхийн тулд санхүүгийн 
нөөц бий төвлөрүүлж, байршуулж, урамшууллыг уялдуулдаг механизм болон стратеги.98 
Байгаль хамгааллын санхүүжилт нь байгаль хамгаалах, урт хугацааны санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хадгалахад шаардагдах нийт зардлыг санхүүжүүлэхийг зорьдог.99

Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр (PES)—экосистемийн үйлчилгээний төлбөр (PES) 
нь экосистемийн үйлчилгээний үр ашгийг хүртэгч эсвэл хэрэглэгчээс тухайн үйлчилгээг 
хариуцан үзүүлэгчдэд төлөх төлбөр юм. Экосистемийн үйлчилгээнд нүүрстөрөгч шингээлт 
ба хадгалалт биологийн олон янз байдал, ус цуглуулах талбайн хамгаалалт, байгалийн 
нөөцийн гоо үзэсгэлэн зэрэг багтаж болно. PES нь нүүрстөрөгчийн кредит, ус цуглуулах 
талбайн хөрөнгө оруулалт зэрэг сайн хөгжсөн механизмууд, мөн биологийн олон янз 
байдлын төлбөр гэх мэт судалгааны илүү олон төлөвлөгөөнүүдийг багтаадаг.

Тогтвортой амьжиргааны боломжууд—хүмүүсийг өвөг дээдсийнхээ газар дээр хэвээр 
амьдрах боломжийг олгодог тогтвортой амьжиргааны сонголтууд болон тэдгээрт оролцох 
чадварыг хэлнэ. Амьжиргааны хэрэгсэл нь амьжиргаагаа залгуулах буюу амьдралын 
хэрэгцээгээ хангах хэрэгсэл юм. Амьжиргаа нь байгалийн нөөцийн санд учруулах хор 
хөнөөлийг багасгаж, санхүүгийн цочрол, дарамтыг даван туулах, сэргэх боломжийг 
хүмүүст олгож, байгаль орчин, нийгэм, соёл, эдийн засгийн өнөөгийн болон хойч 
үеийнхний сайн сайхан байдлыг шударгаар дээшлүүлж чадсан үед тогтвортой байна. 

  Тогтвортой амьжиргааны боломжуудын төрлүүд

Тогтвортой амьжиргаанд газар тариалан, загас агнуур гэх мэт амь зуулга, мөн байгалийн нөөц баялгаасаа 
байгаль орчны тогтвортой, соёлын хувьд тохиромжтой менежментээр дамжуулан орлого олох боломж, 
урамшуулал орно. Уугуул иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-ын тунхаглал-д Уугуул иргэд бие даан шийдвэр 
гаргалт хийх эрхтэй гэж заасан байдаг бөгөөд үүнд эдийн засгийн бие даан шийдвэр гаргалт багтана.3 
Хүмүүс эдийн засгийн хэрэгцээгээ ирээдүйн алсын хараа, тогтвортой байдлын хүсэл эрмэлзэлтэй 
уялдуулж чадвал тэд байгаль орчныг илүү сайн хамгаалж чадна. Сүүлийн үеийн системчилсэн ном 
зохиолын дүгнэлтээс харахад эдийн засгийн хөгжлийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, хүний   сайн 
сайхан байдлын эерэг үр дүнд хүргэх төслийн түвшний хамгийн чухал түлхэц болж, хамтын амжилтанд 
хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг болох нь тогтоогдсон.16 Орон нутгийн иргэдийн алсын хараагаар 
хамтран боловсруулж, хөтлөгдсөн үед, сайтар бодож төлөвлөж, хэрэгжүүлбэл, тогтвортой амьжиргааны 
арга нь нутгийн иргэдийн сайн сайхан байдал, байгаль орчныг сайжруулах хүчирхэг боломж олгодог.

Тогтвортой амьжиргааны боломжуудыг ерөнхийд нь гурван ангилалд ангилж болно:

1. амь зуулга,

2. шууд нөхөн олговор болон

3. нутгийн иргэдийн байгууллагууд.

Орон нутгийн нөхцөл байдлаас хамаарч нэгээс олон ангилалд, эсвэл гурвууланд бүгдэд нь (Хүснэгт 5) 
хамрагдах нь тохиромжтой байж болно.

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Хүснэгт 5: Тогтвортой амьжиргааны боломжуудын ангилал, жишээ.

Ангилал Тогтвортой амьжиргааны  
боломжуудын жишээ

Амь зуулга Зах зээлд гаргаж, борлуулахын (тогтвортой хөдөө аж ахуй, загасны 
аж ахуйн бүтээгдэхүүн, эмийн ургамал, соёлын дадал гэх мэт) 
оронд үйлдвэрлэгч болон тэдний гэр бүл эсвэл нутгийн иргэдийн 
хэрэглээнд зориулсан бараа, үйлчилгээг бий болгох. Нутгийн иргэд 
тогтвортой байдлыг сайжруулах, амь зуулгын боломжит нөхцөл 
бий болгох сонирхолтой байж болно. Жишээлбэл, хүнсний аюулгүй 
байдлыг сайжруулахад туслах арга болгож илүү тогтвортой газар 
тариалан, ургац хураах арга барилд шилжих эсвэл нутгийн иргэдийн 
удирддаг далайн тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий болгох.

Нутгийн иргэд байгаль 
орчныг хамгаалах ажилд 
оролцсоныхоо төлөө орлого 
олдог шууд нөхөн олговор

Байгалийн үр өгөөж (нүүрстөрөгчийн нөхөн төлбөр, усны сан болон 
экосистемийн үйлчилгээний төлбөр гэх мэт), байгаль хамгаалах 
чиглэлээр шууд ажил эрхлэлт (байгаль хамгаалагч/хамгаалагч, 
байгаль орчны хяналт гэх мэт) болон үр шимийг хуваарилах 
тогтолцоо (байгаль хамгаалах төслийн нутгийн иргэдийн сан)

Нутгийн иргэдийн 
байгууллагууд

Голчлон байгалийн нөөцийг (какао, халуун ногоо, резин, 
загас, далайн замаг, мал аж ахуй, эко аялал жуулчлал 
гэх мэт) тогтвортой ашиглахтай холбоотой зах зээлд 
нэвтрүүлэх, борлуулах бараа, үйлчилгээг бий болгох.

Дээрх гурван ангиллыг санхүүжүүлэлт, сургалтын хүртээмжийг бий болгох боломжийг олгох замаар 
дэмждэг. Санхүүгийн боломжийг олгоход бичил санхүү, тосгоны хадгаламж зээлийн хоршоо болон 
ажлын байр бий болгох, байгууллагыг хөгжүүлэх, санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах бусад боломжууд 
багтаж болно. Чадавхижуулах боломжийг олгоход бизнес эрхлэх талаарх сургалт, бизнесийн болон 
техникийн туслалцаа, нутгийн иргэдийн байгууллагуудыг бэхжүүлэх ажиллагаа зэрэг багтаж болно. 

Тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь хувийн болон өрхийн хэрэгцээг хангах орлого бий болгодог 
бөгөөд энэ нь хүмүүсийн санхүүгийн аюулгүй байдал, уян хатан байдлыг сайжруулж, нөөцийн тогтвортой 
менежментийг урамшуулж, хөгжлийн тогтворгүй дарамтыг бууруулдаг. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь байгаль 
хамгаалах шууд зардлыг төлөхөд хангалттай орлого олдоггүй.99 Жишээлбэл, загасны аж ахуй эрхэлдэг 
нутгийн иргэдийн компани нь хүмүүсийг далайн замагны худалдаанаас орлоготой болгож болох хэдий ч, 
эргэн тойрных нь усан доорх хадыг хэвээр нь хадгалах, хяналт тавих, нөхөн сэргээх зардлыг төлөхгүй.
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  Тогтвортой амьжиргааны  
боломжуудын амжилт

“Хэрэгсэл 10: Тогтвортой амьжиргаа ба Нутгийн иргэдийн байгууллагуудын 
гарын авлага” Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран тогтвортой 
амьжиргааны боломжуудыг бэхжүүлэхэд зориулсан гарын авлага.

“Хэрэгсэл 11: Нутгийн иргэдийг цэцэглэн хөгжихөд бэлтгэх нь” бүлэг: 
183-р хуудаснаас эхлэн “Наматигийн нутгийн иргэдийн хамгаалалттай 
газар нутгийн зохицуулагчдын гарын авлага”100 нутгийн иргэдийг хөрөнгө 
оруулагчидтай хэлэлцээр хийх, нутгийн иргэдийн алсын харааг хэрэгжүүлэх 
тодорхой алхмуудыг хийхэд бэлтгэх зааварчилгаа, үйл ажиллагаа.

Дэлхийн олон хэсэгт ажилгүйдэл их, орлого олох боломж хомс байдаг тул Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэд эдийн засгийн дарамттай тулгардаг. Байгалийн нөөц баялгийг үнэлдэг хүмүүс эдгээр нөхцөл 
байдалд эдгээр нөөц баялгийг хамгаалах, өөрсдийгөө болон гэр бүлээ тэжээх хоёрын хооронд 
таагүй харилцан солилцооны бодит байдлыг мэдэрч болно. Түүнчлэн, зарим тохиолдолд тэдэнд 
ажил ба/эсвэл боловсролын боломж хайхаар нутгийнхаа иргэдийг орхихоос өөр сонголт байхгүй 
байж болно. Гадагш чиглэсэн шилжилт их хэмжээгээр тохиолдох үед энэ нь нутгийн иргэдийн 
нийгмийн бүтцийг сулруулж, хүн-газар хүйн холбоо, хамтын арга хэмжээний чадамжийг тасалдуулж, 
нөөц баялгийг хариуцан хамгаалах хүмүүсийн тоог цөөрүүлж, өрсөлдөөнтэй ашиг сонирхол 
бүхий гадны болон/эсвэл олборлох үйлдвэрүүдэд мөлжүүлэх боломжийг үүсгэж болзошгүй. 

Тогтвортой амьжиргааны боломжуудыг амжилттай хамтран хөгжүүлэх нь хэд хэдэн гол хүчин зүйлсээс 
шалтгаална. Нэн тэргүүнд, нутгийн иргэдийн өнөөгийн ур чадвар, мэдлэгийг хөшүүрэг болгож буй 
боломжууд нь нутгийн иргэдэд цоо шинэ ур чадвар эзэмшихэд шаардагдахаас илүү хурдан ойлгогдох 
хандлагатай байдаг. Өнөөгийн ур чадварт голчлон анхаарсан боломжууд ч гэсэн 8-10 жил ба түүнээс 
дээш хугацаанд хэрэгжих боломжтой болохын тулд бизнесийн өндөр түвшний болон санхүүгийн 
чадавхижуулалтыг шаардлагатай.101 Тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь хөгжлийн эхний үе 
шатанд ихэвчлэн дутагдаж байдаг хүрэлцэхүйц хэмжээний санхүүгийн найдвартай хүртээмжийг 
шаарддаг.101 Нутгийн иргэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ үр дүнтэй борлуулах, мөн зах зээлд шударга 
үнээр нэвтрэх боломжоор хангагдсан байх ёстой. Тэд зохистой засаглал, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, 
зах зээл, зохицуулалтын анхаарах асуудлуудыг шаарддаг хэрэгжих боломжтой бизнесийн загвартай 
байх ёстой. Бизнест шууд дэмжлэг үзүүлэх болон тухайн нөхцөл байдлын талаар гүн гүнзгий ойлгох 
нь нэн чухал.101 Тогтвортой амьжиргааны боломжуудын амжилт нь баялаг бүтээхээс гадна оролцсон 
хүмүүсийн хэрэгцээ, хүсэл эрмэлзэл, соёлын үнэт зүйлс, нутгийнхаа иргэдийн ирээдүйн талаарх 
тэдний төсөөлөл гэх мэт хүний   сайн сайхан байдлын элементүүдээс мөн хамаарна.102-103 Юун 
түрүүнд хувь хүн, нутгийн иргэд байгалийн нөөц баялгийг хэрхэн үнэлж, эдийн засгийн дарамт нь 
тэдний үнэт зүйлсийнхээ дагуу ажиллах чадварт хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох нь чухал юм. 

https://tnc.box.com/s/kt0llb1bt9nqiu451ut8cy7yim6devor
https://tnc.box.com/s/kt0llb1bt9nqiu451ut8cy7yim6devor
https://tnc.box.com/s/3rtzxogy4ykzs7cjw6zxazf198gjpwpe
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Магадгүй дээрх бүх ангилалд хамаарах хамгийн чухал, тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь 
байгалийн нөөцийн өөрийнх нь тогтвортой менежменттэй нягт холбоотой байх хэрэгтэй. Кенийн 
загасны аж ахуй эрхэлдэг нэгэн компани нутгийн иргэдийн загас агнуурын нийгэмлэгийн гишүүдийг 
ажиллуулж, тэднийг ирээдүйн манлайллын боломжуудад сургаж, нутгийн иргэдийн зах зээлийн 
цалингаас дээш цалин хөлс өгч, газар нутгийнх нь түрээсийн төлбөрийг нутгийн иргэдэд олгосон 
байна. Тэнд тусгай хамгаалалттай үржлийн бүс бий болгосон нь устаж үгүй   болсон гэж үздэг төрөл 
зүйлсийг дахин олж илрүүлэхэд хүргэсэн.101 Өөр нэг жишээнд, Энэтхэгийн фермерийн эзэмшдэг 
компани тариаланчдад 20-30 хувиар өндөр үнээр зах зээлд гарахад нь тусалж тогтвортой ургац 
хураах арга барилыг хэрэгжүүлж, эрүүл мэнд болон Уугуул иргэдийн эрх, бусад мэдлэгийн талаар 
сургалт явуулсан.101 Өөрөөр хэлбэл, эдгээр жишээнүүдийн тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь 
байгалийн баялгийн тогтвортой менежменттэй нягт холбоотой биш учраас нөөцийг ижил түвшинд 
(тогтворгүй) ашиглах замаар орлогын нэмэлт эх үүсвэрүүд болоход хүрсэн.102,104 Нэг судалгаанд 
энэ нь загасчдад загас агнуурын дүрэм журмыг сайтар мөрдүүлэхгүйгээр шинэ завь олгосноор, эрэг 
орчмын загасыг бөөнөөр агнахыг ихэсгэхэд хүргэсэн гэж заасан.105 Өөр нэг жишээнээс харахад 
тогтвортой газар ашиглалтын төлөвлөлтийн сайн бүрэлдэхүүнгүй амьжиргааны өөр нэг хөтөлбөрт 
оролцсон нутгийн иргэд нэмэгдсэн орлогыг мал аж ахуйгаа өргөжүүлэхэд зарцуулсан ба энэ нь эцэстээ 
хөтөлбөрийн хамгаалах зорилготой байсан амьдрах орчныг улам доройтуулахад хүргэсэн.106 

Дээр дурдсан анхаарах асуудал тус бүр нь эдгээр өнгө аясуудыг харгалзан үзсэн нутгийн иргэдийн 
манлайлал, Нутгийн иргэд удирдсан/санаачилсан тогтвортой амьжиргааны боломжуудын ач холбогдлыг 
онцолж, аль нэг компани бүтэлгүйтэх эрсдэлийг төрөлжүүлж, холимог хувилбаруудыг багтаасан. Гэсэн 
хэдий ч төрөлжүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан зардал байдаг бөгөөд энэ нь бага орлоготой бүлгүүдийг 
ийм санаачлагад оролцоход харьцангуй сул талтай байдалд оруулж болзошгүй гэдгийг анхаарах нь 
чухал юм. Хувь хүмүүс болон бүлгүүдтэй олон түвшний яриа хэлэлцээ хийх нь боломж ба аюулын 
хувьсан өөрчлөгдөж буй мөн чанарын тухай ойлголтыг янз бүрийн өнцгөөс бий болгоход тусална. 
Сайн яриа хэлэлцээ нь менежментийн арга барилыг зохих ёсоор нь тохируулах боломж олгоно.102,107
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Бодит жишээ

  Умард Австрали—Байгаль хамгаалах менежментийн 
нүүрстөрөгчийн хийн байгууллагууд ба шууд 
хөдөлмөр эрхлэлтээр дамжсан тогтвортой 
амьжиргаа 

Түүхэнд Умард Австралийн ихэнх хэсэг нь олон зуун уугуул овгуудын удирдаж байсан хуурай газар, 
далайн цогц холимог хэлбэрээр оршин тогтнож байсан. Гэсэн хэдий ч колоничлолын улмаас эдгээр 
овгуудын 19ба 20-р зууны үед газар нутгаа өмчлөх эрхийг хасаж, тэдний харилцаа холбоо, мэдлэг, 
дадал, 65,000 гаруй жилийн хугацаанд бий болсон байгаль хамгаалах хэв маягийг тасалдуулсан. 
Ийм уламжлалт менежментгүйгээр Умард Австралийн халуун орны ойт хээр нь хуурай улирлын 
сүүлээр ой хээрийн түймэрт өртөж, илүү эрчимтэй шатаж, уугуул ургамал, амьтдын амьдрах орчныг 
сүйтгэж, хүлэмжийн хийг их хэмжээгээр ялгаруулж байна. Сүүлийн үед их хэмжээний газар нутгийг 
Уугуул иргэдийн менежментийн хяналтад буцааж өгсөн. Уугуул иргэдийн эзэмших эрх болон Уугуул 
иргэдийн эзэмшлийн эрхийн бусад хэлбэрүүд нь одоо хойд нутгийн халуун орны ойт хээрийн 60 
гаруй хувийг эзэлж байна. Газар, далайд суурилсан байгууллагуудыг тогтвортой хадгалахын тулд 
санхүүжилтийг баталгаажуулах, байгууллага болон засаглалын тогтолцоог дэмжих зорилгоор, 
эдгээр үндсэн эрхүүд нь TNC болон Уугуул иргэдийн хамтын ажиллагааны чухал үндэс суурь болж 
ирсэн. Үнэндээ энэ тохиолдол нь тогтвортой амьжиргаа, байгаль хамгаалалтын санхүүжилт нь хэрхэн 
хоорондоо зохицож, нутгийн иргэд, байгаль орчинд эерэг үр дүнг бий болгож болдгийн тод жишээ юм.

TNC-ийн Умард Австралийн хөтөлбөр нь Австралийн Уугуул иргэдийг уламжлалт газар нутгаа 
удирдаж, Орон нутагтайгаа харилцаа холбоогоо шинэчилж, бэхжүүлэх тал дээр тэдэнтэй хамтран 
ажилладаг. Нутаг дэвсгэрийнхээ хамтын оролцоотой төлөвлөлт хийдэг Уугуул иргэдийн түншүүдийг 
Эрүүл улс төлөвлөлт гэдэг (Австралийн Газрын эрхээ уламжлан эзэмшигчид Байгаль хамгаалах 
арга хэмжээний төлөвлөлтөөс өөрсдийн нөхцөл байдал, эн тэргүүний асуудлуудад илүү нийцүүлэн 
тохируулсан). Энэ нь тэдэнд соёлынхоо нэн тэргүүний асуудлуудад нийцсэн эдийн засгийн боломж 
бүхий газар нутгийнхаа ирээдүйг төсөөлөх боломжийг олгодог. Газар зохион байгуулалтын гол хэсэг 
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болгож Австралийн Уугуул иргэд гал түймэртэй тэмцэх уламжлалт арга барилыг сэргээж, нутгийн 
биологийн олон янз байдлыг сэргээж, хадгалах, соёлын чухал дурсгалт газрууд, байгаль орчны 
онцлогийг хамгаалахад тусалсан. Уугуул иргэдийн газар дээрх эдгээр арга хэмжээ нь улирлын сүүлийн 
үеийн хор хөнөөлтэй хээрийн түймрийг бууруулснаар 50 сая акр (19.3 сая га) талбайд 8 сая гаруй 
тонн нүүрстөрөгчийн давхар исэлтэй тэнцэх хэмжээний хий ялгаруулахаас сэргийлсэн ба нүүрстөрөгч 
хураахыг багтаах зорилгоор Умард Австрали даяар уг загварыг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулснаар нутгийн иргэдэд Австралийн нүүрстөрөгчийн зах зээлээр 
дамжуулан нүүрстөрөгчийн кредит авах, борлуулах боломж олгож байгаа бөгөөд энэ нь нутгийн 
иргэдэд чухал боломжийг бий болгож байна. Гал түймэртэй тэмцэх уламжлалт арга барил нь 
нүүрстөрөгчийн санхүүжилтэд зориулан 100 сая гаруй австрали долларыг гаргасан бөгөөд энэ 
нь бүлгүүдэд засгийн газар, буяны үйлс болон бусад эх үүсвэрээс нэмэлт хөрөнгө оруулалт авах 
боломж олгодог. Нутгийн иргэдийн эзэмшлийн компани болох Warddeken Land Management Ltd. 
нь газар зохион байгуулалт, нутгийн иргэдийн сайн сайхан байдалтай холбоотой санхүүжилтийн 
үүрэг болон бусад үйлчилгээг хариуцдаг. Тус компани нь омгийн бүлэг тус бүрийн зөвлөлийн гишүүд 
болон янз бүрийн мэдлэгийг төлөөлдөг мэдлэг эзэмшигчдийн удирдах хорооноос бүрддэг. 

Тус компани нь энэ санхүүжилтийг нутгийн иргэдийн байгууллагууд болон тогтвортой амьжиргааны 
боломжуудыг хослуулан дэмжихэд ашигладаг бөгөөд энэ нь урт хугацааны, санхүүгийн хувьд 
бие даан ажиллах гол түлхүүр юм. Санаачлагуудад чадавхижуулах, дэд бүтэц, нутгийн иргэдийн 
хөтөлбөрүүд, нүүрстөрөгч бууруулах санаачилга, Уугуул байгаль хамгаалагчийн хөтөлбөрүүд 
багтана. Байгаль хамгаалагчийн хөтөлбөрүүд нь Уугуул иргэдийн мэдлэг, Барууны шинжлэх ухааныг 
хослуулах замаар орон нутгийн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг газар зохион байгуулалт, амьдрах 
орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр ажиллуулж, сургаж, урт хугацааны үр дүнд хүрэхийг зорьж байна. 
Байгаль хамгаалагчийн хөтөлбөрүүд болон нүүрстөрөгч бууруулах санаачилгаар дамжуулан 
хөгжүүлсэн ур чадвар, менежментийн чадамж, засаглалын зохицуулалт нь тогтвортой амьжиргааны 
нэмэлт боломжуудыг бий болгох суурийг мөн бүрдүүлдэг. Жишээлбэл, нутгийн зарим иргэд зэрлэг 
ургамлын хяналт, зэрлэг амьтдын хяналт, био аюулгүй байдал, зэрлэг ан амьтдын судалгааг хөрш 
зэргэлдээх газар өмчлөгчид, төрийн байгууллагууд, нөөцийн аж үйлдвэр зэрэгт зориулж явуулах 
бүрдээ үйлчилгээний төлбөр авдаг. Бусад нь эко аялал жуулчлал, соёлын аялал жуулчлалын 
боломж, бутны хүнс үйлдвэрлэлийг хөгжүүлдэг. Энэ нь газрын нөөцийн соёлын хувьд тохиромжтой 
менежментэд тулгуурлан ирээдүйд тогтвортой амьжиргааг бий болгох чухал суурийг бүрдүүлдэг.

Тогтвортой амьжиргааны боломжуудын талаарх нэмэлт бодит жишээнүүдийг эндээс үзэх боломжтой.
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 10: ГАРЫН АВЛАГА—ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА БА НУТГИЙН 
ИРГЭДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГАРЫН АВЛАГА

Энэхүү гарын авлага нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран 
тогтвортой амьжиргааг дээшлүүлэхэд байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд 
туслах зориулалттай. Энэхүү гарын авлага нь тогтвортой амьжиргааг 
ойлгоход шаардлагатай суурь мэдлэг олгож, байгаль хамгааллын 
мэргэжилтнүүд тогтвортой нутгийн иргэдийн байгууллагуудыг хамтран 
хөгжүүлэхэд ашиглаж болох алхмууд, хэрэгслүүдийг тоймлон харуулна.

ХЭРЭГСЭЛ 11: ГАРЫН АВЛАГА—НУТГИЙН ИРГЭДИЙГ ЦЭЦЭГЛЭН 
ХӨГЖИХӨД БЭЛТГЭХ НЬ

Наматигийн нутгийн иргэдийн хамгаалалттай газар нутгийн зохицуулагчдын 
гарын авлага100 энэ бүлгийн арга хэмжээнүүд нь “Нутгийн иргэдийг 
цэцэглэн хөгжихөд бэлтгэх нь” 183-р хуудаснаас эхлэх ба нутгийн иргэд 
тус бүрийн өөрсдийн бие даан тодорхойлсон төлөвлөгөө, хүсэл зорилгын 
дагуу нутгийн иргэдийн өсөлт, хөгжил цэцэглэлтийг урт хугацаанд 
дэмжих зориулалттай. Тэд нутгийн иргэдийн амьжиргааг залгуулах, орон 
нутгийн экосистемийг сэргээх, хөрөнгө оруулагчидтай хийх боломжит 
хэлэлцээнд бэлтгэх, нутгийн иргэдийн алсын харааг хэрэгжүүлэх тодорхой 
алхмуудыг хийх зэргээр нутгийн иргэдийг дэмжин ажилладаг.
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Суурь Элемент 1

Эрх тэгш байдлын 
ашиг тус, нөлөөлөл 
ба оролцоо
Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Хүний эрх, эрх тэгш байдлыг дэмжих нь ёс суртахууны зайлшгүй шаардлага 
бөгөөд байгаль хамгааллын тогтвортой үр дүнд хүргэх амин чухал урьдчилсан 
нөхцөл болдог. Уугуул иргэдийн хувьд үүнд бие даан шийдвэр гаргалт, Чөлөөт, 
урьдчилсан, мэдээлэл өгсөн зөвшөөрлийн стандарт багтана.

 E Эрх тэгш байдлыг нутгийн иргэдийн хэмжээнд (нутгийн иргэд хооронд, 
компани, засгийн газар гэх мэт) болон хувь хүний   хэмжээнд (нийгмийн онцлог 
шинж чанарын хүрээнд гэх мэт) аль алинд нь шалгах хэрэгтэй. Тухайн нөхцөл 
байдлыг харгалзан зарим нь бусдаас илүү их ашиг хүртэж, бусдаас илүү нөлөөнд автаж, бусдаас 
илүү их оролцож байгаа эсэх талаар эргэцүүлэн бодож, зайлсхийх/шийдвэрлэх арга хэмжээг 
зохих ёсны дагуу авна.

 E Жендэр ба эрх мэдлийн дүн шинжилгээ бүхий хамтын оролцооны нөхцөл байдлын шинжилгээ 
нь тухайн нөхцөл байдалд эрх тэгш байдал гэж юу гэсэн үг болох, нутгийн иргэдтэй харилцах 
түншлэлд нөлөөлж буй хүчний динамикийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Аливаа үйл 
ажиллагаа нь тухайн нийгмийн онцлог шинж чанарын манлайлал, нэн тэргүүний анхаарах 
асуудал, тэдний оролцоо ба ирээдүйн талаарх алсын харааны дэмжлэг, нөхцөл байдлын талаарх 
сайн ойлголтод тулгуурласан байх ёстой.

 E Эрх нь нутгийн иргэд болон нөөцийн хувьд харилцан адилгүй байж болох ба зарим нийгмийн 
онцлог шинж чанар (эмэгтэйчүүд, залуучууд, шинэ цагаачид гэх мэт) нь бусадтай адил эрх 
эдлэхгүй байж болох тул эрх тэгш байдлын тэнцвэр хэрэгтэй. Нутгийн иргэдийн дунд эрх 
эзэмшигчид нь хэн болох, олгогдсон аливаа эрх нь хэр баталгаатай байгааг анхааралтай авч 
үзэх шаардлагатай. Учир нь энэ нь ашиглалт, менежментийн шийдвэрт хэн үг хэлэх, хэн үр ашиг 
хүртэх зэрэгт нөлөөлдөг. 

 E Манлайлал, удирдлагыг чадавхижуулах семинар, MSD зэрэг хамтын оролцооны үйл явцад 
нийгмийн онцлог шинж чанарын тэгш оролцоо, манлайллын боломжийг хангах, микро болон 
макро хүчний динамикийг анхаарах, хүчний тэнцвэргүй байдлыг арилгахын тулд бүх талаар 
чадавхижуулах, мөн нутгийн иргэдийн оролцооны хүсээгүй үр дагаврыг ойлгож, багасгах зэрэг 
нь нэн чухал юм.

 E Тогтвортой амьжиргааг дэмжихдээ нийгмийн онцлог шинж чанаруудын боломж, үр ашгийн 
эрх тэгш байдлыг хангах, ялангуяа эрх мэдлээ хэтрүүлэх (авилгал авах), баялгийн тэгш бус 
хувиарлалтыг нэмэгдүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийг нэмэгдүүлэх зэрэг хүсээгүй үр 
дагавраас сэргийлэхэд ижил ач холбогдол өгөх ёстой.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Эрх мэдлээ хэтрүүлэх (авилгал авах)—шийдвэр гаргах үйл явцад давуу тал олж авах, хянах, 
нийтийн үр ашиг, нөөцийг монопольчлох, эдгээрийг хоёуланг нь хослуулах зэрэг хэд хэдэн 
холбоотой, гэхдээ тодорхой ялгаатай нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг. Мөн уг ойлголтыг улс төр, 
эдийн засгийн элитүүд нөөц, төсвийн хөрөнгийг завших, албан тушаалаа урвуулан ашиглах 
нөхцөл байдлыг тодорхойлоход ашигладаг.108

Эрх тэгш байдал—зардал ба үр ашгийн хуваарилалт, үйл явц ба оролцоо, хүлээн зөвшөөрөх 
зэрэгт тулгуурласан ёс зүйн асуудал, нийгмийн шударга ёсны тухай олон хэмжээст ойлголт 
бөгөөд авч үзэж буй нөхцөл байдалд үндэслэдэг. Зарим үед шударга байдал эсвэл шударга ёс 
гэсэн үгтэй ижил утгаар хэрэглэгддэг.109

Хүний эрх—иргэний харьяалал, оршин суугаа газар, хүйс, жендэрийн онцлог шинж чанар, 
бэлгийн чиг хандлага, үндэс угсаа, арьсны өнгө, шашин шүтлэг, хэл, нас, чадвар эсвэл бусад 
статусаас үл хамааран хүн бүрд хамаарах эрх. Бид бүгд ялгаварлан гадуурхагдахгүйгээр хүний   
эрхийг тэгш хүртэх эрхтэй.110

Хүн бүрт тохиолдох олон төрлийн гадуурхалт ба давуу байдлыг хүлээн зөвшөөрөх— 1989 
онд профессор Кимберле Креншоу анх санаачилсан бөгөөд нийгэмд бий болсон шинж чанарууд 
нь бие биенээсээ тусдаа байдаггүй. Харин харилцан уялдаатай, ил болон далд хэлбэрээр бие 
биедээ нөлөөлдөг гэсэн ойлголтыг тодорхойлсон.111

Нийгмийн өвөрмөц байдал—хүний   бүлгийн гишүүнчлэлээр тодорхойлогддог чанарууд (Уугуул 
иргэдийн онцлог шинж чанар, арьсны өнгө, үндэс угсаа, шашин шүтлэг ба итгэл үнэмшлийн 
систем, иргэний харьяалал, нас, бэлгийн чиг хандлага, жендэрийн онцлог шинж чанар, хэл, 
боловсролын түвшин, нийгэм-эдийн засгийн статус эсвэл ангилал, газарзүйн байршил, шилжилт 
хөдөлгөөн эсвэл визний статус гэх мэт).112

“Хэрэгсэл 12: Хүчний дүн шинжилгээ хийх” нь хүчний олон 
хэмжээст талуудыг тайлбарлаж, хүчний дүн шинжилгээ хийх 
заавар, загваруудаар хангах хэрэгсэлд зориулагдсан. 

“Хэрэгсэл 13: Хүний эрхийн гарын авлага” нь хүний   эрхэд 
суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй заавар.

“Хэрэгсэл 14: Жендэрийн тэгш байдал” нь байгаль хамгаалах төсөл, стратеги 
дахь жендэрийн тэгш байдлыг нэгтгэх талаарх дэлгэрэнгүй заавар.

Байгаль хамгаалах салбарт нийгмийн эрх тэгш байдлыг дөрвөн хэмжээстэй гэж тодорхойлж болно. 
Эдгээр нь: 1) зардал, үүрэг, эрх, үр ашгийг хуваарилах, 2) ямар шийдвэр гаргах, хэн дуу хоолойгоо 
хүргэх тухай журам, 3) өвөрмөц онцлог шинж чанар, түүх, үнэт зүйл, ашиг сонирхлын тэгш байдлыг 
хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх, 4) нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, улс төрийн түүх, нөхцөл байдал.109 
Хамгийн багаар бодоход байгаль хамгаалах байгууллагууд бидэнтэй хамтран ажилладаг орон 
нутагтаа “1-рт хоргүй, хөнөөл учруулахгүй” байх ёстой бөгөөд нийгэмд ашигтай байхад нутгийн 
иргэд байгаль хамгаалах зардлыг шударга бусаар үүрэхгүй байх ёстой.113-114 TNC нь уг нийгмийн 
хамгааллын үндсэн шаардлагыг биелүүлж, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн алсын хараа, бие даан 
шийдвэр гаргалтыг дэмжиж, урагшлуулах замаар цааш урагшлахад үүрэг амлалт хүлээсэн байдаг. 

https://tnc.box.com/s/8gohpf9n3lghverwssf7c9grpcjmikrv
https://tnc.box.com/s/79bcocuu7jd1jfllqfn1pandt34jwzlu
https://tnc.box.com/s/lwtwc8jlwfnna4qjbkifbzu8g1jx1y1e
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Энэхүү хоёр талт үүрэг амлалт нь зөвхөн хор хөнөөл учруулахгүй байх төдийгүй эрх тэгш байдал, бие 
даан шийдвэр гаргалтын зарчимд тулгуурласан бодит түншлэлийн хандлагыг бий болгох ба энэ нь 
тодорхой нөхцөл байдлын талаар сайн ойлголттой байхыг шаарддаг. Үүнийг гүйцэтгэхийн тулд нутгийн 
иргэдийг янз бүрийн бүлэг, онцлог шинж чанарын холимог гэж хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм. Нийгмийн 
янз бүрийн бүлэг, онцлог шинж чанар (хүйс, нас, нийгэм-эдийн засгийн статус, үндэс угсаа, арьсны өнгө, 
шашин шүтлэг гэх мэт) нь өөрсдийн мэдлэг, ур чадвараас хамаарч байгалийн нөөц баялгийг харилцан 
адилгүй хэлбэрээр ашигладаг бөгөөд энэ нь тэдний нийгмийн тодорхойлсон үүрэг, хариуцлагатай шууд 
холбоотой байдаг ба харилцан адилгүй хэлбэрээр нөлөөлдөг. Жишээлбэл, тодорхой үйл ажиллагаа 
нь цагийн хуваарилалтыг өөрчилж, эмэгтэйчүүд ба хүүхдүүд гэх мэт өрхийн илүү эмзэг гишүүдийн 
ажлын ачааллыг нэмэгдүүлдэг. Хэрэв эдгээр болзошгүй зардал, ялгааг бүрэн ойлгоогүй бол, аливаа үйл 
ажиллагааны амжилт хязгаарлагдмал байх магадлалтай бөгөөд зарим нутгийн иргэдийн хувьд хүсээгүй 
үр дагаварт хүргэж болно. Эсрэгээрээ, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянахдаа эрх тэгш байдлын 
асуудлыг харгалзаж үзэх нь эцсийн дүндээ хүн, байгалийн аль алиных нь хувьд илүү сайн үр дүнд хүрч, 
нутгийн иргэдийн шийдвэр, арга хэмжээний үргэлжлэх хугацааг ихэсгэнэ. Энэ нь ой, загас агнуурын 
менежментэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдсэнээр нөөц ашиглалтын дүрэм, журмыг дагаж мөрдөж, илүү 
сайн хамгаалагдсан экосистемийг бий болгоход нөлөөлсөн гэж судалгаагаар нотлогдож байна.115-116

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хүндэтгэлтэй, эрх тэгш харилцааг хамтран бий болгоход цаг 
хугацаа шаардагдана. TNC-ийн оролцоо өөр өөр нөхцөл байдалд харилцан адилгүй харагдах 
хэдий ч, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийг ирээдүйн талаарх алсын хараанд төвлөрүүлэх, эдгээр 
бүлгүүдийн нийгмийн онцлог шинж чанарын олон янз байдлыг хүндэтгэх үүрэг хариуцлага хэвээрээ 
үлддэг. Нийт үйл ажиллагааны хүрээнд нутгийн иргэдийн эрх мэдэл, чадамж чадавхийг дэмжих 
соёлын мэдрэмжтэй арга замыг ойлгоход нутгийн иргэдийн дундах жендэр ба эрх мэдлийн дүн 
шинжилгээг багтаасан бат бөх, оролцооны нөхцөл байдлын шинжилгээ чухал юм. Тухайлбал, зарим 
бүлгүүд бусдаасаа илүү үр ашиг хүртэж болох учраас байгаль хамгаалах стратегиас биет (орлого, 
технологи гэх мэт) болон биет бус (боловсрол, статус, хамрагдалт, оролцоо, аюулгүй байдал, агентлаг 
гэх мэт) үр ашгийн хуваарилалтыг үнэлэх нь чухал юм. Уг дүн шинжилгээ нь ширүүн эсэргүүцэл, 
мөн нийгмийн гарал үүслийн гадуурхалт, хүчирхийллээс зайлсхийх хэлбэрээр хэрхэн дэмжлэг 
үзүүлэх талаар удирдан чиглүүлж чадна. Янз бүрийн нийгмийн онцлог шинж чанарын харилцан 
адилгүй бодит байдал зэрэг хүчний динамикийг дүн шинжилгээгээр хүлээн зөвшөөрч, хариу үйлдэл 
үзүүлэх ёстой бөгөөд аливаа нийгмийн өвөрмөц байдлыг нэг төрлийн бүлэг гэж үзэхээс цааш явах 
ёстой. Үүнээс илүүтэйгээр хүний бүрэн онцлог шинж чанар нь нийгмийн янз бүрийн онцлог шинж 
чанарын олон тооны гарал үүслийн холилдолтоос бүрддэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь зайлшгүй 
юм.117 Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхэд нийгмийн онцлог шинж чанартай нутгийн иргэдийн 
зорилтот, үр дүнтэй оролцоог дэмжих нь хамтдаа хөгжсөн, соёлын мэдрэмжтэй үйл ажиллагаануудыг 
хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой, мөн тэдгээр нь колоничлолын тогтолцоо ба үр нөлөө, нөлөөллийг 
үргэлжлүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, онцлог шинж чанарт суурилсан хүчирхийлэл, эсвэл эрх тэгш 
байдал ямархуу харагддаг талаарх таамаглалыг оруулаад гадны таамаглалыг тулгах (хувийн захидал 
харилцаа, Жанин Мохамед, Ловитжа Институт) гэх мэт хүсээгүй сөрөг үр дагаварт хүргэх ёсгүй.

  Эрх ба эзэмшил дэх эрх тэгш байдал

Уугуул иргэдийн бие даан шийдвэр гаргалтын үндсэн эрх нь газар, ус, нөөцийн эрхийг 
баталгаажуулалтын аюулгүй байдалд тулгуурладаг. Үүнийг Уугуул иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-
ын тунхаглалаар баталсан. Жишээлбэл, 25-р зүйлд Уугуул иргэд өөрсдийн газар, ус, нутаг 
дэвсгэртэйгээ оюун санааны харилцаагаа хадгалах, бэхжүүлэх эрхийг баталгаажуулсан. 29-р 
зүйлд Уугуул иргэдийн газар, нутаг дэвсгэр, нөөц баялгаа хадгалах, хамгаалах, бүтээлч чадамжтай 
байх эрхийг тодорхойлсон; түүнчлэн 32-р зүйлд Уугуул иргэдийн газар, нутаг дэвсгэр, нөөц 
баялгийн ашиглалт, хөгжлийн эн тэргүүний асуудлыг тодорхойлох эрхийг тодорхойлсон.3 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Газар, ус, нөөц баялгийн талаарх Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн эрхийг хангахад чиглэсэн тэгш 
байдлын аргад эрх болон эрх тэгш байдлын илүү таатай нөхцлийг бүрдүүлэх дэмжих бодлогын хэрэгжилт 
эсвэл өөрчлөлтийг оруулж болно. Уг аргад нутгийн иргэд дундах нийгмийн онцлог шинж чанарыг дэмжих 
тэгш эзэмшил, ашиглалт, өв залгамжлах эрхийг мөн багтааж болох юм. Түүхээс авч үзвэл эмэгтэйчүүдийн 
эзэмшилд харилцан адилгүй ашиглалт, мэдлэг байсаар байгаа хэдий ч, эзэмшлийн аюулгүй байдлыг 
нэмэгдүүлэх хүчин чармайлт нь ихэвчлэн эрэгтэйчүүдийн ашигладаг нөөцөд голчлон анхаардаг. 
Цаашилбал, зарим нөхцөлд эмэгтэйчүүд газар өмчлөх боломжгүй байдаг бөгөөд хэрэв тэд нөхөртэйгөө 
хамт газар эзэмших боломжтой бол, нөхөр нь нас барсан тохиолдолд ихэвчлэн эрэгтэй төрөл төрөгсөд нь 
газрыг нь өвлөж авдаг. Бүтцийн тэгш бус байдлын ийм дутагдал нь эмэгтэйчүүдийн сайн сайхан байдал, 
аюулгүй байдал, мөн тэдний нутгийн иргэдийн эрхийг бууруулж, хамгаалж буй экосистемийг сүйтгэж 
байна. Эмэгтэйчүүд илүү баталгаатай эрхтэй байхад тэдний уян хатан байдал, орлого, гэр бүлийн хоол 
хүнсний хангамж, тэдний эзэмшиж буй газар, ус, байгалийн баялгийн нөхцөл байдал сайжирдаг.118-119 

Газарзүйн байршил нь хүчний динамик болон эрхийн дэглэмд мөн нөлөөлдөг. Жишээлбэл, цэнгэг устай 
нөхцөл байдалд, голын дээд хэсэгт байрлах нь доод хэсэгт байрлахаас тодорхой давуу талуудтай 
бөгөөд хүчний тэнцвэргүй байдал нь эдгээр динамикийг эсэргүүцэх эсвэл бэхжүүлэхэд нөлөөлдөг. 
Тухайлбал, эрх олгох, тодруулах нь ашиг-алдагдалгүй үр дүнд хүргэж болох тул, эзэмшлийн эрхийг 
баталгаажуулах хүчин чармайлт нь зөрчилдөөн эсвэл сэтгэл дундуур байх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Хэн 
нэгэнд өмчийн эрх олгогдох үед өөр хүн эсвэл байгууллага эдгээр эрхээ (нээлттэй жижиг хэмжээний 
загас агнуураас эрхэд суурилсан менежментийн арга руу шилжих гэх мэт) алдаж байж болно.

  Манлайлал, засаглал, удирдлагын чадамж дахь эрх 
тэгш байдал

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн манлайлал, засаглал, удирдлагын чадамж чадавхийг дэмжих 
хүчин чармайлтын гол цөм нь Уугуул иргэдийн бие даан шийдвэр гаргалт байх ёстой.120 Үүнд нутгийн 
иргэдийн удирдагчид, байгууллагууд, уламжлалт болон орчин үеийн засаглалын бүтэц, шийдвэр 
гаргах үйл явцтай хамтран ажиллах, тэдгээрийг хүндэтгэх, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
мэдлэгийг Барууны шинжлэх ухаантай зэрэгцүүлэн хүндэтгэж, ашиглах,121 мөн Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн оюуны өмчийг хамгаалах чиглэлээр арга хэмжээ авах зэрэг багтана. Уугуул 
иргэдийн чөлөөт, Урьдчилсан, мэдээлэл бүхий зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч үйл ажиллагаа явуулах ёсгүй 
бөгөөд энэ нь аливаа санаачлагын нийт үргэлжлэх хугацааны туршид хэрэгжих ёстой байнгын үйл 
явц юм.122 Чадавхижуулалт нь хоёр талдаа явагддаг бол уг ажилд эрх тэгш, хүний эрхэд суурилсан 
аргачлалыг хөгжүүлэхийн тулд ажилтнууд, түншүүдийг мөн чадавхижуулах шаардлагатай. Байгаль 
хамгааллын мэргэжилтнүүд Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах, түншлэх, 
зэрэгцэн ажиллахын хэрээр шинэ ойлголт, ур чадвар, мэдлэг олж авахад нээлттэй байх ёстой.

Чадавхижуулах стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд оролцоо, үр нөлөө ба үр ашгийн эрх тэгш байдал, 
Эрх мэдлээ хэтрүүлэх (авилгал авах), элитүүдийг авилгадах боломж зэрэгт анхаарал хандуулах нь 
амжилтанд хүрэхэд чухал үүрэгтэй. Амжилттай чадавхижуулах санаачлагууд нь эрх тэгш хүртээмжтэй 
(мэдээлэл, хэрэгсэл, боломжуудад), эрх тэгш оролцоо (сургалт, уулзалт, шийдвэр гаргах үйл явцад), 
эрх тэгш манлайлал (төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтад) зэргийг ахиулах ёстой. Өөр өөр эрх эзэмшигчид, 
сонирхогч талууд харилцан адилгүй туршлага, сонголт, өнгөрсөн үетэй байдаг тул, тэдгээрийг 
оролцуулахын тулд мэдээлэлтэй арга хэмжээ авах шаардлагатай. Жишээлбэл, эмэгтэйчүүд ихэвчлэн 
эрэгтэйчүүдээс өөр байгалийн нөөц баялгийг хариуцан хамгаалдаг бөгөөд энэ нь байгалийн нөөц 
баялгийн засаглал, менежментийн чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулахад чухал ач холбогдолтой байдаг. 

Бид жендэрийн тэгш байдлыг хангах арга замыг дэмждэг. Байгалийн нөөцийн менежментэд эмэгтэйчүүд 
илүү хүчтэй эрх, дуу хоолой, сонголт хийснээр хүн болон байгаль үүнээс илүү үр ашиг хүртдэг гэдгийг 
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олон тооны нотлох баримт нотолж байна.115-116 Бүх дуу хоолойг багтааснаар, бид хүмүүсийн найдаж, 
харж ханддаг нөөцийг бүхэлд нь хамгаалахад илүү сайн дэмжлэг үзүүлж чадна. Энэ нь залуучууд, 
хөвгүүдийг жендэрийн дүн шинжилгээ, жендэрийн тэгш байдалд чиглэсэн үйл ажиллагаанд оролцоход 
хүргэдэг ба ингэснээр хүүхнүүд, охидтой ижил төстэй байдал, ялгааг хүлээн зөвшөөрч, ойлголцол, 
хариуцлага, эрх тэгш байдал, тогтвортой байдлыг дэмжих шийдлүүдийг санал болгох боломжтой болдог.

Нутгийн иргэдийн хүчирхэг манлайлал, чадамж, засаглалыг дэмжих хүчин чармайлтыг тэгшитгэх 
боломжтой арга хэмжээнүүдийн жишээг Хүснэгт 6-д харуулав. Жагсаалтад орсон онцлог шинж 
чанаруудын хооронд хүн бүрт тохиолдох олон төрлийн гадуурхалт ба давуу байдлыг хүлээн зөвшөөрөх 
асуудал байж болохыг анхаарна уу.

Хүснэгт 6: Нийгмийн янз бүрийн онцлог шинж чанарт зориулсан манлайлал, засаглал, удирдлагын 
чадавхижуулалтад эрх тэгш байдлыг дэмжихийн тулд авч болох арга хэмжээнүүдийн жишээ.

Нийгмийн 
онцлог шинж 

чанарын жишээ
Эрх тэгш байдлын арга хэмжээний жишээ

Жендэр Эмэгтэйчүүдийн сүлжээ, бүлгүүдэд зориулсан сургалт, санхүүгийн 
дэмжлэг; нутгийн эмэгтэй иргэдэд зориулсан нэмэлт, эмэгтэйчүүдэд 
зориулж хялбаршуулсан сургалт зохион байгуулах; хурал дээр хүүхэд 
асрах эсвэл эмэгтэйчүүдэд хүүхэд ба/эсвэл асран хамгаалагчдаа 
авчрах байраар хангах эсвэл тэтгэлэг олгох; эмэгтэйчүүдийн хувьд 
аюулгүй, хүртээмжтэй, тэдний цагийн ачаалал, эрсдэл, ажлын ачааллыг 
нэмэгдүүлэхгүй байхаар цаг, газарт сургалт, уулзалтыг төлөвлөх;h янз 
бүрийн орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт солилцоо явуулах; 
илтгэх урлаг, хэлэлцээр, санхүүгийн удирдлага, төслийн манлайлал зэрэг 
салбарт эмэгтэйчүүдийн чадамж, өөртөө итгэх итгэлийг дэмжих

Нас Залуучуудын сүлжээ, бүлгүүдэд зориулсан сургалт, санхүүгийн 
дэмжлэг; шийдвэр гаргах, манлайлах үүрэг гүйцэтгэхэд залуучуудын 
оролцоог дэмжих; залуучуудтай тогтвортой амьжиргааг бий 
болгох боломжийг хөгжүүлэх; Ахмадуудын оролцоог дэмжих; үе 
хоорондын холбоог дэмжих; эрүүл манлайллын шилжилтийг дэмжих, 
зөвлөн туслах болон өв залгамжлалын төлөвлөгөө гаргах 

Үндэс угсаа Орон нутгийн хэлээр семинар зохион байгуулах ба/эсвэл 
орчуулгын үйлчилгээ, сурталчилгааг урьдчилан үзүүлэх; 
сургалтын материалыг хүртээмжтэй хэлбэр, хэлээр хангах;i орон 
нутгийн болон угсаатны мэдлэгийг олж авах, илчлэх, суралцах, 
хуваалцах арга, үйл явцыг бий болгох; шаардлагатай бол төвийг 
сахисан талын энхийг сахиулагч эсвэл зуучлагчаар хангах

Нийгэм-эдийн засгийн 
төлөв/ангилал

Оролцоог нь урамшуулж нутгийн иргэдэд нөхөн олговор олгох; 
амьжиргааны ажил хийх шаардлагатай байгаа өдөр эсвэл ургацын 
улирлын үеэр хурал, сургалт зохион байгуулахгүй байх; тухайн газарт 
тулгуурласан цугларалт, арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн нийлүүлэгч, 
үйлчилгээ үзүүлэгчдийг дэмжих, нээн илрүүлэх; хамгийн чинээлэг, 
боловсролтой нутгийн иргэдэд давуу эрх олгохоос зайлсхийх

h. Энэ нь хүүхдүүд гэрийнхээ ажилд туслахын тулд хичээлээ таслах хүсээгүй үр дагавраас зайлсхийхэд чухал ач холбогдолтой. 
 
i. Бичиг үсэг тайлагдсан байдал, мөн эмэгтэйчүүд эсвэл үндэстний цөөнх нь үндэсний хэлээр биш Уугуул иргэд, орон нутгийн хэлээр ярьж 
болох боломжийг тооцож үзээрэй.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

  MSD-ын эрх тэгш байдал

Олон оролцогч талуудын үр дүнтэй яриа, шийдвэр гаргалтын үйл явцыг боловсруулахтай холбоотой 
эрх тэгш байдлын олон асуудал нь VCA тогтолцооны манлайлал, засаглал, удирдлагын чадамжийн 
тулгуур баганатай давхцдаг. Колоничлол, хүчний тэнцвэргүй байдлын түүхэн болон өнөөгийн нөхцөл 
байдал нь холбогдох бүх эрх эзэмшигчид, оролцогч талуудын чадавхижуулалтыг шаарддаг. Эс бөгөөс, 
санаачлагын орон зайд ижил макро хүчний динамик явагдах эрсдэлтэй. Энэ нь Уугуул иргэдийн эрх, 
оролцоонд төрийн болон хувийн компанийн чадамжийг нэмэгдүүлэх, мөн бодлого эсвэл компанийн орон 
зайд оролцож буй Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн чадамжийг дэмжих ажлуудыг оролцуулж болно. 
Байгаль хамгаалах байгууллагууд эдгээр орон зайд найдвартай хуралдаан зохион байгуулагч байж 
чаддаг ч бид өрөөсгөл ойлголтоос ангид биш бөгөөд манлайллын тулгуур багана дахь бидний өөрсдийн 
чадавхижуулалтад үйлчлэх ижил зарчмууд нь олон талын оролцоотой орчинд гүйцэтгэгчийн хувиар 
сайн санааны үүднээс оролцох бидний чадавхижуулалтад ч бас үйлчилдэг гэдгийг санах нь чухал. 

Хүчний динамик нь нутгийн иргэд болон бусад оролцогч бүлгүүдийн аль алинд нь MSD-ын загвар, 
амжилтанд анхаарах гол асуудал юм. Ихэнх тохиолдолд албан ёсны эрхгүй, чадамжгүй, эдийн засгийн 
өөр хувилбар байхгүй байгаа нь шийдвэр гаргах эрх мэдэл, нөлөөний асуудал гарч ирэх үед орон нутгийн 
иргэдийг харьцангуй сул талтай болгож болно. Байгаль орчны доройтлын тохиолдолд, байгаль орчныг 
доройтуулж буй үйл ажиллагаанаас үр ашиг хүртэж буй хүмүүс өнөөгийн системийн нөхцөлд доройтлоос 
болж хохирч байгаа хүмүүсээс илүү хүчтэй байдаг тул, зардлыг нь сул дорой гүйцэтгэгчид хариуцахад 
хүрдэг.123 Нэвтрэх эрх, нөлөө, нөөц, мэдээллийн ялгааг тэр бүр амархан даван туулж чаддаггүй бөгөөд 
эрх мэдэлтэй хүмүүс хяналтаа орхих дургүй байдаг ба энэ эрх мэдлийг олон удаа ашиглан хэлбэрийг 
(өдрийн хэдэн цаг, жилийн аль үе, байршил гэх мэт) болон яриа хэлэлцээний чиг үүргийг (үйл явц гэх 
мэт) зааж өгдөг. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээг үл тоомсорлох нь тэдний утга учиртай 
оролцох боломжийг улам бүр багасгаж болно.91 Эдгээр тохиолдолд, орон нутгийн иргэд “токен” эсвэл 
шийдвэр гаргах эрх мэдлийн томоохон шилжилтэд хүргэдэггүй утга учиргүй оролцоог мэдэрч болно. 
Түүнчлэн байгаль хамгаалагчдын эсрэг хүчирхийллийг дэмжиж, газар, ус, нөөц баялгийн аюулгүй байдлыг 
алдагдуулдаг Уугуул иргэдийн эсрэг засгийн газар болон бусад гүйцэтгэгчид нэмэгдэж байгааг хүлээн 
зөвшөөрөх нь чухал юм. Зарим гүйцэтгэгчид болон орон зай нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
оролцоонд аюултай байх бөгөөд түншүүд өөрсдөө аль нь тэдний оролцоог дэмждэг, аль нь зайлсхийхийг 
илүүд үздэгийг ойлгох нь маш чухал юм. Олон гүйцэтгэгч оролцож байгаа бүх салбарт соёлын мэдрэмжтэй, 
яриа хэлэлцээнд төвлөрсөн маргаан шийдвэрлэх төлөвлөгөөг хамтран боловсруулах нь чухал юм.124

MSD нь бүх хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргалтанд бүх оролцогч талуудын (эмзэг эсвэл/болон оролцоо дутуу 
бүлгийн нийгмийн шинж орно) нэвтрэх эрх, оролцоо, манлайллыг дэмжих ёстой.125 Нутгийн иргэд өөрсдөө 
хангалттай төлөөлөл, оролцоог хангахын тулд хүлээн зөвшөөрөх ёстой олон янзын дотоод байдалтай 
байдаг. Жишээлбэл, эмэгтэйчүүд, ахмадууд болон бусад бүлгүүд харилцан ярианд нэмэх өвөрмөц 
үзэл санаа, мэдлэгтэй байж болно. Ялангуяа жендэрийн тэгш байдлын тухайд эмэгтэйчүүдийн сүлжээ, 
байгууллагуудын хоорондын харилцаа холбоо, солилцоог дэмжих нь эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй нэн 
тэргүүний асуудлыг судлах, хуваалцах, ахиулах чухал боломжийг олгож болно.

MSD орон зайд эрх тэгш байдлыг дэмжихийн тулд, авч хэрэгжүүлж болох арга хэмжээний жишээг 
Хүснэгт 6 дээрээс үзнэ үү. Ерөнхийдөө MSD-д оролцох далд/төлөвлөөгүй зардлыг төлөх (алдагдсан 
цалин, цагийн ачаалалтай ээлж гэх мэт), орон нутгийн хэлд тохируулах (орон нутгийн хэлээр 
явуулах, синхрон орчуулга хийх гэх мэт), MSD өдрийн хэдэн цагт, жилийн аль үед явагдах (ургац 
хураах эсвэл загас агнуурын үеэр биш гэх мэт), яриа хэлэлцээний хэлбэр (хэлэлцүүлэг, шийдвэр 
гаргах уламжлалт арга барилд нийцсэн гэх мэт), зөв   хүмүүсийг оролцуулсан (зөвхөн чинээлэг элит 
бус, сонгогдсон/уламжлалт удирдагчидтай холбоотой гэх мэт) зэргийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.
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  Тогтвортой амьжиргааны боломж дахь эрх тэгш 
байдал

Энэ тулгуур багана нь магадгүй бусад бүгдээс илүүтэйгээр өнөөгийн өмчийн эрх тэгш бус байдлыг улам 
хурцатгах боломжтой тул, тэгш оролцоо, үр ашгийг хүртээхэд соёлын мэдрэмжтэй хандлагыг хангахад 
ихээхэн анхаарал хандуулах нь зүйтэй. Нөгөөтэйгүүр, зөвхөн эдгээр санаачилга нь хүчний тэнцвэргүй 
байдалд тулгуурласан өнөөгийн бүтцийг өөрчлөхөд хувь нэмрээ оруулсан тохиолдолд л, тогтвортой 
амьжиргааны боломжууд нь тогтолцоог илүү тэнцвэртэй болгох боломжтой. Тогтвортой амьжиргааны 
боломжуудыг тэгш байлгахын тулд бид “юуг” болон “яаж” гэдгийг тодорхойлоход нийгмийн янз бүрийн 
онцлог шинж чанарын оролцоо, манлайллыг тасралгүй дэмжиж, өрх болон нийгмийн онцлог шинж 
чанараар үр ашгийг тэгш хуваалцахыг дэмжих ёстой. Үр ашгийг тэгш хуваарилах нь нийгэмд үүссэн 
тэгш бус байдлыг гүнзгийрүүлэх эсвэл шинээр бий болгохоос урьдчилан сэргийлэх, мөн чухал хамтын 
үр ашгийг бий болгох гол түлхүүр юм. Жишээлбэл, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд өрхийн тэргүүн эрэгтэйн 
хяналтанд байдаг тэтгэмжийг эдэлж чадахгүй байж болно. Цаашилбал, хэрэв зөвхөн нийгмийн 
сонгогдсон гишүүд буюу ихэвчлэн хамгийн чинээлэг хүмүүс амьжиргааны боломж олгоход оролцвол 
орлого нь нутгийн иргэдийн бусад хэсэгт хамаарахгүй байж болно.126 Эцэст нь, эрсдлийг тодорхойлж, 
ширүүн эсэргүүцэл, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт (жишээлбэл, хүчний 
динамик, баялгийн хуваарилалт тасалдсаны улмаас үүсэх атаархал, айдас, уур хилэнгээс үүдэлтэй), 
цаг хугацааны ачаалал эсвэл ажлын ачаалал нэмэгдэх, эсвэл одоо байгаа баялгийн зөрүү, тэгш бус 
байдлыг улам хурцатгах зэрэг болзошгүй хүсээгүй сөрөг үр дагавраас хамгаалах нь чухал юм.127-129

Тогтвортой амьжиргааг хангахад төвлөрсөн жендэрийн тэгш байдлыг хангасан санаачлагуудын 
жишээнд эмэгтэйчүүдийн технологи, хөрөнгө, хадгаламж, зээлийн хүртээмжийг дэмжих; 
эмэгтэйчүүдийн уламжлалт аргаар удирддаг нөөцөөс бий болсон тогтвортой бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, маркетингийг явуулахад эмэгтэйчүүдийг дэмжих; эмэгтэйчүүдийн уламжлалт гүйцэтгэж 
ирсэн үүргийг хүлээн зөвшөөрөх, нөхөн олговрыг нэмэгдүүлэх; эсвэл тэдний сонгосон шинэ 
хүчин чармайлтад эмэгтэйчүүдийг дэмжих зэрэг багтана. Үндсэндээ, жендерийн тэгш байдал нь 
эрүүл мэндийн үр дүн,130 эдийн засгийн хөгжил,131 нийгмийн бодлого, байгаль орчны тогтвортой 
байдал, ирээдүй хойч үедээ өгөх боломжууд зэргээр амьдралын чанарыг сайжруулдаг. 

Тогтвортой амьжиргааг дэмжих санаачлагууд нь мөн залуучуудын манлайлал, нөхөн олговор олгоход 
чухал ач холбогдолтой боломж болохоос гадна, тэдэнд нутгийн иргэдийнхээ дунд үлдэх, Ахмадуудаасаа 
өвлүүлсэн мэдлэгийг хүлээн авах, газар, ус, нөөц баялгийг хариуцан хамгаалах үүрэг гүйцэтгэх 
боломжийг олгодог. Нөхцөл байдлын талаарх ойлголтод тулгуурлан залуучуудын оролцоо (залуу 
эмэгтэйчүүд, залуу эрэгтэйчүүдийг багтаагаад) болон үе хоорондын хамтын ажиллагаанд чиглэсэн 
тодорхой санаачлагад чиглэх нь урт хугацааны эерэг өөрчлөлт, тогтвортой ирээдүйн түлхүүр болно.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Бодит жишээ

  Бразилын Шикрин Уугуул иргэдийн  
эмэгтэйчүүдийн манлайлал

Бакахагийн Шикрин Уугуул иргэд болох ойролцоогоор 1,300 хүн Амазоны ширэнгэн ойн төвд орших 
Бразилийн Пара мужид 4 сая акр (1.65 сая га) газар нутагтай Тринчейра-Бакаха Уугуул нутгийн 20 
тосгонд амьдардаг. Байгалийн асар том нүүрстөрөгч шингээгч, биологийн төрөл зүйлийн хоргодох газар 
болох Амазон нь дэлхийн хамгийн чухал экосистемүүдийн нэг эргэлзээгүй мөн бөгөөд Амазоны сав газрын 
нутаг дэвсгэрийн 27 гаруй хувийг эзэлдэг Уугуул иргэдийн газар нутаг нь түүнийг хамгаалахад чухал ач 
холбогдолтой ба нүүрстөрөгчийн нөөцийнх нь 33 хувийг эзэлдэг. TNC нь Шикрин Уугуул иргэдтэй ойн 
хамгаалалт болон амьжиргааны боломжийн асуудлаар хэдэн жилийн турш хамтран ажиллаж ирсэн бөгөөд 
саяхан эдгээр түншлэлийнхээ хүрээнд жендэрийн асуудалд зориудаар анхаарал хандуулах болсон.

Шикрин эмэгтэйчүүд (Менир гэгддэг) өөрсдийгөө тосгоны дотор болон гадна талд хоёрдогч үүрэг 
гүйцэтгэдэг үүрэг хариуцлагатай болохыг ажигласнаар байгалийн нөөцийн менежерийн үүрэг, мөн 
орон нутагтаа бусад төрлийн төслүүдийг удирдах боломжуудыг илүү хүчтэй хүлээн зөвшөөрөхийг 
зорьсон. Тэдний зорилго нь өөрсдийгөө зохион байгуулж, дэмжигч түншүүдээ татан оролцуулах, мэдлэг, 
ур чадвараа нэмэгдүүлэх, өөрсдийн нутгийн иргэдийн дунд мөн кубен (цагаан арьстнуудын) ертөнцөд 
харагдах байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байв. Тэдний олонхынх нь үүрэг, сонирхол нь байгалийн 
нөөцийн тогтвортой менежментэд төвлөрдөг тул, Менирийн алсын хараа, манлайллыг дэмжих нь 
байгаль орчин, хүний   сайн сайхан байдлыг сайжруулах байгалийн, урт хугацааны шийдэл юм.

Шикрин эмэгтэйчүүд 2013 онд Бразилийн засгийн газрын Үндэсний Уугуул иргэдийн сан (FUNAI), Байгаль 
хамгаалах газар, Шингу дахь бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө (PDRS Xingu), Рио Ново 
дахь уламжлалт рибейриньо нутгийн иргэдтэй хамтран тогтвортой нөөцийн менежмент, үйлдвэрлэлийн 
төслүүдийн олон төрлийн багцыг ашиглан гадаад харагдах байдалд чиглэсэн аяллаа эхлүүлсэн. Эдгээр 
олон оролцогч талын платформууд нь бүс нутгийн хэмжээнд Уугуул иргэдийн дуу хоолой, сонголт, 
арга хэмжээг дэмжих ажлын түншлэлийг чиглүүлж, тогтвортой байлгахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

©
 ER

IK
 LO

PE
S 

©
 ER

IK
 LO

PE
S 

ТЭМДГИЙН ТАЙЛБАР
VCA тогтолцооны биом ХУУРАЙ ГАЗАР ЦЭНГЭГ УС ДАЛАЙН ЭРГИЙН



68 ДУУ ХООЛОЙ, СОНГОЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОГТОЛЦОО

Эмэгтэйчүүдийн манлайлсан эдгээр төслүүд нь хувцас урлах, гурил үйлдвэрлэх, хүнсний 
ногоо тариалах, бие будах будагч бодис үйлдвэрлэх (мөн сүүлийн үед цүнх, цамц гэх мэт 
будгийн материал) зэрэг бүгд тогтвортой менежмент, ургац хураалт, болон модон бус ойн 
дагалдах баялагууд, эргээд эрч хүчтэй амьд ойг бий болгохыг дэмжих, хадгалах зэргээс 
бүрдэнэ. Эдгээр төслүүдийн зарим нь өдийг хүртэл үргэлжилж байгаа бөгөөд бусад тосгонд 
жишээ болж, илүү олон гэр бүлүүдийн сонирхлыг татаж, татан оролцуулж байна.

Нэг төсөл нь өргөжиж, одоогоор хэд хэдэн Шикрин тосгоны оролцоог багтааж буй бөгөөд энэ нь далдуу 
модны самарнаас бабасу тос гаргах үйлдвэрлэл юм. Төсөл нь тосгонууд доторх амьжиргааны хэрэгцээ 
болон гадаад худалдаанд ашиглах зориулалтаар бабасу тосны менежмент, үйлдвэрлэл, арилжааны үйл 
ажиллагааг удирдах Менирегийн чадамжийг бэхжүүлэхэд голлон анхаардаг. Тосыг зуучлагч худалдан 
авагчдыг хасаж, соёл, байгаль орчны ач холбогдолтой үйл ажиллагаанд эдийн засгийн үнэ цэнийг нэмж, 
боломжийн үнээр борлуулж, хэрэглэгчид эсвэл хотын төв дэх дэлгүүрүүд рүү шууд чиглүүлдэг байна. 

Энэхүү төсөлд мөн шинэ nhô rõny kangõ nhõ kikre (бабасу тос боловсруулах үйлдвэр), жижиг тос 
олборлох машин, тосыг савлах сав, шошго зэргийг багтаасан. Бабасу тосыг хоол хийх, гоо сайхан, зан 
үйлийн зориулалтаар боловсруулах нь Менирегийн уламжлалт үүрэг, эрт үеэс уламжлагдан ирсэн 
соёлын баялаг өв юм. Одоо энэ нь Шикрин эмэгтэйчүүд болон тэдний тосгонд манлайлал, орлого, 
хүлээн зөвшөөрөгдөх асуудалтай холбоотой илүү олон боломжуудыг олгож байна. Эрүүл, уламжлалт 
хоол хүнсийг сурталчлах хөдөө орон нутгийн үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн эрх мэдэл, автономи 
байдлыг хангах үүднээс НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас уг төслийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Уугуул эмэгтэйчүүд нь хойч үедээ өгөх амлалтын манлайлагч нар юм. Ээж, эмээ, элэнц эмээ зэрэг 
нутгийн иргэд дундах эмэгтэйчүүд бүгд гэр бүлийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, нутгийн 
иргэдийн нөөцийг тогтвортой удирдахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ойн нөөцийн талаар чухал 
ойлголтыг хуваалцаж, үүрэг хариуцлагатай байдаг. Шикрин Уугуул иргэдийн нутаг дэвсгэр, байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөнд (PGTA нь TNC-тэй хамтран боловсруулсан) пий (Бразил 
самар) зэрэг модон бус ойн дагалдах баялагуудын арилжааны менежмент болон уламжлалт 
мэдлэгээ бэхжүүлэхийн ач холбогдлыгМенире онцолсон. Пий самрыг боловсруулахад 
цуглуулах, угаах, хатаах, тээвэрлэх, хадгалах зэргээр бүхэл бүтэн гэр бүл оролцдог.
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Түүнчлэн TNC нь Шикринтэй хөрш зэргэлдээ орших Апитеревагийн Уугуул нутгийн Паракана Уугуул 
иргэд гэх мэт бусад Уугуул иргэдийг Бразил самар зэрэг нөөцийг удирдах, арилжаанд оруулахад нь мөн 
дэмжлэг үзүүлдэг. Бабасу тосны төслийн нэгэн адилаар Шикрин болон Паракана Уугуул иргэдийн үүсгэн 
байгуулсан байгууллагууд зуучлагч худалдан авагчдыг хассан тул Бразил самрыг үйлдвэрт, тухайлбал, 
талхны үйлдвэрт шууд нийлүүлж, өндөр үнээр борлуулж байна. Түүнчлэн Паракана Уугуул иргэд өөрсдийн 
уламжлалт гар урлалын бүтээгдэхүүний худалдааны хүчирхэг худалдааны нэмүү өртийн сүлжээг хөгжүүлж, 
тогтвортой эрэлттэй зах зээлд нэмүү өртөг шингээн борлуулж байна. Энэ нь эргээд гэр бүл, тосгоныхоо 
амьдралыг сайжруулж, эцсийн дүндээ үүнийгээ өөрсдийн газар нутаг дээр Параканагийн автономи 
байдлыг бэхжүүлэхэд ашигладаг эмэгтэйчүүдэд шууд очдог орлогын байнгын урсгалыг бий болгож байна. 

Эдгээр газарт амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн боломж олгох нөхцөл нь баталгаатай хил хязгаартай 
газар эзэмших эрх юм. Шикрин болон Паракана нь гадны гүйцэтгэгчдийн халдлага, хууль бусаар 
нэвтрэх, олборлохоос бүрэн хамгаалагдаагүй хэдий ч үндэстний нутаг дэвсгэрийг заагласан нь 
эдгээр хүчин чармайлтыг илүү тогтвортой эхлүүлэх цэг болж байна. Үүн дээр нэмээд, урт хугацааны 
түншлэл, олон оролцогч талын платформуудыг дэмжих нь энэ ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байсан. 
Жишээлбэл, өөр өөр газрын Уугуул иргэд тогтвортой амьжиргааг дэмжих санаачлагууд дээр хамтран 
ажиллаж, илүү өргөн цар хүрээ, үр нөлөөг бий болгох, мөн тогтвортой байдлын баталгаажуулалтын 
гэрчилгээ олж авахаар selo Origens Brasil® зэрэг механизмуудтай холбогдохын тулд нэгдэж байна. 
TNC Бразилийн олон оролцогч талын оролцоог тасралтгүй дэмжих арга замуудын нэг нь FUNAI-тай 
хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах хэлбэрээр FUNAI болон TNC-ийн зорилго, үйл ажиллагаа нь 
харилцан уялдаатай, харилцан бие биенээ нөхсөн, янз бүрийн угсаатны бүс нутгуудад Уугуул иргэдийн 
манлайлал, бие даан шийдвэр гаргалтын эрхийг дэмжих хамтын зорилгод нийцүүлсэн байх явдал юм.

Бразилийн хэмжээнд бүх түвшний Уугуул эмэгтэйчүүдийн холбоо, байгууллагууд дахь Уугуул 
эмэгтэйчүүдийн манлайллын харагдах нь нэмэгдэж байгаа нь дараах томоохон үр дүнд хүргэж байна: 
Өнөөдөр Бразилийн Амазоны Уугуул иргэдийн байгууллагуудын зохицуулалт (COIAB) болон Бразилийн 
Уугуул иргэдийн нэгдэл (APIB) нь Уугуул иргэдийн эрх, байгаль орчны тогтвортой байдлыг аль алиныг 
нь үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээнд сурталчлах хүчирхэг эмэгтэй манлайлагчдаас бүрддэг.

Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа, жендэрийн тэгш байдал, Уугуул иргэдийн эрхийн хоорондын 
холбоог ойлгож, хүлээн зөвшөөрч, дэмжсэнээр байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа нь нийгэмд эерэг 
нөлөө үзүүлж, байгаль хамгааллын илүү тогтвортой үр дүнд хувь нэмрээ оруулах илүү өндөр 
боломж бололцоотой болдог. Уг амжилтын гол түлхүүр нь Уугуул эмэгтэйчүүдийн өөрсдийнх нь 
алсын хараа, манлайлал, эрэгтэйчүүд, залуучууд болон нутгийн бусад иргэдийн оролцоог хангах 
үйл явцыг үнэлэх, TNC болон бусад түншүүд дэмжих үүрэг гүйцэтгэх дээр төвлөрч байна. Латин 
Америк болон дэлхийн өнцөг булан бүрд экологийн хувьд чухал олон сая га газрыг хамгаалахад 
Уугуул эмэгтэйчүүдийг соёлын мэдрэмжтэй, ирээдүйнхээ алсын хараатай нийцүүлэн өвөг 
дээдсийнхээ газар дээр сайхан амьдрахад дэмжлэг үзүүлэх нь нэн чухал ач холбогдолтой юм.
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 12: СУДАЛГАА:—ХҮЧНИЙ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ

Хүчийг нийгмийн янз бүрийн давхаргын хэрэгжүүлдэг материаллаг, хүний, оюуны болон 
санхүүгийн нөөцийг хянах түвшин гэж тодорхойлж болно. Хувь хүн эсвэл бүлгийн хүчний 
цар хүрээ нь тэд хичнээн олон төрлийн нөөцөд нэвтэрч, хянаж чадахаас хамаардаг. 
Уг хэрэгсэл нь хүчний олон хэмжээст талуудыг тайлбарлаж, хүчний дүн шинжилгээ 
хийх заавар, загвараар хангадаг. Хүчний дүн шинжилгээг Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдтэй хамтран байгаль хамгаалах төлөвлөлтийн үйл явцын хүрээнд нөхцөл байдлын 
шинжилгээний дундуур хийх хэрэгтэй. Ийм маягаар, тусад нь хийж болох нөхцөл 
байдлын дүн шинжилгээний янз бүрийн талыг нэгтгэх нь хязгаарлагдмал цаг хугацаа, 
нөөц, нийгмийн хөрөнгийг хэмнэхэд байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд тустай байж 
болох юм. Үүнд ерөнхий нөхцөл байдал, оролцогч талуудын дүн шинжилгээ, жендэрийн 
дүн шинжилгээ, эзэмшлийн эрх эзэмшигч болон оролцогч талуудын зураглал, хэрэгжилт, 
хяналт, үнэлгээ, сургалт судалгааны явцад эрх тэгш байдлыг харгалзан үзэх зэрэг орно.

ХЭРЭГСЭЛ 13: ХЭРЭГСЭЛ—УУГУУЛ ИРГЭД, ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДТЭЙ АЖИЛЛАХ TNC-
ИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Энэхүү гарын авлагын уншигчид нь байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүд, менежерүүд, 
ахлах удирдагчид юм. Энэ нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй 
бүх ажилд хамаарахаас гадна ажлын бүх цар хүрээ, стратегийн арга барилд хамаатай 
бөгөөд төслийн үүргээс үл хамааран хэрэгцээтэй байдаг. Энэхүү гарын авлагад TNC-
ийн олон улсын хүний   эрхийн хууль, стандартын үүрэг амлалтаас авсан есөн Зарчим, 
хамгаалалтыг тусгасан. Энэхүү гарын авлагын үндсэн агуулга нь зургаан модулиас 
бүрдэх бөгөөд үүнд шалгах хуудас, загвар, хэрэгсэл, бодит жишээ зэргийг багтаасан. 

Энэхүү гарын авлагыг мөн Хятад, Франц, Индонези, Португали, Испани, Суахили хэлээр үзэх 
боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүний эрхийн гарын авлага вэбсайтаас авах боломжтой.

ХЭРЭГСЭЛ 14: ГАРЫН АВЛАГА—БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ 
НЭГТГЭХ TNC-ИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Уг гарын авлагын зорилго нь байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд жендэрийн тэгш байдлын 
асуудлыг байгаль хамгаалах төсөл эсвэл стратегид нэгтгэхэд нь туслахад оршино. Гарын 
авлага нь Conservation by Design (CbD) 2.0 мөчлөгийг дагаж мөрддөг бөгөөд нотолгоонд 
суурилсан жендэрийн дүн шинжилгээ, жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, 
жендэрийн мэдрэмжтэй үр дүнд суурилсан тогтолцоо (CbD 1-р шат); хэрэгжилтэд жендэрийн 
мэдрэмжтэй арга, үйл ажиллагааг нэгтгэх (CbD 2-р шат); мөн жендэртэй холбоотой үр дүнг 
хянах, үнэлэх, тайлагнахад (CbD 3-р шат) чухал мэдээлэл, хэрэгсэл, нөөцийг багтаасан. 

Энэхүү гарын авлагыг мөн Хятад, Франц, Индонези, Монгол, 
Португали, Испани, Суахили хэлээр үзэх боломжтой.

Үүнээс гадна гарын авлагад тулгуурласан Уугуул болон Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль 
хамгаалал ба жендерийн нэгдсэн семинар-ыг conservationtraining.org сайтаас үзэх боломжтой. 
Энэ нь жендэрийн шинжилгээ, жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, MEL дахь жендэрийн 
тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, аюулгүй байдал зэрэг мэдээллийг агуулсан. 
Сургалтын хөтөлбөртэй танилцахыг хүсвэл conservationtraining@tnc.org хаягаар холбогдоно уу.
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Суурь Элемент 2

Мэдлэг ба газар 
нутгийн бат бөх холбоо

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Бидний хамтран ажилладаг Уугуул иргэд, орон нутгийн олон иргэдийн 
хувьд мэдлэг ба газар нутгийн холбоо нь онцлог шинж чанар, сайн 
сайхан байдлын чухал тал бөгөөд байгаль орчны харилцан хамтын 
ажиллагаа, анхаарал халамж тавих ёс зүйн эх сурвалж юм.

 E Хүн-газар хүйн холбооны түвшин, эрчим нь тухайн газарт 
өнгөрүүлсэн цаг хугацаа, газарзүйн онцлогт зохицсон мэдлэг, түүх, өгүүлэл, 
сургаальтай танилцах, соёлын зан үйлд оролцох чадвар зэрэг янз бүрийн нөхцөл 
байдлаас хамаарч ялгаатай байх ба цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болно.

 E Уугуул иргэдийн мэдлэг, орон нутгийн мэдлэг нь олон мянган жилийн турш хуримтлагдаж, 
уламжлагдан ирсэн бөгөөд газар нутаг, хүмүүс, тэдгээрийн хоорондын харилцаанаас 
салгашгүй холбоотой тул Барууны шинжлэх ухаанаас ялгаатай байдаг. Уугуул иргэдийн 
мэдлэг нь колоничлолын дараах орчин үеийн эрин үед ч үргэлжилж байгаа бөгөөд 
найдвартай мэдлэг хамгаалагчид л зөвхөн үүнд хандах боломжтой байдаг. 

 E Уугуул хэл нь соёлын хамтаар Уугуул иргэдийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх, байгаль орчныг 
хүндэтгэх, нэгтгэхийг дэлхийн хэмжээнд авч үзэх үзлийг төлөвшүүлэх замаар байгаль орчныг 
хамгаалах үйл ажиллагааг хөгжүүлж, идэвхжүүлдэг. Энэ нь хүн-газар хүйн холбоог тодорхойлсон 
эх заавар, оюун санааны болон байгалийн хууль, дадал, гүн ухааныг агуулж, кодчилдог.

 E Уугуул иргэдийн мэдлэгийг хамруулсан аливаа санаачилга нь оюуны өмчийн эрх болон 
мэдээллийн бие даасан байдлыг хүндэтгэх ёстой; хяналттай, хүртээмж, эх үүсвэрийн 
талаар тохиролцсон; мөн нутгийн иргэд өөрсдийн хэрэгцээ шаардлага, хуваалцсан 
мэдлэгийг ашиглах гэрээ гэж юуг шийдэж, тодорхойлохыг дэмжихэд төвлөрдөг.
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ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Хүн-газар хүйн холбоо—түүх, соёл, байгаль орчин, хувь хүн, нийгмийн нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан хувь хүн, нутгийн иргэд, нийгэм болон тэдгээрийн эргэн тойронд үүссэн харилцаа.132

Мэдээллийн бие даасан байдал—соёлын өв, мэдлэг, уламжлалт соёлын илэрхийллийг 
хадгалах, хянах, хамгаалах, хөгжүүлэх эрх, мөн эдгээр зүйлсийн оюуны өмчийг хадгалах, хянах, 
хамгаалах, хөгжүүлэх эрх.133

Уугуул иргэдийн мэдлэг—амьд биесийн (хүн орно) бие биетэйгээ болон хүрээлэн буй 
орчинтойгоо харьцах харилцааны тухай, дасан зохицох үйл явцаар хөгжиж, удирдагдаж, соёлын 
уламжлалаар үеэс үе дамжсан мэдлэг, арга барил, итгэл үнэмшлийн хуримтлагдсан мэдлэг.15 
Энэ ойлголтыг Уугуул иргэд гэж өөрсдийгөө тодорхойлдоггүй хүмүүс заримдаа “орон нутгийн 
мэдлэг” гэж нэрлэдэг. 

Үе дамжсан мэдлэг дамжуулалт—Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн үнэт зүйл, итгэл 
үнэмшил, био-соёлын мэдлэгийг нэг үеэс нөгөөд шилжүүлэх (Ахмадуудаас залуучуудад аман 
зохиолоор дамжуулан).134 

Барууны шинжлэх ухаан—дэлхийн үзэгдэлд шинжлэх ухааны аргыг хэрэглэхэд тулгуурласан 
объектив, тоон үзүүлэлтэд төвлөрсөн мэдлэгийн систем. Шинжлэх ухааны аргын үйл явц нь 
ажиглалтаас эхлээд таамаглал дэвшүүлж, туршихаар үргэлжилдэг. Туршилтын үр дүнгээс (болон 
тэдгээр үр дүнг олшруулах боломжоос) хамаарч таамаглал нь шинжлэх ухааны онол эсвэл 
дэлхийн тухай “үнэн” болж болно.

  Хүн-газар хүйн холбоо, сайн сайхан байдал,  
байгаль орчны хамгаалалт

Хүн-газар хүйн холбоо нь хувь хүн, нутгийн иргэд, нийгэм, тэдгээрийн эргэн тойронд түүх, соёл, оюун 
санаа, байгаль орчин, хувь хүн, нийгмийн нөхцөл байдлаар дамжиж үүссэн харилцааг хэлнэ.132 Газар 
нутаг, хүмүүстэй холбогдсон холбоо нь соёл, дэлхийн хэмжээнд авч үзэх үзэл, онцлог шинж чанарт 
нөлөөлдөг.135-136 Газар нь хүмүүсийн эргэн тойрноосоо ажиглаж, ойлгосон шинж чанаруудаас бүрддэг 
нийгмийн бүтэц137 бөгөөд хүн-байгалийн холбоо нь харилцан адилгүй эрчимтэй сэтгэл хөдлөлийн холбоо 
юм.138-139 Уугуул иргэдийн олон нийгэм нь тэдний хэл, нэр, түүх, дуу, нийгмийн зохион байгуулалтын бүтэц, 
мэдлэг, зан үйл, оюун санааны онцлогтой газартай салшгүй холбоотой байдаг. Бидний хамтран ажилладаг 
Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хувьд соёл, газар нутаг нь хүмүүсийн онцлог шинж чанар, дэлхийн 
хэмжээнд авч үзэх үзэл, тэдний уламжлалт хариуцан хамгаалах тогтолцоо, газар, ус, нөөц баялгийг 
ашиглах дүрэм, хамгийн тохиромжтой байгаль хамгаалах стратегид чухал ач холбогдолтой байдаг.

Олон Уугуул иргэдийн хувьд энэхүү харилцаа нь хоёр талт асран хамгаалах ёс зүйд тулгуурлахаас 
илүүтэйгээр эргэн тойрны байгаль орчны ландшафтын нөхцөл байдал, экологийг төлөвшүүлж, 
цаг хугацааны явцад тасралтгүй байдлыг бий болгоход хүмүүс хувь нэмрээ оруулсан.140 Уугуул 
иргэдийн хувьд, хүн-газар хүйн холбоо нь ихэвчлэн бие махбодын мэдрэмж, мөн удам угсаа, түүх, 
үүрэг хариуцлагаар дамжин хөгжсөн сэтгэл зүй, нийгэм-соёлын үйл явц юм. Өөрийгөө Уугуул гэж 
тодорхойлоогүй, нөөц баялгийг хариуцан хамгаалдаг зарим орон нутгийн иргэд өөрсдийн соёл, өв 
уламжлалтай ижил төстэй хүчтэй холбоотой байж болно. Энэ түвшний холбоо нь нэг газрыг нөгөө 
газраар орлуулах чадварыг бууруулж, тодорхой газраас хүчтэй хамааралтай болоход хүргэдэг 
бөгөөд141-143 хэрэв хүмүүсийг хүчээр, түрэмгийлж, уур амьсгалын өөрчлөлт болон өөр аргаар газар 
нутгаас нь холдуулвал сэтгэл зүйн гэмтэл авахад хүргэж болно (хувь хүн болон үе хооронд).144-145 
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Өргөн хэмжээний судалгаануудаас харахад байгаль, газар нутагтай нягт холбоотой байх нь байгаль 
орчныг хамгаалах зан үйл, байгаль хамгаалах үр дүнд141,146-147,148-156 илүү хүчтэй нөлөө үзүүлдэг бол 
байгаль сүйтгэх нь хүний сэтгэл зүй, оюун санаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.157 Мөн судалгаанаас 
харахад хүмүүс тухайн газарт урт наслахын хэрээр холбоо нь хүчтэй болдог байна.158-159

Бүх хүмүүс хүн-байгалийн холбоог мэдэрдэг боловч эрчмийн хувьд янз бүрийн түвшинд байдаг. 
Яагаад ийм холбоо үүсдэг ба нийгмийн зохион байгуулалт, газарзүй, хэл, танин мэдэхүйн бүтэц, зан 
үйлийн явц, газар ашиглалтын дүрэм, материаллаг үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор ялгаатай байдаг 
вэ.160 Ялангуяа хоол хүнс, ус, орон байр, амьжиргаагаар хангах замаар тухайн газрын оршин тогтнох, 
аюулгүй байдал, найдвартай байдалд хувь нэмэр оруулах чадвар болох энэхүү сүүлчийн үзэл баримтлал 
нь тухайн газарт шинээр шилжин суурьшсан, тухайн газартай холбогдсон соёл, түүхгүй орон нутгийн 
иргэдийн хүн-байгалийн холбоотой байх эх сурвалж, цар хүрээ юм. Эдгээр орон нутгийн иргэдийн хувьд 
харилцаа холбоо нь амьжиргаатай нягт холбоотой.161 Уур амьсгалын өөрчлөлт нь Баруун Австралийн 
газар тариаланчдын хүн-газар хүйн холбоонд сөргөөр нөлөөлж байна. Эдгээр нутгийн иргэдийн 
холбоо нь тэдний газар нутгаа эзэмших, тэндээ ажиллах мэдрэмжтэй холбоотой. Тэд өөрсдийн аж 
ахуйгаа ажиллаж, амьдардаг газар гэж тодорхойлдог бол Уугуул иргэдийн газрын холбоог судалсан 
ном зохиолд тэдний ажиллаж байгаа газар бус, харин тэдний өв, соёл/сайн сайхан байдлын салшгүй 
хэсэг гэж дурдагдсан байдаг.162-163 Дээр дурдсан газар тариалан эрхэлдэг нутгийн иргэд болон тэдний 
байгаль орчны нөхцөл байдал нь доройтож, хүн-байгалийн холбоо муудаж байгаад харамсаж буй газар 
нутаг хоёрын хооронд эргэн дурсах харилцаа бий.162 Тэдний хүн-газар хүйн холбоо нь ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэг ландшафт болон байгаль хоёрыг ялгаж өгдөг. Түүнчлэн энэ нь хоёулаа хоорондоо сүлжилдсэн 
байдаг Уугуул иргэдийн ойлголтоос мөн ялгаатай юм.164 Орон нутгийн иргэдийн байгальд болон тэдний 
амьжиргаанд аль алинд нь тустай арга замаар газар нутаг, ландшафтаа хариуцан хамгаалах хүслийг 
илүү сайн ойлгохын тулд, янз бүрийн бүс нутаг, соёлын талаар нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай.

  Уугуул иргэдийн мэдлэг, орон нутгийн мэдлэг ба 
хоёр нүдээр харах нь (Ахмад настан Доктор  
Альберт Маршаллын тайлбарласнаар)

Хүн, газар нутаг, тэдний эргэн тойрны нөөц баялгийг ойлгох, ашиглах хоорондын харилцааг Уугуул 
иргэд гэж өөрсдийгөө тодорхойлсон хүмүүс Уугуул иргэдийн мэдлэг гэж нэрлэдэг бол, харин тэгдэггүй 
хүмүүс орон нутгийн мэдлэг гэж нэрлэдэг. Уугуул иргэдийн мэдлэг, орон нутгийн мэдлэгт газар, ус, 
ургамал, амьтан зэрэг байгаль орчныг хамгаалах, сайжруулах арга барил багтдаг бөгөөд эдгээр нь 
тухайн нутгийн иргэдийн соёл, амьжиргааны салшгүй хэсэг юм.165-167 Энэхүү дэлхийн хэмжээнд авч үзэх 
үзэлд, соёл нь экосистемийн үйлчилгээний хүрээнүүдэд ихэвчлэн харагддаг шиг тусдаа биш, харин 
газар нутаг, нийгэм-экологийн системтэй холилдсон байдаг ба Уугуул иргэдийн мэдлэг, орон нутгийн 
мэдлэг нь байгалийн нөөцийн менежментэд мэдээллээр тусалдаг. Жишээлбэл, тэд популяци, амьдрах 
орчин, ландшафтын төрхийг голчлон төрөл зүйлийг хураах, арчлахдаа харгалзан үздэг бөгөөд энэ нь 
тогтвортой популяци болон орон нутгийн хэрэгцээнд хангалттай нөөцийг (эм, хоол хүнс, сагс, сэлүүрт 
завь гэх мэт) бий болгож болно.167-168 Уугуул иргэдийн мэдлэгт хүндлэл, харилцан хамтын ажиллагаа, 
зөвшөөрөл хүсэх үйлдлүүд багтдаг бөгөөд эдгээр нь бүгд амьтдад дэлгэрч, үе дамжин уламжлагддаг.168,160
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Газар болон байгалийн нөөцийг хэрхэн арчилж хамгаалах талаарх мэдлэг нь нөөцийн тархалт, 
элбэг дэлбэг байдлыг өөрчилсөн нь биологийн төрөл зүйлийг судалдаг эрдэмтдийн ихэнхийг 
Уугуул иргэдийн зохицуулалттай газар нутгаас олоход хүргэсэн.169 Эдгээр газар нутаг нь хүний   
гар хүрээгүй газар биш, харин элбэг дэлбэг байдлыг дэмждэг дүрэм журам, түүх, зан заншлаар 
идэвхтэй зохицуулагддаг.169 Жишээлбэл, Аляскийн Тлингит үндэстний дунд далайн хав үржүүлгийн 
эмзэг газруудад нэвтрэх журам байдаг бөгөөд энэ нь цаг хугацааны явцад эрүүл популяцийг 
бий болгоход дэмжлэг болдог.160 Кени улсад малчин эмэгтэйчүүд амьдралын бүхий л хэлбэрийг 
арчлан хамгаалахтай холбоотой экологийн өргөн мэдлэгтэй бөгөөд үе дамжин уламжлагдан 
ирсэн сүнс, газар шороо хоёрын харилцан хамаарлыг гүн гүнзгий ухамсарласан.170

Уугуул иргэдийн хувьд, Төрөлх хэл нь мэдлэг, газар нутагтай нягт уялдаа холбоотой байдаг. 
Төрөлх бус хэлээр ярьдаг хүмүүст төдийлөн танил бус, байгаль орчныг хамгаалах, Дэлхийн 
байгалийн системтэй харилцах харилцаа холбоотой холбогдсон олон Уугуул хэлнүүдийн 
төрөлхийн шинж чанарууд байдаг тул үүнийг цаашид хэлэлцэх шаардлагатай. Уугуул иргэдийн 
мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж, байгаль эх дэлхийгээ хүндэтгэх, нэгтгэх дэлхийн хэмжээнд авч 
үзэх үзлийг төлөвшүүлснээр Уугуул хэл нь соёлын хамтаар байгаль орчныг хамгаалах үйл 
ажиллагааг хөгжүүлж, идэвхжүүлдэг. Уугуул хэл нь үүнийг дараах хэлбэрээр гүйцэтгэдэг:

 E Төрөл зүйл, байгалийн нөөц, газар нутаг, аман түүхийн ангиллын системд 
шингэсэн Уугуул иргэдийн мэдлэг эсвэл харилцан хамтын ажиллагаа,

 E Өөр хэлээр шууд орчуулагдаагүй хариуцан хамгаалалт, байгалийн 
нөөцийн менежментийн (арчилгаа) талаарх ойлголтууд,

 E Байгалийн ертөнцийг харилцан хамтын ажиллагаатай, нэгдмэл, тэнцвэртэй, 
хүндэтгэдэг хэлний бүтэц нь шаталсан бус линзээс өргөн хүрээнд,

 E Хүмүүсийг байгаль орчин, дагалдах үүрэг хариуцлагатай нь холбосон 
газарзүйн онцлогтоо тохирсон хэл/ нутгийн аялга болон

 E Ам дамжсан уламжлал, түүх, өгүүлэл болон Уугуул иргэдийн мэдлэг, байгаль орчны ёс 
зүй, ёс суртахууныг агуулсан олон соёлд “анхны заавар” гэж нэрлэгддэг зүйлс.171

Колоничлолын мэдлэгээ ашиглах ухаанд бодит мэдлэг гэж юуг тооцохыг тодорхойлох мэдлэг, хүч.171 
Байгаль хамгааллын байгууллагуудын хувьд шинжлэх ухаан нь бидний байгаль хамгаалах ажлын үндэс 
суурь болдог бөгөөд Барууны шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ нь ихэнх хүчин чармайлтыг олон жилийн турш 
удирдан чиглүүлсээр ирсэн юм. Гэхдээ бид байгууллагын болон хувь хүнийхээ хувьд, байгаль ертөнцийг 
танин мэдэх, ойлгох олон арга зам байдгийг танин мэдэж, олон мянган жилийн турш ийм арга барилыг 
дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа соёл иргэншлүүдэд үргэлжлүүлэн ашиглах ёстой гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч, хүлээн авч байна. Уугуул иргэд олон мянган жилийн турш газар, усаа хамгаалж ирсэн тул, 
Уугуул иргэдийн мэдлэг нь газар нутгийн тухай маш баялаг мэдээллийг ихэвчлэн урт хугацааны туршид 
нарийн хэмжээсээр санал болгодог. Үүнтэй холбоотойгоор олон улсын шинжлэх ухааны байгууллагууд 
Уугуул иргэдийн мэдлэгийг Барууны шинжлэх ухааны мэдээллийн чухал нэмэлт бүрэлдэхүүн хэсэг 
болгон оруулахыг уриалж байна. Энэ нь үнэн хэдий ч, бүрэн бус юм. Уугуул иргэдийн мэдлэг нь 
Барууны шинжлэх ухааны хүрээнд гаргаж, оруулж болох өгөгдөл биш юм. Уугуул иргэдийн мэдлэг нь 
хэрхэн ёс суртахуунтайгаар, тогтвортой арга замаар амьдрах талаарх сургамжийг санал болгодог. 
Энэ нь мэдлэг, дүн шинжилгээний хүрээг санал болгодог бөгөөд газар, хүмүүс, тэдгээрийн хоорондын 
харилцаанаас салгашгүй юм. Уугуул иргэдийн мэдлэг нь нарийвчилсан туршлагад тулгуурласан мэдлэг, 
эдийн сонирхол, ёс суртахууны болон оюун санааны үүрэг хариуцлага, төрөл төрөгсөд болон хамтын 
хариуцлагын талаарх Уугуул иргэдийн үнэт зүйлсийг нэгтгэдэг.173 Цаашилбал, Уугуул иргэдийн мэдлэг 
нь газар нутагтай салшгүй холбоотой бөгөөд тухайн газрын бүх амьтдын хоорондын харилцаа юм. 
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Уугуул иргэдийн нийгэм нь нарийн төвөгтэй. Уугуул иргэдийн мэдлэгийг хуваалцах асуудал нь уг нарийн 
төвөгтэй байдлын чухал талуудын интерфейс дээр тохиолддог. Уугуул иргэдийн мэдлэгийг эзэмшигчид 
нь зүгээр ч нэг олон мянган жилийн турш нутгийн иргэдийг чиглүүлж ирсэн мэдлэгийн системийн 
анхан шатны мэдлэгтэй эсвэл дээд зэргийн мэдлэгтэй, боловсролтой хүмүүс биш юм. Уугуул иргэдийн 
мэдлэгийг эзэмшигчид нь өөрсдийн үзэл баримтлалыг ашиглаж өөрсдийгөө тодорхойлдог. Мэдлэгийн 
бие даасан байдал, мэдлэгийг хэрхэн хуваалцах, уламжлалт мэдлэгийг эзэмшигчид хэн байх зэргийг 
удирдаж болох өнөөгийн Омгийн засаглалуудаас өмнө байсан уламжлалт засаглалын бүтцүүд гэж бий. 

Уугуул иргэдийн мэдлэг, байгаль хамгаалах Барууны арга барилыг хооронд нь холбохын тулд, Уугуул 
түншүүдтэй хамтран ажиллахдаа цаг хугацаа, хүндэтгэл, энэ ажилд тулгарч болох сорилт бэрхшээлийг 
гүн гүнзгий ойлгох шаардлагатай. Уугуул иргэдийн мэдлэг нь тухайн газар нутаг болон Уугуул иргэдийн 
тухайн газартай харилцах харилцаанд амьд байдаг тул, бид ажиллаж байгаа газрынхаа Уугуул 
иргэдтэй харилцах, тэдний газарзүйн мэдлэг ба онцлогт зохицсон амьдрах ухааныг хүндэтгэхээс 
эхлэх хэрэгтэй. Бид зарим мэдлэгийг хуваалцахад тохиромжгүй гэдгийг ойлгох шаардлагатай. 
Бүх мэдээллийг нууцлалтай бөгөөд цаашилбал Барууны тогтолцоо, арга, сэтгэхүйд “өгөгдлийн 
цэг” хэлбэрээр байрлуулахад тохирохгүй эсвэл тохиромжгүй гэж үзэх нь сайн хэрэг юм. Түншийн 
төслийн мэдээллийг мэдээллийн сандаа хадгалах эсвэл энэ мэдээллийг нутгийн иргэдэд нээлттэй 
болгох шаардлагатай гэж бид үзэж чадахгүй. Цахим аюулгүй байдал болон өөр эрсдэл бүхий GIS 
зураглал, бусад технологийн хэрэглээнд онцгой анхаарал хандуулж, мэдрэмжтэй байхыг шаарддаг. 
Энэ нь зарим Уугуул иргэд төрөлх нутагтаа Уугуул иргэдийн онцлог шинж чанарыг сэргээж, тухайн 
мэдлэгийг идэвхтэй байлгаж, архивт хадгалахын тулд ургамал, газрын Уугуул нэрийг хуваалцах 
боломжийг баяртайгаар хүлээн авна гэсэн үг юм. Бид асуулт, судалгаа, менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулахад мэдлэг эзэмшигчдийг тогтмол, утга учиртай оролцуулна гэж найдах ёстой. 

  Мэдлэг, газар нутгийн холбоог бэхжүүлж,  
тогтвортой байлгах 

“Хэрэгсэл 15: Соёлын үнэт зүйлсийн зураглал” нь нийгэм, 
соёл, биологийн олон янз байдлын үнэт зүйлсийг орон зайн 
зураглал, төлөвлөлтөд тусгах гарын авлагад зориулагдсан.

“Хэрэгсэл 16: Оюуны өмчийн гэрээ” нь Уугуул иргэд, 
орон нутгийн түншүүдэд ашиглах тусгайлан өөрчлөх 
боломжтой оюуны өмчийн гэрээний загвар юм.

“Хэрэгсэл 17: Үе дамжсан мэдлэг дамжуулалт ба залуучуудын 
оролцоо”  нь Уугуул залуучуудад зориулсан газар, усанд суурилсан 
боловсролын хөтөлбөрийг дэмжих, бэхжүүлэхэд туслах хэрэгсэл.

Хүн-газар хүйн холбоо нь хөдөлгөөнгүй төлөв бус, харин байнга өөрчлөгдөж, хөгжиж байдаг зүйл 
юм. Сүүлийн хэдэн зуун жилийн хугацаанд хүн-газар хүйн холбоонд асар их өөрчлөлт гарсан. 
Зарим тохиолдолд мэдлэг ба газар нутгийн холбоо муудсан нь колоничлол, албадан болон хүчээр 
нүүлгэн шилжүүлэлт, дотуур байртай сургууль, ганц бурхныг шүтэгч шашныг дэлгэрүүлэх болсноос 
улбаатай байдаг бол, бусад тохиолдолд даяаршлын удааширсан үйл явц, хөрөнгөтний нийгэм буюу 
капитализм, уур амьсгалын өөрчлөлт, тухайн газар нута дахь боломж бололцооны хомсдолоос үүдэлтэй 
байдаг.137,144,174-175 Энэ нь зөвхөн мэдлэг ба газар нутгийн холбооноос гадна түүнтэй холбоотой эзэмшлийн 
аюулгүй байдал, уламжлалт засаглалын бүтэц, хүний  нийт сайн сайхан байдалд нөлөөлсөн.160 

https://tnc.box.com/s/98mrwcgco6nii5x8c8m4wav3a2nuem8k
https://tnc.box.com/s/d26vsv771ejluad44vpv5zey879bnsls
https://tnc.box.com/s/b0z627luzc0bhkdr4pdf357rxbh4i50h
https://tnc.box.com/s/b0z627luzc0bhkdr4pdf357rxbh4i50h
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Хэрэв бид байгаль хамгаалах байгууллагуудын хувиар түүхээ өмчлөхийг хүсэж байгаа бол, байгаль 
хамгаалал нь энэ холбоог таслахад хэрхэн хувь нэмрээ оруулсныг мөн хүлээн зөвшөөрч, мөрдөн шалгах 
ёстой. Байгаль хамгаалах хөдөлгөөн нь хамгаалах нэрээр албадан нүүлгэн шилжүүлж, соёлын хүртээмж, 
байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтыг хааж, Европ-Америкийн Барууны шинжлэх ухааныг дэмжиж 
Уугуул иргэдийн мэдэх арга замыг үл ойшоож, дарангуйлж Уугуул иргэдийн арга замыг халсан.176-177 
Байгаль хамгаалал нь түүхэндээ нийтлэг зүйл гэхээсээ илүү гадуурхагдах мэдрэмжийг бий болгож 
байгаа (“уудам хамгаалагдсан газар”) бөгөөд хүмүүсийг байгалиас тусгаарласан.178 VCA тогтолцоонд 
тодорхойлсон арга нь мэдлэг ба газар нутгийн холбоог дахин бий болгох ба/эсвэл тогтвортой байлгахад 
туслах өөр нэг хувилбар юм. Эрх тэгш байдал, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн манлайлал, 
эрх мэдэл, баталгаатай эрх, орон нутгийн мэдлэг, уламжлалт засаглал нь сайн сайхан байдал болон 
байгаль орчны хамтын зорилгод зайлшгүй чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх замаар бид Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах үүргийг хүлээн зөвшөөрч, дээшлүүлэх үүрэгтэй.

Мэдлэг ба газар нутгийн холбоотой хамааралтай харилцааг бататгах, бэхжүүлэх, сэргээхийн 
тулд бидний ажиллаж буй зарим арга замуудад дараах зүйлс орно. Эдгээр нь орон зайн 
зураглал, төлөвлөлтөд соёлын үнэт зүйлсийг үнэн зөв илэрхийлэх, Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн ариун дагшин газруудад нэвтрэх, ашиглах, хамгаалах боломжийг 
сайжруулах, хэл, үе дамжсан мэдлэг дамжуулалт ба залуучуудын боловсролыг дэмжих зэрэг 
юм. Эдгээр болон авч болох арга хэмжээний бусад жишээг 7-р хүснэгтээс харж болно.

Уугуул иргэдтэй холбоотой мэдээллийн бие даасан байдал нь тэдний соёлын өв, мэдлэг, уламжлалт 
соёлын илэрхийллээ хадгалах, хянах, хамгаалах, хөгжүүлэх эрх, мөн эдгээрт хамаарах оюуны өмчөө 
хадгалах, хянах, хамгаалах, хөгжүүлэх эрх юм.133 Хүн-газар хүйн холбоо болон Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн мэдлэгийн талаар лавлаж, дэмжихэд эдгээр мэдээллийн ихэнх нь эмзэг шинж 
чанартай оюуны өмч гэдгийг санах нь чухал. Хувь хүмүүс эдгээр мэдээллийг хуваалцахад таатай бус 
байж болох ба нутгийн иргэн бус хүмүүс уг мэдээллийг мэдэх эрхгүй байж болно. Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн оюуны өмч, мэдээллийн бие даасан байдлыг хүндэтгэж, хамгаалахад анхаарах ёстой. 
Үүнд Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа мэдээллээ хуваалцахгүй байх 
эрхийг хүндэтгэсэн оюуны өмчийн гэрээг хамтран хөгжүүлэх, Уугуул, нутгийн иргэд өөрсдийн соёл, 
сайн сайхан байдлыг өвлүүлэн хөгжүүлэхийн тулд уугуул иргэдийн мэдлэг, орон нутгийн мэдлэгийг 
үргэлжлүүлэн хадгалах, ашиглах зорилгыг нэн тэргүүнд тавих зэрэг багтана. Үүнд хамтдаа хийсэн 
ажлынхаа талаар хуваалцсан түүхийг мэдээлэхээсээ өмнө нутгийн иргэдээс үргэлж зөвшөөрөл авч, 
хянуулах, мөн хэрэв тэд түүх ярихыг хүсэхгүй байгаа бол (эсвэл байгаль хамгаалах байгууллага 
үүнийг хэлэхийг хүсэхгүй байгаа бол) нутгийн иргэдийн хүслийг хүндэтгэх зэрэг мөн багтана.
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77УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ 
ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Хүснэгт 7: Мэдлэг ба газар нутгийн холбооны үйл ажиллагааны жишээ.

Арга зам Үйл ажиллагааны жишээ 

Газар, ус, нөөцийн хүртээмж, 
ашиглалтыг сайжруулах

Эх дэлхийгээ хайрлан хүндлэх үйл ажиллагааг хялбаршуулах, 
соёлын ач холбогдол бүхий хувийн болон нийтийн эзэмшлийн 
газарт нэвтрэх, ашиглах гэрээг хялбаршуулах; биологи-соёлын 
ач холбогдол бүхий газар нутаг, төрөл зүйлийг хамгаалах 
нутгийн иргэдийн манлайлсан арга барилыг дэмжих 

Тухайн газарт тулгуурласан 
боловсрол, сургалт, 
судалгааны солилцоог 
хялбаршуулах

Газар, усны уламжлалт менежмент (гал түймэртэй тэмцэх 
уламжлалт арга барил, загас агнуурын менежмент гэх мэт) 
болон ур чадварыг (завь хийх гэх мэт) сэргээхэд дэмжлэг 
үзүүлэх; байгалийн нөөц баялгийн засаглалын уламжлалт 
системийг дэмжих; нутгийн иргэд хоорондын сургалт 
солилцоог хялбаршуулах, туршлага хуримтлуулсан нутгийн 
иргэдийн хамтын арга барилыг хооронд нь холбох

Уугуул иргэдийн мэдлэг, 
орон нутгийн мэдлэгийг 
баримтжуулах

Уугуул иргэдийн хэлийг баримтжуулах; түүхийг баримтжуулах; 
залуучууд болон ирээдүй хойч үеийнхнийг өөрсдийн сургалт, 
мэдлэг (улирлын хуанли, газар нутаг, төрөл зүйлийн нэр гэх 
мэт) болон түүхэнд хөрөнгө оруулалт хийхэд татахын тулд 
мультимедиа болон бусад технологийг ашиглах;j аман түүхийг 
мэдлэгийн үндсэн эх сурвалж болгон авч үзэх, хэрэв шаардлагатай 
бол/шаардлагатай үед мэдлэгийг эзэмшигчид болон мэдлэгийн 
эх сурвалжид хамтдаа нэвтрэх (хамтын ба хувь хүний)

Үе дамжсан мэдлэг 
дамжуулалтыг дэмжих

Залуучуудын соёлын зусланг хөгжүүлэх; Төрөлх 
хэлний хүртээмжийг дэмжих; газар, усан дээр 
залуучууд/Ахмадуудын холбоог хөгжүүлэх; соёлын 
зан үйл, ёслолыг сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэх

Уугуул иргэдийн мэдлэг, 
орон нутгийн мэдлэг, 
барууны шинжлэх ухааныг 
хооронд нь холбох

Төлөвлөлт, бодлогод төрөлх хэлний ухагдахуун, төрөл зүйл, 
газар нутгийн нэрсийг оруулах; орон зайн зураглал, төлөвлөлтөд 
соёлын үнэт зүйлсийг тусгах ажлыг дэмжих;k уугуул болон орон 
нутгийн иргэдийн мэдлэгийг их дээд сургууль, судалгааны 
байгууллагуудтай хамтран чухал суурь үндэс болгон тавих 

Уугуул болон нутгийн 
иргэдийн танин мэдэх, 
амьдран суух, ажиллах арга 
барилыг хүндэтгэж, хүлээн 
зөвшөөрөх байдлыг чухалчлах

Уугуул иргэдийн танин мэдэхүйн арга хэлбэр, нөөц баялгийн 
удирдлага, засаглалыг дээшлүүлэн улмаар харилцан 
хүндэтгэлтэй, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгох 
зорилгоор засгийн газрын агентлагууд болон Барууны 
эрдэмтдийн хоорондын солилцоонд дэмжлэг үзүүлэх; Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдийн бодлогын чанартай форумуудад 
оролцох оролцоог нь дэмжих; Уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдийн соёлын хуулийг орчин үеийн хууль болгон өөрчлөх 

j. Тус баримт бичгийг Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд өөрсдийн соёл, үүх түүхээ хадгалахын тулд хөтөлдөг гэдгийг анхаарна уу.  
Оюуны өмчийн эрх, мэдээллийн бие даасан байдлыг зохистой хандлага, үйл явцаар заавал хүндэтгэнэ. 
 
k. Газар, ус, нөөц баялгийн эрхийг баталгаажуулах өөр нэг гол зүйл болох зураглал, төлөвлөлт нь уг үйл явцын чухал алхамууд юм.  
Оюуны өмч, мэдээллийн бие даасан байдлыг зохистой хандлага, үйл явцаар заавал хүндэтгэнэ.
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Бодит жишээ

  Монгол дахь мэдлэг ба газар нутгийн холбоо

Монголд өдийг хүртэл, хүн ам сийрэг суурьшсан өргөн уудам бэлчээрийн экосистем давамгайлж 
байна. Монголын ард түмэн бэлчээр, уул, ой мод зэрэг экосистемд тулгуурласан соёл, амьдралын 
хэв маягийн зарим ялгаа бүхий угсаатны нэг төрлийн хүмүүс юм. Бэлчээр, мал аж ахуйтайгаа хүчтэй 
уялдсан уламжлалт соёл, амьдралын хэв маяг, дадал зуршилтай. Малчид нь улирал/жилийн цаг 
хугацаанаас хамаарч өөр өөр газар нутагт нүүдэллэн нутаглаж, малаа бэлчээрлүүлж амьдардаг.

Монголын соёлын нэгэн чухал элемент нь өдөр тутмын амьдралдаа байгалиа хүндэтгэх, байгалийн төлөөх 
харилцан хамтын ажиллагаа юм. Үүний нэг хэсэг нь олон хүн ландшафт буюу тухайн газар орны хүчтэй 
онгодын мэдрэмжтэй байдаг бөгөөд түүндээ холбогдох зан үйлийг хийдэг. 

“Манай уламжлалт соёлд, хүн байгалийг хүндэлвэл, байгаль амжилт, азыг тэр хүнд бэлэглэдэг. 
Тиймээс, ёслол болон өдөр тутмын амьдрал нь эдгээр ойлголтуудтай холбогддог. Монголчууд газар 
нутаг, баялаг өөрсдийнх нь биш, харин онгод савдагийнх гэж үздэг. 13-р зууны үеэс тэд тэнгэрлиг 
оршихуй болох Тэнгэрт итгэдэг байсан…гол итгэл үнэмшил нь уул уус бүхэн онгод савдаг эзэнтэй 
бөгөөд түүний баялаг хүмүүсийнх биш гэж үздэг. Та уух ус, өвс ургамал, ан амьтанг онгод тэнгэр 
хангайгаас гуйж хэрэглэх бөгөөд нүүдэлчин ард түмэн түүний тулд мөргөл үйлдэн аргадаж гуйдаг. 
Тэгэхээр, газар орон бүрт л нутгийнхны очиж мөргөж шүтдэг онцгой нэгэн газар байдаг байна. 
Тэр соёл нь Монголчуудын байгаль дэлхийд хандах хандлагын нэгэн чухал үндэс суурь болсон.” 

 - Балбарын Ганхуяг Монголын соёл, оюун санааны тухайд

Олон зууны турш улс төр, эдийн засгийн өөрчлөлтүүд хүмүүсийн соёлд нөлөөлсөөр ирсэн бөгөөд 
сүүлийн үед байгалийн нөөц баялгийн тухай хуулиудад нөлөөлж байна. Сүүлийн гучин жилийн 
хугацаанд Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт, өндөр татаастай эдийн засгаас чөлөөт зах зээл бүхий 
ардчилсан нийгэм рүү хурдацтай шилжсэн. 1990-ээд оноос хойш Монголын нийгэм, улс төр уул уурхай, 
хөдөө аж ахуй, барилга, аялал жуулчлалын салбаруудын хөгжлөөр тодорхойлогдож өмчийн эрх, 
хувийн өмчит   эдийн засагт хөтөлсөн. Өмнө нь Монголд “хувь хүн   газар өмчлөх” гэсэн ойлголт байхгүй, 
зөвхөн нийтийн өмч гэсэн ойлголт байсан бөгөөд энэ нь соёлын шинэ өөрчлөлтийг харуулж байна.

Эдгээр өөрчлөлтүүдээс үл хамааран нүүдэлчдийн мэдлэг оюунаа солилцох нь айлаас айлд үргэлжилсээр 
байна. Мэдлэгээ дамжуулж, байгаль дэлхийгээ хайрлан хүндэтгэх итгэл үнэмшил нь ардын үлгэр, дуу, 
туульс болон уламжлалт ан гөрөө, мал аж ахуйн ур чадвар, арга барилаар дамжин хадгалагдсан.

ТЭМДГИЙН ТАЙЛБАР
VCA тогтолцооны биом ХУУРАЙ ГАЗАР ЦЭНГЭГ УС ДАЛАЙН ЭРГИЙН
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“Эцэг эх нь хүүхдүүддээ бодитоор заан сургаж байна…хүүхдүүдээ 3-5 настайгаас нь морь унуулж 
сургана гэдэг том зүйл шүү. Эцэг эхчүүд баярлаж байна…морь унаад сурчихвал эцэг эхдээ мал 
ахуйгаа авч явахад нь тус дэмтэй болно. Тэдэнд эцэг эх нь бүхнийг зааж сургадаг. Тэд ямар ургамал 
малд нь сайн, ямар нь муу гэдгийг заадаг. Өвөө, эмээ нар мэдлэгтэй учраас хамгийн сайн багш нар 
байдаг. Тэрхүү мэдлэгээ үр хүүхэддээ уламжлуулж, сайн малчин болгох нь тэдний хувьд маш чухал.” 

-Үе дамжсан мэдлэг дамжуулалтын тухай Даваагийн Галаа

Монгол Улсын Их Хурал хамтын эрхийн үндсэн дээр нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн 
менежментийн хуулийг 2012 онд баталсан. TNC-ийн нутгийн иргэдтэй ажилласан эхэн үеийн ажлын 
ихэнх нь эдгээр эрх, тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх ухамсрыг дээшлүүлэхэд төвлөрсөн. Хамтран 
ажилласны үр дүнд, малчид нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийн гэрээ 
хийж, нутгийн иргэдийн байгууллага (CBO)-ыг үүсгэн байгуулсан. CBO байгуулах нь түүхэндээ асар 
том ландшафт бүхий газар нутгийг дамнан бие даан амьдарсаар ирсэн хүмүүсийн итгэлцэл, харилцан 
хүндлэл, хамтын ажиллагаа, хамтын арга хэмжээ, эв нэгдлийг бий болгоход дэмжлэг болж байна. 

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментийн сургалт, төлөвлөлт нь Монголын 
уламжлалт ард түмэнд орчин үеийн системд мэдлэгээ дээшлүүлэн газар нутаг, амьдралын хэв маягаа 
үргэлжлүүлэх боломжийг олгодог. Тиймээс хүн-газар хүйн холбоо хэмээх энэ соёлыг үргэлжлүүлэх нь 
Монголын нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны эн тэргүүнд тавигддаг.

TNC Монголын ажилтнууд болох Балбарын Ганхуяг, Даваагийн Галаа 
нарын оруулсан хувь нэмэр, хэлсэн үгсийн ишлэлүүд

  Аляск дахь Уугуул иргэдийн мэдлэг

Аляскийн хүн-газар хүйн холбоо нь тундр ба хойд туйлын дэд бүсээс эхлээд ой модтой, уулархаг 
зүүн өмнөд ширэнгэн ой хүртэл газарт тархан оршдог. Уугуул иргэдийн хүн-газар хүйн холбоо, 
соёл, мэдлэгтэй холбогдох холбоо нь эртний болон орчин үеийн шинж чанартай бөгөөд эрүүл 
газар, усыг нутгийн иргэдийн хариуцан хамгаалах ирээдүй рүү чиглүүлж байна. Аляскад хэдэн 
мянган жилийн туршид үе дамжсан байгалийн мөчлөгт шилжсэн хүн-газар хүйн холбоо байдаг. 
Ахмадууд хавар, зун, намар, өвлийн отог бүхий нүүдэлчдийн амьдралын хэв маягийг дүрслэн 
ярьдаг. Эдгээр хүмүүс амьдралын аясыг даган байгалийн хууль, ёс заншил, оюун санааны итгэл 
үнэмшил, тогтвортой мэдлэгийн системийн дагуу өөрсдийгөө тэжээхийн тулд нүүдэллэн амьдардаг. 
Тэд өртөөлөн ирж буй дараагийн улиралдаа бэлтгэн дасан зохицох чадвартай байжээ. 

“Газар нутагтайгаа зөв харьцаж байх нь нэн чухал байсан. Газар нутаг маань нь бидэнд санаа тавьж, 
тэжээн тэтгэдгийн адилаар “нөөц баялгаа” хайрлан хамгаалах нь бидний үүрэг юм. Хариуцан 
хамгаалах ажил нь байгалийн төрх байдлыг арчилж тордох, байгалийн ландшафтаар арчлуулж 
тордуулах байнгын хөдөлгөөн юм. Энэхүү симбиотик, харилцан холбоо нь өнөөг хүртэл үе дамжин 
уламжлагдсаар байна.”

хэмээн Андреа Акаллек Бержесс (Юпик) хэлсэн
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Аляскийн хэмжээнд Уугуул иргэд соёлын болон уламжлалт мэдлэгийг ашиглан амьдрах сайн сайхан 
байдал, амьжиргааны идэвхтэй менежментийг хийдэг. Үүний нэг жишээ нь хулд загастай хамаатан садан 
мэт харилцах харилцаа юм. 

“Уугуул иргэдийн мэдлэгийн ачаар та загасны эхний давалгаанаас барихгүй, та эхний 
давалгаанаас барихгүйгээр голын эхэнд хүрэхийг нь зөвшөөрч, дараа нь загас барих ажилдаа 
орох боломжтой… Бид хэдий эхний загаснуудаас барихаар өлсгөлөн байж болох ч, хамгийн хүчтэй, 
тэсвэр тэвчээртэй, хаашаа буцаж ирэхээ мэддэг, хойч үедээ эрүүл саруул, үр удмыг нь буцааж 
ирүүлэхийн тулд голын эхэнд очдог төрөл зүйлийн загасыг хүндэлж, тэднийг явуулах ёстой.”

Колоничлолын өмнөх үеийн Юпикийн ард түмэн тогтвортой амьдралынхаа хэв маягт “огт ул 
мөр үлдээдэггүй” гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд аяны хэрэгслээ баглаж аваад, тухайн 
газарт “огт хүрээгүй” мэт харагдахаар орхиж явдаг байв. Уг дадал нь нүүдлийн шувууд болон 
бусад гол төрөл зүйлийн амьтдыг буцаж ирэх боломж олгоно гэдгийг тэд мэддэг байсных юм. 
Гэвч колоничлол, түүний дараах өөрчлөлтүүд маш их хямрал зөрчлийг дагуулсан. 

“Бид өөрсдийн зан заншилаа хойш нь тавьж, уугуул мэдлэг, онгод дээгүүрээ хөнжил тавин халхалж, 
эцэстээ гэмт хэрэгт тооцогдон устаж үгүй болохоос нь өмнө ийнхүү нуух хэрэгтэй болсон юм. 
Тэдний хэлж буйгаар одоо тэрхүү халхавч хөнжлийг авч хаях цаг нь эргэн ирж байна, учир нь одоо 
аюулгүй болж, залуус маань тэр мэдлэгийг хүлээн авч суралцахыг хүсэж байгаад оршиж байна.”

“Эвлэрэх хөдөлгөөнийг бид өмнөө тавьж, түүндээ төвлөрч байна. Та эвлэрэл ойлголцолыг 
бүтээхгүйгээр, мөн хүмүүс уг сэргэлтийг хэрхэн төсөөлж байгаа талаар авч үзэхгүйгээр хэл, 
газар нутгаа хамгаалах талаар болон өөр олон зүйлсийн талаар ярьж болохгүй. Манайд 
“Tsu Héidei shugaxhtootaan, yá yaa khusgédaakeit, haa jeex’ anakh has kawdak’eet” гэсэн 
хэлц үг бий. “Бид одоо энэ мэдлэгийн хайрцгийг нээх болно” гэсэн энэ үг нь үеийн үед 
уламжилж ирсэн ахмад настны хэлдэг хэлц үг юм. Доош цахилан цуурайтуулсан.”

хэмээн Кристал Нельсон (Тлингит) хэлжээ

Ахмадууд хүмүүс гар гараасаа барилцан газар нутгаа анагаан эдгээх нь нутгийн залуусын 
өөрсдийнх нь хүсэл болон энэ тогтолцоо нь илүү хүлээн зөвшөөрөгдөж буй хэрэг гэдгийг 
мэднэ. Газар нутаг, уух ус, ард түмнээ эдгээж, нэгтгэх нь соёлын зан үйл, бусад сурч мэдэх 
аргуудыг нээх, санаж байх явдал гэдэг нь ойлгомжтой юм. Уг хөдөлгөөн нь Уугуул иргэдийн 
мэдлэг, хариуцан хамгаалах үнэт зүйлс, дадал зуршил, зарчмуудыг хойч үедээ соёлоороо 
дамжуулахыг эрэлхийлж буй Уугуул нутгийн залуусаар дамжин гарч ирж байна.
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 15: АШИГЛАХ ЗААВАР—СОЁЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛСИЙН ЗУРАГЛАЛ

TNC-ийн Development by Design (DbD) тогтолцоо нь хөгжлийн саналд 
үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний үйл явцад биологийн олон янз байдал, 
соёл, нийгэм-эдийн засгийн үнэт зүйлс зэрэг нутгийн иргэдийн үнэт 
зүйлсийг харгалзан үздэг. DbD нь ирээдүйн хөгжил эдгээр үнэт зүйлсэд 
хэрхэн нөлөөлж болох талаар цогц ойлголт өгч, мэдээлэлд үндэслэсэн 
шийдвэр гаргах шийдлүүдийг санал болгодог. DbD нь нутгийн иргэдийн 
тодорхойлсон үнэт зүйлсэд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх, харуулахад Газарзүйн 
мэдээллийн системийн (GIS) зураглалын хэрэгслийг ашигладаг. DbD нь 
Чөлөөт, Урьдчилсан, Мэдээлэл бүхий Зөвшилцлийн үзэл баримтлалыг 
дэмжиж, хөгжлийн шийдвэр гаргах үйл явцад бүрэн оролцох боломжийг 
бүлгүүдэд олгодог. Энэхүү гарын авлагыг Австралийн Соёлын үнэт зүйлсийн 
зураглалд тулгуурлан бичсэн хэдий ч, өөр хаана ч ашиглах боломжтой. 

ХЭРЭГСЭЛ 16: ЗАГВАР—ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГЭРЭЭ

Мэдлэг ба газар нутгийн холбоог бэхжүүлэх үйл явц нь харилцан 
хүндэтгэлтэй хамтын ажиллагаа, орон нутгийн түүх, нотолгоонд 
тулгуурласан байх ёстой. Уугуул иргэдтэй хамтран ажиллахдаа бид 
тэдний мэдлэг, нутаг орных нь талаарх мэдлэг, мэдээллийг хүндэтгэж 
байх ёстой. Мэдээлэл, өгөгдөл нийтлэхийг зорьж буй болон энэ сэдвээр 
ажиллаж байгаа хүмүүс Уугуул иргэд, тэдний нутаг орны талаар 
нийтлэхээсээ өмнө Чөлөөт, урьдчилсан, мэдээлэл бүхий зөвшилцлийг бий 
болгож, зохих протоколуудыг дагаж мөрдөх ёстой. Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн оюуны өмчийн эрх, мэдээллийн бие даасан байдлыг 
хүндэтгэж, тухайн нөхцөл байдалд тусгайлан тохируулах боломжтой 
Өгөгдөл, мэдээлэл хуваалцах гэрээний загварыг TNC боловсруулсан. 

Энэ загварыг Испани, Португали, Индонези хэлээр мөн ашиглах боломжтой.

ХЭРЭГСЭЛ 17: ХЭРЭГСЭЛ—ҮЕ ДАМЖСАН МЭДЛЭГ ДАМЖУУЛАЛТ БА 
ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО

Шинээр чадваржиж буй Аборгенчуудыг дэмжих (SEAS) хэрэгслийг Уугуул 
нутгийн залуучуудад зориулсан газар, усанд тулгуурласан боловсролын 
хөтөлбөрүүдийг дэмжих, бэхжүүлэхэд туслах зорилгоор Nature United179 
байгууллага нутгийн иргэдтэй хамтран боловсруулсан. Ийм төрлийн 
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр ажиллаж буй хүн бүхэнд санаа, 
зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх зорилгоор үүнийг бий болгожээ. Уг хэрэгсэл нь 
Уугуул нутгийн залууст зориулсан газар, усанд тулгуурласан боловсролын 
хөтөлбөрийг эхлүүлэх эсвэл бэхжүүлэх сонирхолтой хэн бүхэнд зориулагдсан. 
Хэрэгслийн багц нь зургаан бүлэгт хуваагдах ба тус бүр нь ийм хөтөлбөрийг 
хэрхэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх, цаг хугацааны явцад бэхжүүлэх тухай чухал 
асуултуудад хариулт өгнө.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг SEAS вэбсайтаас авах боломжтой.

81УУГУУЛ, НУТГИЙН ИРГЭДИЙН МАНЛАЙЛСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛТЫН ТАЛААРХ БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН 
МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

https://tnc.box.com/s/98mrwcgco6nii5x8c8m4wav3a2nuem8k
https://tnc.box.com/s/d26vsv771ejluad44vpv5zey879bnsls
https://tnc.box.com/s/b0z627luzc0bhkdr4pdf357rxbh4i50h
https://tnc.box.com/s/b0z627luzc0bhkdr4pdf357rxbh4i50h
http://www.emergingstewards.org/
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Суурь Элемент 3

Хүн, байгалийн  
урт хугацааны үр дүн

Мэдлэг, нотлох баримт, дадал

ГОЛ АНХААРАХ АСУУДАЛ

 E Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын урт хугацааны 
санхүүгийн тогтвортой байдал, түүнийг хадгалахын тулд, тогтвортой 
амьжиргааны боломжоос гадна ерөнхийдөө санхүүгийн хэрэгслийн 
хослолыг багтаасан байгаль хамгааллын санхүүжилт шаардлагатай.

 E Амжилттай байгаль хамгааллын санхүүжилтийн шийдлийг идэвхжүүлэгч 
гол онцлогууд гэвэл Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгууллагын 
урт хугацааны чадваржуулалтыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн өнөөгийн 
хөрөнгө оруулалтууд; Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн эзэмшил, байгаль хамгааллын 
санхүүжилтийн үйл ажиллагааны манлайлал; эзэмшлийн тодорхой байдал; улс төрийн дэмжлэг; 
хөрөнгө босгох хүчин чармайлт; санхүүжилтийн эх үүсвэрийн төрөлжүүлэлт; санхүүжилтийн 
стратегийн хүрээнд үүрэг, хариуцлагын тодорхой хуваарилалт; аж ахуйн нэгжид суурилсан 
шийдлүүдийн түншлэл; шинэ боломжуудад хариу үзүүлэх уян хатан санхүүжилт юм. 

 E Орон нутгийнхаас эхлээд олон улсын санхүүжилт хүртэлх амжилттай түншлэл нь ерөнхийдөө 
дараах зүйлстэй нягт холбоотой байна. Эдгээр нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
эн тэргүүний асуудлууд, тэтгэлэг олгох нөхцөл байдлын талаарх сайн ойлголт, төсөл 
хэрэгжүүлж буй Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгууллагуудтай харилцах бат бэх 
түншлэл, хүнд хэцүү төслүүдийг хэрэгжүүлэх улс төрийн боломжит нөхцөлийг сайжруулах 
чадвар юм. ТББ-ын зуучлагчид эдгээр үйл явцуудад түншлэлийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

 E Газар, ус, болон бусад нөөц баялагтай холбоотой эрхээ албан ёсоор баталгаажуулж, 
байгалийн нөөцийн шийдвэр гаргалтад өөрсдийн эрх мэдлийн дүрмийг зохиох, 
тогтвортой амьжиргаатай холбоотой боломжуудыг ашиглахад нь Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдэд боломжит нөхцөл, боломж олгохын тулд орон нутаг, бүс 
нутаг, улс үндэсний түвшинд бодлогын өөрчлөлт хийх шаардлага тулгардаг.

 E Тархалт, түүний үнэлгээ, хэв маяг нь байгалийн нөөцийн менежментийн практикийн 
онцлог, нутгийн ард иргэд, тухайн нөхцөл байдлаас ерөнхийдөө хамаардаг. Нутгийн 
иргэдийн сүлжээ, нутгийн иргэд хоорондын сургалт солилцоог дэмжих нь байгаль 
хамгаалах байгууллагууд нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалт, арга 
барилын тархалтыг нэмэгдүүлэхэд чадвараа ашиглах чухал арга замууд юм.
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ГОЛ НЭР ТОМЪЁО

Байгаль хамгааллын санхүүжилт—байгаль хамгааллын үр дүнд хүрэхийн тулд санхүүгийн 
нөөцийг төвлөрүүлж, байршуулж, урамшууллыг уялдуулдаг механизм, стратеги.98 Байгаль 
хамгаалалтын санхүүжилт нь хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, урт хугацааны санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хадгалахад шаардагдах нийт зардлыг санхүүжүүлэхийг зорьдог.180

Тархалт—тодорхой хүн амд урьдчилан дадал хэвшүүлж, түүнийг 
өөр хүн амд хүргэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг үйл явц.181 

Урт хугацааны—нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын дүнд бий болсон хүн, 
байгальд үзүүлэх эерэг үр дүн нь цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хэвээр үлдэх магадлалтай 
байдал. Урт хугацааны хэрэгжилтийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд урт хугацааны байгаль 
хамгааллын санхүүжилт, түүнийг дэмжсэн бодлогын орчин, санаачлагын тархалт багтана.

Өргөжүүлэлт—нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын 
бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга барилын хурд, хэрэглэх хэлбэр, тархалт.182 
Арга барилыг нэг газар хөгжүүлж, өөр газар давтахыг багтааж болно.

Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын санаачлагын урт хугацааны хэрэгжилт 
нь хүн, байгальд бий болсон эерэг үр дүн цаг хугацааны явцад хадгалагдах магадлалыг хэлнэ. 
Урт хугацааны хэрэгжилт нь бат бөх суурийг бий болгож, урт хугацааны үр дүнд хүрэх орчныг 
бүрдүүлснээр VCA тогтолцооны дөрвөн тулгуур баганатай харилцан үйлчилдэг бол, үүнтэй 
нэг адилаар VCA тогтолцооны тулгуурууд нь урт хугацааны хэрэгжилтийн үр дүнг илтгэх 
шаардлагатай. Урт хугацааны хэрэгжилтийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд урт хугацааны байгаль 
хамгааллын санхүүжилт, түүнийг дэмжсэн бодлогын орчин, санаачлагын тархалт багтана.

  Байгаль хамгааллын санхүүжилт

“Хэрэгсэл 18: Байгаль хамгааллын санхүүжилтийн шийдлүүдийн 
хамрах хүрээ, төлөвлөлт, боловсруулалтыг дэмжих 
“Байгаль хамгааллын санхүүжилтын гарын авлага”.

Байгаль хамгааллын санхүүжилт нь байгаль хамгааллын үр дүнд хүрэх санхүүгийн эх үүсвэрийг 
бий болгох, удирдах, ашиглах, урамшууллыг тохируулах арга барил бөгөөд тогтвортой амьжиргааг 
дэмжих санаачлагад ихэвчлэн бүрэн хамрагддаггүй байгаль хамгаалахад шаардагдах зардлыг 
бүрэн санхүүжүүлэх, урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг. Тогтвортой 
амьжиргааны боломжууд болон байгаль хамгааллын санхүүжилт нь хүн, байгальд хавсарсан үр дүнд 
хүрэхийн тулд харилцан уялдаатай ажилладаг. Тогтвортой амьжиргааны боломжууд нь хүмүүст хувийн 
болон өрхийн хэрэгцээгээ хангах орлого бий болгодог бөгөөд энэ нь хүмүүст аюулгүй, нэр төртэй 
амьдрах боломжийг олгож, байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийг дэмжиж, тогтворгүй хөгжлөөс 
үүсэх дарамтуудыг бууруулдаг. Байгаль хариуцан хамгаалах алсын хараа болон байгалийн нөөцийн 
менежментдээ тулгуурлан байгаль хамгааллын санхүүжилт нь нутгийн иргэдэд газар нутаг, ус, нөөц 
баялгийнхаа менежментийн зардлыг төлөх урт хугацааны санхүүжилтийн урсгалыг бий болгодог. 

https://www.conservationfinance.info/
https://www.conservationfinance.info/
https://www.conservationfinance.info/
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Ихэнх тохиолдолд санхүүгийн хэрэгсэл, түүний хослолыг (зах зээлийн урамшуулал, хураамж, 
татвар, татаас, төрийн болон хувийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт/бонд гэх мэт) ашигладаг 
бөгөөд ийм санхүүжилтийг тэтгэлэг, гүйцэтгэлд суурилсан төлбөр, бичил санхүүгээр дамжуулан 
олгодог. Саяхны тайланд байгаль хамгаалах санхүүжилтийн амжилттай шийдлийн гол онцлогууд 
нь өнөөгийн хөрөнгө босгох хүчин чармайлт; санхүүжилтийн эх үүсвэрийг төрөлжүүлэлт; 
санхүүжилтийн стратегийн хүрээнд үүрэг, хариуцлагын тодорхой хуваарилалт; аж ахуйн нэгжид 
суурилсан шийдлүүд, хувийн хэвшлийн түншлэл; шинэ боломжуудад хариу үзүүлэх уян хатан 
санхүүжилт гэдгийг тогтоосон.180 Цаашилбал, Уугуул иргэд, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль 
хамгаалалтын амжилт нь зөвхөн үр ашиг хүртэгчид бус Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийг 
чадавхижуулах зориулалттай байгаль хамгааллын санхүүжилтэд тулгуурладаг гэж тайланд дүгнэжээ. 
Энд “хариуцан хамгаалах” гэдэг нь зөвхөн байгалийн нөөцийн менежментийг хариуцах үүрэг 
биш, харин тухайн орон нутгийн нийгэм, эдийн засаг, нутгийн иргэдийн өв соёлын онцлог бүтцэд 
шингэсэн эзэмшил, шийдвэр гаргах эрх мэдэл, байгаль хамгааллыг хамардаг гэж ойлгоно.

Байгаль хамгааллын санхүүжилт нь эрхийг баталгаажуулах, чадварууд нэмэгдүүлэх, яриа хэлэлцээ 
ба шийдвэр гаргалтад оролцоог бэхжүүлэх, тогтвортой амьжиргааны боломжуудыг дэмжих 
санаачлагуудыг урт хугацаанд амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болдог. Энэ нь VCA тогтолцооны 
эдгээр тулгуурууд нь байгаль хамгаалах санхүүжилтийг баталгаажуулж, хадгалахад чухал үүрэгтэй 
байдагтай яг адилхан. Жишээлбэл, Байгаль хамгааллын санхүүжилт нь эрхийг баталгаажуулахад чухал 
ач холбогдолтой (Уугуул иргэдийн тусгай хамгаалалттай газар бий болгох замаар гэх мэт) төдийгүй 
эрхийг баталгаажуулах нь ихэвчлэн банкны зээл гэх мэт санхүүжилтийг олж авахад тавигдах шаардлага 
болдог. Цаашилбал, урт хугацааны санхүүжилт нь нутгийн иргэдийн газар, усыг гадныхнаас хамгаалах 
боломжийг олгож, менежментийг нутгийн иргэдэд шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Анхны 
үндэстэн манлайлсан өмгөөллийн олон жилийн нөлөөллийн үр дүнд Канадын Номхон далайн эрэгт 
экологийн өндөр үнэ цэнэтэй томоохон газар нутгийг хамгаалж, экосистемд тулгуурласан менежментэд 
зориулж тогтоосон Great Bear Rainforest гэрээ ийм байсан. Уг гэрээгээр дамжуулан Анхны үндэстэн 
засаглал, шийдвэр гаргалт, менежментэд хүчтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ гэрээг боломжтой болгоход 
“Coast Funds” нэртэй байгаль хамгаалах санхүүжилтийн гэрээгээр баталгаажсан санхүүгийн томоохон 
үүрэг амлалт шаардлагатай байсан. Уг хуримтлалын итгэлцлийн сан нь байгаль хамгаалах хүчин 
чармайлтад урт хугацааны дэмжлэг үзүүлэх ба үүнд тогтвортой байгууллагыг дэмжих сан орно. 
Энэхүү хэлэлцээрийн чухал үр дүн нь тухайн бүс нутгийн нөөц баялгийг эзэмшигч, менежерийн 
хувьд нутгийн иргэдийн үүргийг албан ёсоор, чиг үүргийн байдлаар хүлээн зөвшөөрсөн явдал юм. 

Байгаль хамгааллын санхүүжилтийг нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын ажлын хүрээнд 
амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүжилт татах, удирдах, хуваарилах зэрэгт манлайлах үүрэг гүйцэтгэх 
нутгийн иргэд, орон нутгийн байгууллагуудын урт хугацааны чадамж шаардлагатай. Дараахтай холбоотой 
чадамж шаардлагатай. Эдгээр нь дотоод харилцаа, гадны талуудтай харилцах харилцааны удирдлага; 
газар, нөөцийн менежмент; бизнесийн соёл, засгийн газрын үйл явцтай харилцах чадвар, тав тухтай 
байдал; үнэ цэнийг алдагдуулахгүйгээр хийх санхүүгийн менежмент.180 Байгаль хамгааллын санхүүжилт 
олж авах үйл явц нь нутгийн иргэдэд өөрсдийн нутгийн иргэд, нөөцийн ашиглалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой байдаг бөгөөд энэ нь нөөцийг хэрхэн ашиглаж, 
хуваарилах талаар илүү их манлайлал, шийдвэр гаргах эрх мэдэлд хүргэдэг. Хандивлагч болон зуучлагч 
ТББ-ууд ийм чадваржуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Байгаль хамгаалах санхүүжилтийн олон 
механизм нь засаглал, чадавхижуулалтыг дэмжих санхүүжилтийг ил тод нэгтгэдэг. Жишээлбэл, Австралийн 
Варддекений Уугуул иргэдийн тусгай хамгаалалттай газарт (Warddeken Land Management компанийн 
эзэмшиж, удирддаг) газрын эрхээ уламжлан эзэмшигчидэд чадавхижуулалт, засаглалыг дэмжих зорилгоор 
холбооны санхүүжилт авах боломжтой. Байгаль хамгааллын санхүүжилтийг хангах хүрээнд бий болгосон 
эсвэл бэхжүүлсэн байгууллагууд, бүтэц нь эцсийн дүндээ бусад санаачлагад (эрүүл мэнд, амьжиргаа, 
боловсрол, маргаан шийдвэрлэх гэх мэт) оролцож, цаг хугацааны явцад одоо байгаа болон бий болгосон 
чадамжийг ашиглан хүн болон байгальд амжилттай үр дүнд хүрэх ерөнхий нөхцөлийг бэхжүүлж чадна.180

https://coastfunds.ca/
https://www.warddeken.com/
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l. Амазоны сан нь ойн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх, хянах, тэмцэх, мөн Бразилийн Амазоныг хамгаалах, тогтвортой ашиглахад 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалтад хандив цуглуулах зорилгоор бүтээгдсэн Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах (REDD+) механизм юм.

Саяхны судалгаагаар хандивлагчдын дүрэм, шаардлагууд нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
байгууллагын эзэмшил газрыг албан ёсны болгох, ойн менежментийн санхүүжилтийг үр дүнтэй олж авахад 
хамгийн их тохиолддог саад бэрхшээл болохыг тогтоосон байна.183 Олон тохиолдолд хандивлагчийн 
хориглосон дүрэм, шаардлага нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгууллагыг хууль ёсны дагуу 
хүлээн зөвшөөрөх ба/эсвэл нөөц ихтэй төслийн удирдлага, тайлагнах нөхцөлтэй холбоотой байдаг. Олон 
хандивлагчид гүүр болж зуучлагч байгууллагуудад хандаж, хууль эрх зүйн байр сууриа ашиглахаас 
гадна төслийн удирдлага, захиргааны чадваруудыгг ашиглан хандивлагчид болон Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн хооронд брокерын санг ашигладаг. Жишээлбэл, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
байгууллагуудад санхүүжилт олгоход тулгарч буй бэрхшээлийн хариуд Амазоны сан (Fundo Amazônia)
l зарим тохиолдолд дахин санхүүжилт олгох, сангийн менежер болох Бразилийн Хөгжлийн Банк зэрэг 
томоохон байгууллагуудын төсөл, тайлангийн шаардлагыг дэмжих зорилгоор зуучлагч байгууллагуудтай 
хамтран ажилладаг. Санхүүжилтийг байршуулах, хандивлагчдын шаардлагыг дагаж мөрдөхөд тулгарч 
буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд, санхүүжилтийг заримдаа итгэмжлэлийн шаардлага хангасан орон 
нутгийн зуучлагч байгууллагуудаар дамжуулдаг нь хүлээн авагч Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн 
байгууллагын итгэмжлэгдсэн түншүүд болдог. Уугуул иргэдийн удирдлага эсвэл орон нутгийн иргэдтэй 
хамтран ажиллаж байсан туршлага арвинтай, гүн гүнзгий холбоотой байгууллагууд нь Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээ, эн тэргүүний асуудлуудад хамгийн их анхаарал хандуулж, эргээд, 
санхүүжилтийн үр дүнтэй зуучлагч болж үйлчлэх замаар илүү их үүрэг гүйцэтгэдэг болох нь энэ ажилд 
харагдаж байна.183

Илүү өргөн хүрээнд авч үзвэл, Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгууллага нь ТББ-ын зуучлагчид 
болон хувийн сангуудыг бусад хандивлагчдаас илүү ач холбогдол өгч, шууд санхүүжилт олгохдоо 
сайн гэж үздэг. Төрөл бүрийн ТББ-ын зуучлагчид, тэдгээрийн холбогдох давуу талууд нь тэтгэлэг 
олгохдоо нөхцөл байдлын талаарх сайтар ойлголт, төслийг хэрэгжүүлж буй Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн байгууллагатай бат бөх түншийн харилцаатай, хүнд хэцүү төслүүдэд улс төрийн 
боломжит нөхцөлийг сайжруулах чадвар зэрэг юм. Зарим тохиолдолд ТББ-ын зуучлагчид Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийг засаглал, зөвлөх байгууллагадаа оруулснаар эдгээр 
давуу талуудыг сайжруулсан байдаг.183 Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгууллагыг шууд 
санхүүжүүлэх боломжийг илүү бүрдүүлэхийн тулд үйл явцын хандивлагчдын дэмжлэг, үүрэг хариуцлагын 
шаардлагуудад тохируулахад дэмжлэг үзүүлэхийн тулд нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай байна. 
Гэсэн хэдий ч, итгэмжлэгдсэн зуучлагчидтай уялдаа холбоо, зорилтот үйл ажиллагааг сайжруулах; 
хүнд суртлын шаардлагыг багасгах; санхүүгийн механизмын бүтцийг орон нутгийн нөхцөл байдалд 
тохируулах; Уугуул иргэд, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтад чиглэсэн нийт 
санхүүжилтийг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх зэрэг хандивлагчдын боломжуудаас гадна, дээр дурдсан 
ТББ-ын зуучлалын давуу талууд нь анхаарал хандуулах чухал салбарууд болоод байна.

Урт хугацааны санхүүжилтийн үр дүнтэй шийдлүүдийн хувьд гадны төрийн бус байгууллагын (ТББ) 
хүчтэй оролцооны үр ашгийг хүртэх санаачлагууд нь ТББ-ыг орж ирэхээс өмнө шаардлагатай орон 
нутгийн чадамжийг бий болгохыг шаардаж байна. Орон нутгийн засаглал, чадамж нь байгалийн 
нөөцийн менежмент, санхүүжилтийн урсгалд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс сэргийлэхийн тулд ТББ-ын 
түншлэл байгуулсаны дараа үргэлжлүүлэн ажиллахад бэлэн байх нь чухал юм. Жишээлбэл, Кенийн 
хойд хэсгийн нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах чадамжийг дэмждэг ашгийн бус байгууллага 
Хойд Рэнжлэндийн Итгэлцэл 15 жилийн турш дэмжиж ирсэн зарим байгаль хамгааллын “төгсгөх” 
хөтөлбөрийг туршиж байгаа бөгөөд энэ нь харилцааг илүү байгаль хамгааллын автономи, бие даасан 
байдал руу шилжүүлэх, мөн байгаль хамгаалах ажилтнууд өөрсдөө санхүүжилт авах хүсэлт гаргахад 
манлайлал, санхүүгийн чадамжийн талаар сургалт явуулах юм. Тухайлбал, маш хязгаарлагдмал хүчин 
чадамжтай бүс нутгуудад шилжихэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг дутуу үнэлж болохгүй.180 ТББ-
ууд гарсны дараа урт хугацааны санхүүжилт авах нутгийн иргэдийг чадавхижуулахтай холбоотой 
байгаль хамгааллын санхүүжилтийн талаар авч үздэгтэй ижил анхаарах асуудлууд нь байгалийн 
нөөц баялгийн засаглалд ерөнхийдөө үйлчилнэ. Зорилго нь төслийн менежментийг нутгийн иргэд 
рүү шилжүүлэх (хэрэв тийм болоогүй бол) бөгөөд энэ нь манлайлагчийн албанд шилжих үед 
чадамжийг хадгалахын тулд идэвхтэй, эрүүл манлайллын залгамж халааг төлөвлөхийг шаарддаг.
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  Бодлого
Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалт нь зохих хууль эрх зүйн хэрэгсэл хараахан 
байхгүй бол бодлогын өөрчлөлтийг байгалийн нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаатай холбох 
шаардлага тулгардаг.184 Энэ тохиолдолд, нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын 
боломж олгох боломжит нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд ялангуяа уугуул иргэд болон орон нутгийн 
иргэдэд зориулж газар, ус, баялагтай холбоотой эрхээ албан ёсоор баталгаажуулах, байгалийн 
нөөцийн шийдвэр гаргалтад өөрсдийн эрх мэдлийн дүрмийг зохиоход нь зориулж орон нутгийн, 
бүс нутгийн ба/эсвэл үндэсний хэмжээний бодлогод өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байдаг. 
Ийм бодлогод үндэсний засгийн газраас Уугуул иргэдийн бүрэн эрхт байдал, байгууллагуудыг 
албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх орно. Эдгээр нь удирдлагын эрх, үүргийг нутгийг иргэдэд эрх 
шилжүүлэх замаар олгох; нутгийн иргэд, засгийн газрын хооронд хамтын удирдлагын зохицуулалтыг 
бий болгох; байгалийн нөөцийн менежментийн шийдвэр гаргалтад Уугуул иргэд, нутгийн 
иргэдийн оролцоог баталгаажуулах чиг үүрэгтэй байгууллагуудыг бий болгох байж болно. 

Жишээлбэл, Бразилд 1988 онд орон нутгийн Үндсэн хуулиар Уугуул иргэдийн ялгаатай (өөр өөр) эрхийг 
хүлээн зөвшөөрөх эхлэл тавигдсанаас гадна Уугуул нутаг, байгаль хамгаалах нэгжүүдийг бий болгохыг 
дэмжсэн.185 Байгаль хамгааллын үнэ цэнийг хадгалах, Ард түмнийхээ хамтын сайн сайхан байдлыг дэмжих 
үүднээс Уугуул иргэд болон тэдгээрийн төлөөллийн байгууллагууд газар нутгаа хадгалах, хамгаалах, 
удирдах, ашиглах, захирах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд, нутаг дэвсгэрийн удирдлагыг бэхжүүлэх 
зорилгоор 2012 онд уугуул нутгийн хүрээлэн буй орчин, нутаг дэвсгэрийн удирдлагын үндэсний 
бодлого (PNGATI)-ыг баталсан. Нутаг дэвсгэр, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг Уугуул иргэд 
болон тэдгээрийн төлөөлөгчдийн байгууллагууд уг бодлогын хэрэгслээр дамжуулан боловсруулдаг. 
Энэ нь уугуул иргэд, тэдгээрийн мэдлэгт тулгуурлан байгаль орчин, нийгэм-соёлын болон бүтээмжтэй 
хамаарлыг зураглаж, бүсчилсэн, хамтын оролцоот, олон оролцогч талын үйл явцаар дуусгавар болно. 

Өөр нэг жишээнд, Кени улсын 2013 оны Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах тухай хуулиар байгаль хамгаалах 
газруудыг байгуулахыг хууль ёсоор тодорхойлж, албан ёсны тогтолцоог бүрдүүлж, нутгийн иргэдийн 
манлайлсан байгаль хамгаалалтад тодорхой эрх зүйн бүтцийг бий болгосон ба энэ нь нутгийн иргэдэд 
сайжруулсан газар, нөөц баялгийн эрх, зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах болон бусад тогтвортой үйл 
ажиллагаа явуулахад урамшуулал хүртэхийг санал болгож буй хүлээн зөвшөөрөгдсөн газар ашиглалт 
юм.186 Үүнийг Кенийн Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгийг хослуулсан байгуулсан бөгөөд энэ нь 
үндэсний хэмжээнд бодлого боловсруулахад байгаль хамгаалах байгууллагуудыг төлөөлөх шинэ холбоо 
болсон юм. Энэхүү хууль нь иж бүрэн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчны иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын саналыг зохицуулах арав гаруй жилийн хүчин чармайлтын үр дүн байсан бөгөөд Кени 
улсад нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтад таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай байв. Бразил, Кенийн жишээн дээр байгаль хамгаалах байгууллагууд Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдтэй хамтран бодлогод шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг сурталчлахын зэрэгцээ уг бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн манлайллыг дэмжих зорилготой ажилласан.

Шийдвэр гаргалтад эрх, оролцоог хангахад бодлогын таатай орчин зайлшгүй шаардлагатай 
байдгийн адилаар энэ нь нутгийн иргэдийн хэрэгжүүлж болох амьжиргааны олон боломжуудад 
чухал юм. Нүүрстөрөгчийн зах зээл зэрэг Байгаль орчны үйлчилгээний төлбөр (PES) нь өмчийн 
эрхийг боломжийн сайн тодорхойлсон бөгөөд нэвтрэх нөхцөлийн хувьд байнгын байхыг шаарддаг. 
Өмчийн эрхээс гадна, төрийн зохицуулалттай PES механизм нь харьцангуй боловсронгуй хууль 
тогтоомж, зохицуулалтын системийг бий болгохыг шаарддаг. Хэлцэл хийх боломж олгох хууль 
тогтоомж, гэрээг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчинг талуудад бүрдүүлж өгөх нь ерөнхий урьдчилсан 
нөхцөл болдог. Үүнтэй адилаар, хэрэглэгчийн төлбөртэй холбоотой амьжиргааны боломжууд нь 
ашиглалтын төлбөрийг бусдаас нэхэмжлэхийн тулд, тухайн бүс нутагт нэхэмжлэл гаргах шаардлагатай 
бөгөөд орон нутгийн болон үндэсний түвшинд хууль тогтоомж гаргах, мөн төлбөр цуглуулж, 
санхүүжилтийг захиран зарцуулах хууль ёсны байгууллага байгуулах шаардлагатай байж болно.180 

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран хүний   сайн сайхан байдал, байгаль орчны хамтын 
зорилгын төлөө ажилладаг байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүд стратеги боловсруулахаар 
нөхцөл байдлын шинжилгээ хийхдээ орон нутаг, Омог, бүс нутаг, үндэсний бодлогыг нарийвчлан 
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хянах ёстой. Үүнд Уугуул иргэдийн бие даасан байдал, ялгаатай (өөр өөр) эрхийг хүлээн 
зөвшөөрөх бодлого; нөөцийн менежмент, бүсчлэлийн харьяаллыг тодорхойлох; засаглалын 
байгууллагууд, олон оролцогч талын үйл явц, төлөөлөгчдийн байгууллагуудыг бүрдүүлэх; PES 
систем бий болгох зэрэг орох ба эдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Энэ мэдлэгийг эзэмшсэнээр, байгаль 
хамгааллын мэргэжилтэнүүд бодлогын нөхцөл байдал нь нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль 
хамгаалалтад таатай байгаа эсэх, мөн эдгээр боломж олгох боломжит нөхцөлийг бэхжүүлэхийн 
тулд сурталчлах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлоход илүү дээр байр суурьтай байдаг.

  Өргөжүүлэлт ба тархалт
Байгаль хамгаалах байгууллагуудад нийтлэг тулгардаг бэрхшээл бол нутгийн иргэдийн манлайлсан 
байгаль хамгаалалтын ажлыг орон нутгийн хэмжээнд хэрхэн дэмжих асуудал юм. Нутгийн 
иргэдийн манлайлсан байгаль хамгааллын ажлыг өргөжүүлэх, түүний тархалт тэлэлтийг хангах 
нь чухал. Учир нь ингэснээр: 1) Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийг бүс нутгийн болон үндэсний 
хэмжээнд дүрэм журам гаргах, шийдвэр гаргахад оролцох дээд шатны засаглал, түүний бүлгүүд 
болгон өөрсдийгөө зохион байгуулах боломжийг олгох, 2) Засаглалын цар хүрээг байгалийн 
нөөцийн менежментийн сорилттой нийцүүлэх.187 Өөрсдийгөө зохион байгуулах нь орон нутгаас 
эхэлдэг бөгөөд шинээр бий болж буй засаглалын бүлгүүд илүү өргөн цар хүрээтэй хөгжиж буй 
бүлгүүдийн дотор үүрлэж, өмнө нь бий болсон итгэлцэлд тулгуурлан, тэдгээрийн автономийг 
хадгалах нь чухал юм. Ингэснээр тэд дээд түвшний засаглалын бүлгүүдийн чадамжийг ашиглан хил 
дамнасан удирдлага, бүлэг хоорондын зөрчил зэрэг орон нутгийн түвшинд шийдвэрлэх боломжгүй 
асуудлуудыг удирдах боломжтой.70 Өмнөх хэсэгт дурдсан олон оролцогч талуудын яриа хэлэлцээ 
нь чухал дамжуулагч юм.187 Өмнөх хэсэгт авч үзсэн олон талт яриа хэлэлцээ нь Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдэд дээд түвшний засаглал, шийдвэр гаргах форумд оролцох, мэдлэгээ хуваалцах, 
маргаан шийдвэрлэх боломжийг олгодог тул өргөжүүлэх, тархалтыг хангах чухал суваг юм. 

Тархалт гэдэг нь орон зайн илүү том хэмжээсүүдэд нөлөөлж, нэг бүлгээс нөгөө бүлэгт нутгийн иргэдийн 
манлайлсан байгаль хамгааллыг хэлнэ. Тархалтын тухай ном зохиолын ихэнх нь “Инновацийн тархалтын” 
онолоос гаралтай. Товчхондоо, тодорхой нэг санаачлагын талаарх мэдээлэл нь сургалт солилцоо, 
нөлөөгөөр дамжин амжилттай хэрэглэгчдээс боломжит хэрэглэгч рүү тархдаг байна. Цөөн тооны 
эхний хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ нь мэдээллийн тархалтыг хязгаарладаг тул эрт хэрэглэх тоо хэмжээ 
ихэвчлэн удаашралтай байдаг. Өсөн нэмэгдэж буй шинээр хэрэглэгчид өөрсдийн туршлагаа боломжит 
хэрэглэгчдийн томоохон сантай хуваалцаж байгаа тул, эхний удаашралтай өсөлтөөс хурдацтай өсөлтийн 
үе шат руу шилждэг. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам боломжит болон хэрэглэх хүсэлтэй хүмүүсийн нөөц 
багасч, хэрэглээний тоо хэмжээ дахин удааширдаг ажээ. Эцэст нь, санаачлагад хамрагдсан бүх хүмүүс 
үүнийг хүлээн зөвшөөрсөн, эсвэл одоогийн загвараараа санаачлагаас татгалзсан тохиолдолд, ханалтын 
цэгт хүрнэ.182 Гэхдээ, хэрэглээний эхний (удаан) түвшинд тулгуурлан хэрэглээ хэрхэн үргэлжлэх, хэр 
хүчтэй өрнөхийг таамаглахад бэрх байдаг. Үнэндээ, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалах 
хөтөлбөрүүдэд хийсэн саяхны судалгаагаар хурдацтай хэрэглээ болон өргөн цар хүрээтэй хэрэглээнд 
аль алинд нь хүрч чадсан санаачлагын жишээ олдоогүй бөгөөд энэ нь хэрэглээний тоо хэмжээ болон 
хэрэглэгчдийн эцсийн эзлэх хувь хэмжээ хоёрын хооронд илт зөрүүтэй байгааг харуулж байна.182 
Эндээс харвал, өргөн хэрэглээнд их цаг хугацаа шаардагддаг бөгөөд энэ нь итгэлцэл, харилцаа 
үүсгэхэд зарцуулдаг цаг хугацаа, ач холбогдлын талаар бидний мэддэг зүйлтэй нийцдэг гэсэн үг юм. 

Тархалтын тоо хэмжээ, хэв маяг нь ерөнхийдөө гурван үндсэн хүчин зүйлээс хамаардаг. Эдгээр 
нь: 1) байгалийн нөөцийн менежментийн арга барилын шинж чанар, 2) нутгийн иргэд өөрсдөө, 
3) тухайн нөхцөл байдал.188 Жишээлбэл, нутгийн иргэдийн үнэт зүйл, итгэл үнэмшлийн системд 
нийцсэн, тэдгээрийг орон нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан туршиж, тохируулах боломжтой, 
арга барилын харьцангуй давуу тал нь мэдэгдэхүйц байх үед тархалт илүү хурдан явагддаг. Нутгийн 
иргэд энэ арга барилыг хэзээнээсээ мэддэг, гадаад ертөнц болон өөр хоорондоо сайн холбогдсон, 
шинэ арга барилыг хөгжүүлэх өрсөлдөөнтэй газарт тархалт явагдах магадлал өндөр байдаг. Эцэст 
нь хэлэхэд, тухайн арга барилыг дэмжих улс төрийн боломжит нөхцөлтэй, газарзүйн болон соёлын 
нөхцөл байдал уг арга барилд сайн нийцсэн тохиолдолд тархалт илүү хурдан явагддаг.69,188-189
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m. Зарим нөхцөл байдлын шинж чанаруудыг өөрчлөх боломжгүй эсвэл өөрчлөх ёсгүй тул, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийхдээ тухайн 
орон нутгийн экологи, соёл, улс төрийн нөхцөл байдал, тэдгээр нөхцөлд уг аргыг хэрэглэх боломжтой эсэхийг үнэлэх нь чухал гэдгийг 
анхаараарай.

Хүснэгт 8: Тархалтын хүчин зүйлсийг дэмжих үйл ажиллагааны жишээ.69

Тархалтын гол  
хүчин зүйл

Үйл ажиллагааны жишээ

Байгалийн нөөцийн 
менежментийн практик

Хүмүүсийн үнэт зүйл, хэрэгцээ, амьдралын туршлагад нийцсэн 
арга барилыг загварчлах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх; 
Арга барилын талаарх мэдээллийг ойлгох, хэрэгжүүлэхэд 
хялбар байдлаар нэгтгэж, түгээх; Нийгмийн суралцах үйл 
явцыг хялбаршуулахын тулд арга барил, үр дүнгийн талаарх 
мэдээллийг хуваалцахыг нутгийн иргэдэд сурталчлах

Нутгийн иргэд Байгалийн нөөцийн менежментийн боломжуудын талаар 
нутгийн иргэд хоорондын сургалт солилцоог хялбаршуулах; 
Нутгийн иргэд хоорондын сүлжээ, туршлага хуримтлуулсан 
нутгийн иргэдийн хөгжлийг дэмжих; Олон оролцогчтой 
яриа хэлэлцээг хялбаршуулах, чадавхижуулах

Нөхцөл байдал Нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалалтын 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой болгох хууль 
тогтоомжийг батлахад дэмжлэг үзүүлэх; Боломжтой 
бол, арга барил болон нөхцөл байдал хоорондын 
тохиромжтой байдлыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэхm

Хүснэгт 8-д нутгийн иргэдийн манлайлсан байгаль хамгаалах арга барилыг өргөжүүлэх, тархалтыг 
түгээн дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн хийж болох 
зарим арга хэмжээг харуулав. Нутгийн иргэд хоорондын сүлжээ, сургалт солилцоог дэмжих нь 
байгаль хамгаалах олон байгууллагуудын хүчирхэг цуглаан зохион байгуулах ур чадварт тулгуурлан 
өргөжүүлэлт, тархалтыг дэмжих чухал хэрэгсэл учраас онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. “Инновацийн 
тархалтын” онолыг эргэн санахад, нутгийн иргэд хоорондын сүлжээ, сургалт солилцоонд хөрөнгө 
оруулалт хийх нь амжилттай хэрэглэгчид нь боломжит хэрэглэгчдтэй холбоо тогтоож, туршлагаа 
хуваалцах, сургах, тархалтын хурдыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх боломжийг нэмэгдүүлдэг. Энэ нь 
Хойд Америкт тохиолдсон явдал бөгөөд Уугуул иргэдийн галын ёслолын сүлжээ (IPBN) нь 2015 онд 
Хойд Калифорнийн Юрок, Хупа, Карук Овог аймагийн өвөг дээдсийн нэгдсэн нутаг дэвсгэрийн нэг 
ландшафтаас эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш олон оролцогчдыг хамруулсан нь Нью Мексикогийн олон 
пуэбло, Миннесотагийн Ожибвегийн Лийч-Лэйк-Бэнд, Орегоны Кламат Овог аймаг, Техасын Алабама-
Кушатта овог аймаг газрын менежерүүд болж өргөжсөн. IPBN нь орчин үеийн нөхцөлд уламжлалт 
гал түймэртэй тэмцэх арга барилаа сэргээж буй Америкийн Уугуул иргэдийн дунд дэмжлэг үзүүлэх 
сүлжээ юм. Үйл ажиллагаанд нь галын соёлыг сэргээх стратеги төлөвлөлт, холбооны улсын мэргэшил 
ба соёлд тулгуурласан хяналттай галдалтыг багтаасан галын сургалт, үе дамжсан боловсролыг дэмжих 
зэрэг орно. Эхний алхмууд нь ихэвчлэн нэг Овог аймагийн хүмүүс нөгөөгийнхөө нутгаар зочлох юм. 
Бусад нь галын соёлын харилцаа холбоог галын сургалтанд нэгтгэсэн арга хэмжээнд оролцдог. Бие 
даан шийдвэр гаргалтад тулгуурласан IPBN-ийн удирдлагын баг нь сүлжээний өсөлтийг удирдан 
чиглүүлж, Омгийн шинэ ландшафт газар нутгийг угтан авахаар сүлжээний бүтцийг тохируулж байна.
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  Улс төрийн үүрэг амлалт, бүс нутгийн  
зохицуулалт, Микронезийн тогтвортой 
санхүүжилтээр дамжуулан хийх урт 
хугацааны байгаль хамгаалалт

Микронезийн сорилт нь 2.5 сая хавтгай дөрвөлжин миль (1 сая га) далайг хамардаг бөгөөд бараг л 
АНУ-ын эх газрын хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний газар нутаг бөгөөд 2,000 арал, 12 хэл, таван улсын 
харьяаллыг хамарсан 450,000 орчим хүнийг дэмждэг. 2006 онд бүс нутгийн таван улс, нутаг дэвсгэрийн 
Гүйцэтгэх захирлууд “Микронезийн эрэг орчмын далайн нөөцийн 30-аас доошгүй хувь, хуурай газрын 
20 гаруй хувийг үр дүнтэй хамгаалах”-ыг Микронезийн сорилтод (MC) хамтран хэрэгжүүлэх үүрэг 
хүлээсэн. Тэд 2020 оныг өнгөрсөн арван жилийн хугацаанд бүс нутгийн байгаль хамгаалах хүчин 
чармайлтыг тодорхойлсон, энэхүү хамтын зорилгод хүрэх зорилтот өдөр болгон тэмдэглэсэн.

Бүс нутгийн улс төрийн үүрэг амлалт 

MC-д өгсөн өндөр түвшний улс төрийн үүрэг амлалт нь эдгээр жижиг, тархай бутархай, алслагдсан 
арлын улсуудыг хамарсан, санхүүжүүлсэн санаачлагын дор нэгдэх боломжийг олгосон нь дэлхийн 
хэмжээнд харагдах байдлыг нэмэгдүүлж, эн тэргүүний асуудлуудыг тодорхойлох улс төрийн үүрэг 
амлалтыг өгч, байгаль хамгааллын үр дүнд хүрэх хамтын (ба өрсөлдөхүйц) хүчин чармайлтыг дэмжсэн. 
Уг амлалт нь улс төрийн олон шилжилтийг даван туулж, байгууллагууд, хүрээлэнгүүдэд тус тусын 
улсын харьяаллаас илүү бүс нутгийн хэмжээнд илүү үр дүнтэй техникийн болон санхүүгийн тусламж 
үзүүлэх боломжийг олгосон. Таван улсын харьяаллын гурав нь MC-ын хүчин чармайлтыг тогтвортой 
байлгах үүднээс Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний (PAN) бодлого, хууль, дүрэм журам, 
PAN-ий албадаар дамжуулан MC-ыг байгуулсан. Нөгөө хоёр нь АНУ-ын хамгаалагчид бөгөөд 
АНУ-ын хууль тогтоомж, системд тохирсон эргийн менежментийн нэгдсэн аргыг хэрэгжүүлсэн. 
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Бүс нутгийн болон улсын харьяаллын түвшний тогтвортой 
санхүүжилт

Байгаль хамгаалах улс төрийн үүрэг амлалтуудын зэрэгцээ хандив байгуулж, хандивыг удирдаж 
зохицуулахаар Микронезийн байгаль хамгаалах санг (MCT) байгуулсан. Бүс нутгийн арга хандлага нь 
менежментийн төлбөрийг бууруулж, тохиролцох боломжтой болгосноос гадна, хөрөнгө оруулалтын 
илүү төрөлжсөн хувилбаруудыг үүсгэж, гүйцэтгэх захирлуудын оролцоо, үүрэг амлалтыг хадгалахад 
тусалсан ба TNC болон Conservation International (CI) байгууллагаас шуурхай баталгаа авсан нь хүчин 
чармайлтад итгэх итгэлийг бий болгосон. Улмаар, MC-ын зорилгод хүрэхийн тулд одоо байгаа болон 
боломжит санхүүжилтийн эх үүсвэрийг гарааны болон менежментийн нийт зардалтай харьцуулан 
тодорхойлсон улсын харьяалал тус бүрээр Тогтвортой санхүүжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулсан. 
Уг зөрүүг 56 сая долларын хандиваас хөрөнгө оруулалтын хүүгээр нөхөж, улсын харьяалал бүрд 
хөгжүүлэх эсвэл баталгаажуулах орон нутгийн эх үүсвэрийг нөхөх боломжтой гэж тодорхойлсон. 2020 
оны 12-р сарын байдлаар, нийт хандивын сангийн хэмжээ бараг 25 сая доллар болж өссөн байна. 

Нэмэлт санхүүжилт авахын тулд улсын харьяаллын бүс болгон үйл ажиллагаа явуулдаг. Палау нь хэрэв 
тодорхой шалгуурыг хангавал, орон нутгийн иргэд, нутгийн иргэдийн байгууллага эсвэл ТББ-уудын 
удирддаг PAN-ын газруудад MC-ын санхүүжилтийг олгох механизмыг бий болгосон. Палаугийн аялал 
жуулчлалын Ногоон төлбөр нь нэмэлт санхүүжилт бий болгох зорилгоор тогтоогдсон. Микронезийн 
Холбооны Улс, Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улсад үүнтэй төстэй загварыг боловсруулж байна. 
Бүс нутгийн хэмжээнд, төслийн тодорхой талбарт нутгийн иргэдийн түвшний нэмэлт санхүүжилтийн 
механизмуудыг боловсруулсан ба үүнд байгаль хамгаалах гэрээ, хандив, мөн оролцогч нутгийн иргэдэд 
эрэг орчмын далайн нөөцийг удирдахад байнгын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг “One Reef” байгаль 
хамгаалах есөн гэрээ орно. 

MC-ыг эхлүүлснээс хойш, ТББ-ын түншүүдийг (MCT ба TNC) дэмжихэд бүс нутгийн хэмжээнд MC-ын 
хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор ойролцоогоор 45 сая долларын буцалтгүй тусламжийн санг ашигласан 
бөгөөд улсын харьяаллууд мөн ойролцоогоор 17.5 сая долларын буцалтгүй тусламжийн санг ашигласан 
тухай нэгдсэн тооцоо гарсан байна.

Явц, үр дүн

2020 онд хийсэн үнэлгээгээр MC-ын явц, хэрэгжилтийг бэхжүүлэх хэд хэдэн боломжийг 
тодорхойлсон. Жишээлбэл, MC-ын дэд бүтцэд чиглэсэн илүү их хөрөнгө оруулалт хийх нь бүс нутгийн 
түвшний зохицуулалт, харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулна. Үүнд зохицуулалтын 
механизмын тусгайлсан гүйцэтгэх удирдлага; ойлгомжтой тодорхойлсон нөхцөл, албан үүрэг; 
бүс нутгийн платформуудын хүрээнд бэхжүүлсэн засаглалын үйл явцууд; улсын харьяаллын 
агентлаг, байгууллага, түншүүдийн дунд MC-ын зорилгыг биелүүлэхэд чиглэсэн илүү албан ёсны 
зохицуулалттай арга, төлөвлөгөө багтана. Түүнчлэн, анхан шатнаас төлөвлөх арга нь анхны зураг 
төсөл боловсруулах, эхлүүлэхэд хууль тогтоох болон Засгийн газар, агентлагийн удирдлага, 
уламжлалт удирдагчид зэрэг улсын харьяаллын удирдагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, орон нутгийн 
болон нутгийн иргэдийн эн тэргүүний асуултуудтай уялдаа холбоог бэхжүүлж, улсын харьяаллын 
дагуу MC-ын зохион байгуулалтыг хурдасгах боломжтой. Эцэст нь, тогтвортой санхүүжилттэй 
холбоотой илүү бат бөх, ил тод тайлагналын систем, харилцаа холбоо нь улсын харьяалал бүрд 
тэдгээрийн хандив, хүртэж буй үр ашиг болон бусад хөрөнгө босгох, чадамжийг хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааг жил бүр хянаж байдаг нь орон нутгийн болон бүс нутгийн тогтвортой санхүүжилтийн 
төлөвлөгөөний зорилгыг биелүүлэхгүй байгаа бухимдлыг шийдвэрлэхэд тусалж чадна. 

Уг бодит жишээнээс авсан сургамжууд нь 2020 оныг дуустал ахлах зохиолч Меган Гомбосын 
гүйцэтгэсэн Микронезийн сорилтын үнэлгээнд тулгуурласан. Үнэлгээ, тойм баримт бичгийг 
TNC болон Номхон далайн арлуудын удирдлага, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн иргэд 
санхүүжүүлсэн ба энэ нь Микронезийн сорилтын удирдах хорооны бүтээгдэхүүн юм. 
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Хэрэгсэл болон нөөц
ХЭРЭГСЭЛ 18: ГАРЫН АВЛАГА—БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН 
САНХҮҮЖИЛТИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Байгаль хамгаалах санхүүгийн холбооны (CFA) Байгаль хамгаалах 
санхүүгийн гарын авлага нь дараах зүйлсийг санал болгодог. Эдгээр 
нь: байгаль хамгааллын санхүүжилтийн механизмын нарийвчилсан 
тодорхойлолт; стратеги төлөвлөлтийн ажлын хуудасны хэрэгсэл, техник 
эдийн засгийн үнэлгээний ажлын хуудасны хэрэгсэл, санхүүгийн 
механизмын загварчлалын ажлын хуудасны хэрэгсэл, нөөцийн үнэлгээний 
мэдээлэл зэрэг санхүүгийн тодорхой механизмуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх 
талаар нарийвчилсан зааварчилгаа; бодит жишээ; бизнес төлөвлөлтийн 
гарын авлага, загвар, агуулах. CFA-ийн хэрэгслийг VCA тогтолцоо 
болон TNC-ийн Хүний эрхийн гарын авлагатай хамт ашиглах ёстой.

ХЭРЭГСЭЛ 19: ОНОШЛОГОО—ҮР ДҮНТЭЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮНДСЭН 
ОНЦЛОГ, БОЛОМЖИТ НӨХЦӨЛ

Хэд хэдэн боломжит нөхцөл, мөн стратеги, загварын онцлогууд нь Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгаль хамгааллын санхүүжилтийг үр 
дүнтэй болгох түлхүүр юм. Шалгах хуудасны зүйл тус бүрд хариу тавьснаар, 
үр дүнтэй санхүүжилтийн эдгээр үндсэн боломжит нөхцөл, боломжуудыг 
үнэлэхэд байгаль хамгаалагчид уг хэрэгслийг ашиглаж болно. Энэ нь эргээд 
санхүүжилтийн боломжуудын хэрэгжих боломжийг үнэлэх; санхүүгийн 
стратеги, механизмыг боловсруулахад мэдээлэл өгөх; Уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдтэй хамтран чадавхижуулах үйл ажиллагааг дэмжих эн тэргүүний 
асуудлыг тодорхойлох хүчин чармайлтыг дэмжиж чадна. Уг хэрэгслийг 
нутгийн иргэд эсвэл тэдний төлөөлөгчдийн байгууллагууд, холбогдох 
мэргэжилтнүүдтэй хийх хэлэлцүүлэг, хамтын ажиллагаанд ашиглах ёстой.
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https://www.conservationfinance.info/
https://www.conservationfinance.info/
https://tnc.app.box.com/folder/158990683709
https://tnc.app.box.com/folder/158990683709
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Хавсралт 
Нэмэлт материал

  Газар, ус, нөөцийн эрхийг баталгаажуулалт

LandMark
Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хамтран эзэмшиж, ашиглаж буй газрын зураг болон бусад чухал 
мэдээллээр хангах зорилгоор Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн (WRI) болон Эрх ба нөөцийн санаачлага (RRI) 
байгууллагууд хамтран онлайн, интерактив олон улсын платформ ажиллуулдаг. Албан болон албан бус 
эзэмшлийн талаарх мэдээлэл, газрын хууль эрх зүйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд, хөгжлийн дарамт 
болон бусад холбогдох мэдээлэл багтсан.

Олон улсын өмчийн эрхийн индекс (Prindex)
Өмчийн эрхийн аюулгүй байдлын талаарх иргэдийн ойлголтыг олон улсын хэмжээнд харуулсан үзүүлэлт 
бөгөөд “Global Land Alliance” ба “Overseas Development Institute” байгууллагуудын хамтарсан санаачлага. 
Өмчийн эрхийн сайн засаглалд хяналт тавих, дэмжих зорилготой бөгөөд ойлголтод голчлон анхаарснаар 
хууль эрх зүйн статусыг тусгах албагүй.

Намати нутгийн иргэдийн газар хамгаалах зохицуулагчдын гарын авлага:  
Нутгийн иргэдийн газрын зураг, бүртгэл
“Хил хязгаарыг уялдуулах, нутгийн иргэдийн газар нутгийг баримтжуулах” гэсэн нэртэй хэсэг, 133-
176 хуудас. Энэ бүлэгт дараах зүйлсийг тайлбарлана. Эдгээр нь: нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор 
тэдний газар нутгийн тойм зургийг гаргахад хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх; тэдгээрийн нутгийн иргэдийн 
газартай холбоотой хилийн маргаан, газрын зөрчлийг шийдвэрлэх; дараа нь тохиролцсон хил хязгаарыг 
хөршүүдтэй байгуулсан гэрээ, хилийн шон эсвэл бусад тэмдэглэгээ, байршлын координат зэрэг янз 
бүрийн хэлбэрийн эд мөрийн баримтаар баримтжуулах.

  Хүчтэй манлайлал, засаглал ба удирдлагын чадамж

CARE нутгийн иргэдийн онооны карт (CSC) ба  
Нийгмийн шинжилгээ, арга хэмжээний (SAA) арга
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг (CSC) үнэлэх, сайжруулахад нутгийн иргэдэд чиглэсэн хариуцлагын арга 
барилыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдэд ашигтай байж болзошгүй; хөтөлбөрийг загварчлах, хэрэгжүүлэхэд 
жендэрийн тэгш байдлыг бий болгоход анхаарлаа хандуулсан нутгийн иргэдэд сөргөөр нөлөөлж буй 
нийгмийн хүчин зүйлсийг судлах оролцооны арга барил зэргээс хамаарч VCA тогтолцоо, Үр дүнгийн 
хэлхээ ба нотолгооны сан төслийн олон салбарын (эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил) хянагчид эдгээр 
материалуудыг санал болгосон. Ийм арга нь төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах чухал 
асуудлуудыг тодруулж, нутгийн иргэд болон байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн хооронд итгэлцэл 
үүсгэж чадна, тухайлбал: Хэний эн тэргүүний асуудлыг үнэлж, хэрэгжүүлдэг вэ? Нийт оролцогч талуудын 
дунд эн тэргүүний асуудлын тал дээр зөвшилцөл бий юу? Тодорхойлсон эн тэргүүний асуудлууд нь 
арай олон хүн амтай нутгийн иргэдийнхтэй нийцэж байна уу? Эдгээрт олон талт хэрэгцээ, эн тэргүүний 
асуудлууд багтсан байна уу? Нийгэмд хамгийн гадуурхагдсан, дутуу төлөөлөгдсөн хүмүүсийн хэрэгцээ, 
ашиг сонирхлыг харгалзан үзсэн байна уу?

http://www.landmarkmap.org/
https://www.prindex.net/
https://tnc.box.com/s/z0eyf4dovw82fr4uxhmc1ir5c9szhif5
https://tnc.box.com/s/z0eyf4dovw82fr4uxhmc1ir5c9szhif5
https://tnc.box.com/s/042psh79qltqendegicaqjkdvvrepg79
https://tnc.box.com/s/042psh79qltqendegicaqjkdvvrepg79
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Намати нутгийн иргэдийн газар хамгаалах зохицуулагчдын гарын авлага
Уг материал нь чадавхижуулах (Тулгуур багана 2) хэрэгсэл, материалын хэсэгт санал болгож буй олон 
боломжит арга хэмжээний талаарх тэргүүний туршлагын гарын авлагыг агуулж, улмаар нутгийн иргэдийн 
удирдагчидтай хэрхэн хамтран ажиллах; эмэгтэйчүүд болон гадуурхагдсан бүлгүүдийг татан оролцуулах; 
нутгийн иргэдийн алсын харааг хэрэгжүүлэх; газар ашиглалтын төлөвлөлтийг дэмжих; иргэдийн газрыг 
баримтжуулах; маргаан шийдвэрлэх, нутгийн иргэдийн газрын нэхэмжлэлийг бүртгэх, албан ёсны болгох 
зэрэг зүйлс багтаж байна.

Байгууллагын өөрийн үнэлгээ: Ашгийн бус байгууллагуудыг бэхжүүлэх 
хэрэгсэл
Нутгийн иргэдийг чадавхижуулахаас гадна, TNC нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдэд ажил нь шууд 
нөлөөлдөг улсын дотоодын иргэний нийгмийн байгууллагууд болон ашгийн бус байгууллагуудын 
чадавхийг урт хугацаанд дэмжиж ирсэн түүхтэй. Уг нөөцийг өөрийн болон хамтран ажилладаг иргэний 
нийгмийн байгууллагууд ба ашгийн бус байгууллагуудын чадамжийг үнэлэхэд ашиглаж болох ба үүнд 
тэдгээрийн стратегийн алсын хараа, төлөвлөлт, манлайлал, байгууллагын удирдлага, хүний нөөц, нөөцийн 
хөгжил, санхүүгийн удирдлага, хэсгүүдийг бүрдүүлэх/сурталчлах, хөтөлбөрийн чадамжийг үнэлэх зэрэг 
багтана.

Үр дүнгийн хэлхээ ба нотолгооны сан (RCEB) төслийн  
TNC дадлагажигчийн ашиглах материал: VCA тогтолцооны сонгосон 
тулгуур багануудын интерактив үр дүнгийн хэлхээ, өгүүлэмж
Уг материал нь чадавхижуулахад (мөн тогтвортой амьжиргааг бий болгоход) холбогдох үр дүнгийн 
гурван хэлхээгээр хангах бөгөөд нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл, боломжит үзүүлэлтүүдийн цэс, нутгийн 
иргэдтэй буюу нутгийн иргэдийн дунд (хуудас 24-33) итгэлцэл, мөн нутгийн иргэдийн удирдагчид 
болон байгууллагуудын (хуудас 34-42) үр нөлөөг үнэлэх, бэхжүүлэхэд санал болгож буй арга хэрэгсэл, 
материалыг агуулна.

TNC засаглалын өөрийн үнэлгээний арга
Уг материал нь TNC-ийн Умард Австралийн багаас түншлэгч нутгийн иргэдийг өөрсдийн нутгийн 
иргэдийн удирдагчид болон байгууллагуудын үр дүнтэй байдлыг үнэлэхэд ашиглахад зориулан 
боловсруулсан хэрэгслээр хангана.

  Олон оролцогч талуудын үр дүнтэй яриа, шийдвэр 
гаргалт

MSP гарын авлага: Олон оролцогч талуудыг хэрхэн зохион байгуулах, 
чиглүүлэх тухай
Уг гарын авлага нь олон оролцогч талын түншлэлийг (MSP) загварчлах, зохион байгуулах аргачлалын 
зураглалыг санал болгодог. Энэ бол бэлэн жорын ном биш, харин өргөн хүрээтэй тойм мэдээлэл өгнө. Уг 
гарын авлагын хүч нь MSP-ийг ойлгох, хялбаршуулах үндсэн тогтолцооноос үүдэлтэй. Уг тогтолцоо нь 
онолыг практиктай холбосон бөгөөд MSP-ийн загварчлалыг удирдан чиглүүлэх загвар, зарчмуудын багц, 
хялбаршуулах зөвлөмж, хамтын оролцооны үйл явцын багц хэрэгслээр хангана. 

https://tnc.box.com/s/z0eyf4dovw82fr4uxhmc1ir5c9szhif5
https://tnc.box.com/s/c30jb3n278xdl3m4c0mi9ezzfptv52z7
https://tnc.box.com/s/c30jb3n278xdl3m4c0mi9ezzfptv52z7
https://tnc.box.com/s/durd9iyclzv641hbydb5bida22zgff3g
https://tnc.box.com/s/durd9iyclzv641hbydb5bida22zgff3g
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MSP хэрэгслийн гарын авлага: Олон оролцогч талын түншлэлийг зохион 
байгуулах 60 хэрэгсэл
Олон оролцогч талын түншлэлийн үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хэрхэн загварчлах, хялбаршуулах талаар 
MSP гарын авлагатай хавсарч байгаа, мөн зохиогчид MSP процессыг дэмжихэд онцгой ач холбогдолтой 
гэж үздэг тул уг хэрэгслийн гарын авлага нь зохиогчдын сонгосон янз бүрийн зорилгоор үйлчилдэг 60 
процессын хэрэгслийг санал болгодог.

Нийгмийн шинэ гэрээнүүдэд чиглэсэн: Нийгмийн өөрчлөлтийг 
сурталчлахын тулд харилцан ярианы үйл явцыг ашиглах
Уг хэрэгсэл нь нийгэм-улс төрийн өөрчлөлтийг дэмжих олон оролцогч талын үйл явцын боломж, хязгаарын 
эргэн тойронд эргэцүүлэн бодоход түлхэц өгөх зорилготой бөгөөд яриа хэлэлцээний үйл явцыг шинэ 
арга замаар ашиглахад практик арга хэрэгсэл, материалаар хангадаг. Уг хэрэгсэл нь үндсэндээ иргэний 
нийгэмд, ялангуяа орон нутгийн түвшинд үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг байгууллагуудад зориулагдсан 
бөгөөд олон оролцогч талын санаачлагад иргэний нийгмийн хэтийн төлөвийг нэмэх зориулалттай. Мөн 
Франц, Испани, Араб хэлээр татаж авах боломжтой.

Халуун орны ойн хомсдолтой тэмцэх салбар хоорондын хамтын ажиллагаа
Уг баримт бичгийн гол цөм нь салбар хоорондын хамтын ажиллагаа болон түүний тулгуур дэмжлэгийг 
загварчлах, үнэлэхэд улсын харьяаллын хөтөлбөрүүдэд туслах оношлогооны асуултуудын багц юм. 
Асуултууд нь анхны нөхцөл, үр дүн, хамтын ажиллагааны динамик, хамтын ажиллагааны бүтэц, тулгуур 
дэмжлэг, хариуцлага гэсэн зургаан хэсэгт хуваагдана.

  Тогтвортой амьжиргааны боломжууд 

Эрүүл улс төлөвлөлт
Эрүүл улс төлөвлөлт (HCP) нь ерөнхийдөө Уугуул иргэдийн оролцоотой болон соёл хоорондын нөхцөл 
байдалд ашиглахаар боловсруулсан Нээлттэй стандартуудын (OS) тохируулсан хувилбар юм. Үүнийг 
илүү сайн идэвхжүүлэхийн тулд, OS-ын хэлийг илүү энгийн үг хэллэгтэй болгон орчуулж, өнгө кодлох 
системийг нэвтрүүлж, ойлгомжтой тодорхой болгох үүднээс бүх алхмууд хэрхэн тохирч байгааг харуулсан 
графикийг нэмсэн. Үүнийг Австралийн хэмжээнд боловсруулж, туршсан бөгөөд үүнийг ашигладаг хамгийн 
туршлагатай дасгалжуулагчид нь Австраличууд байдаг хэдий ч, Америк, Ази тивд маш амжилттай 
ашиглагдаж байна. PowerPoint файлуудын иж бүрэн багц болон HCP сургалтын семинарыг явуулахад 
зориулсан холбогдох дасгалууд руу дээрх хэсгээс нэвтэрч болно.

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран Тогтвортой амьжиргааг 
дэмжих нутгийн иргэдэд чиглэсэн байгууллагуудын үнэлгээ
Энэхүү судалгааны зорилго нь эдийн засгийн амьжиргаа, хүний сайн сайхан байдал, хүрээлэн буй орчны 
үр дүнг дэмжсэн нутгийн иргэдэд чиглэсэн байгууллага, хөрөнгө оруулалтын жишээнүүдээс олж авсан 
сургамж болон дэлхийн янз бүрийн хэсэгт Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгаль орчны үр нөлөөг 
тодорхойлох, үнэлэх, нэгтгэхэд оршино. Эдгээр жишээнүүдээс авсан сургамж нь нутгийн иргэдийн 
амьжиргааны загварыг гаргах, санхүүжүүлэх удирдамжаар хангаж, тогтвортой амьжиргаатай холбоотой 
өнөөгийн хүчин чармайлтаа бэхжүүлэх эсвэл шинэ санаачлага эхлүүлэхээр зорьж буй байгууллагуудад 
тусалдаг.
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ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГАРЫН АВЛАГА

Тогтвортой амьжиргааг сайжруулах, төрөлжүүлэх (SLED) гарын авлага
Уг гарын авлага нь нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, төрөлжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
хөгжил, байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулсан багц удирдамжийг бүрдүүлнэ. Хүмүүсийн 
ирээдүйн хүсэл тэмүүлэл, итгэл найдварыг тусгаж, амьжиргааг өөрчлөхөд тусалдаг, саатуулдаг хүчин 
зүйлсийг тооцохын зэрэгцээ Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн хүч чадал, чадамж чадварууд дээр 
тулгуурлан, SLED нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран тэдний амьжиргааг эерэгээр өөрчлөх 
боломжийг тодорхойлж, хөгжүүлэх замаар үүнийг хийдэг. Уг аргачлалыг шүрэн хад, далайн эргийн загас 
агнуурыг харгалзан бичсэн хэдий ч, хүний   тогтворгүй ашиглалтын улмаас байгалийн нөөц нь доройтож 
буй газар бүрд үүнийг өргөн хэрэглэх боломжтой.

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн Мод, ойн аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл: Зах зээлийн шинжилгээ, хөгжлийн гарын авлага, хээрийн 
чиглүүлэгчийн удирдамж
Зах зээлийн шинжилгээ, хөгжил (MA&D) нь байгалийн нөөцийн менежмент, байгаль хамгаалах үйл 
ажиллагааг хамтын оролцоотойгоор орлого олох боломжуудтай холбодог тул, энэ нь хамгаалах, хадгалах 
шаардлагатай байгалийн нөөцийн бүтээгдэхүүнд тулгуурласан байгууллагуудад тохиромжтой. Иж бүрэн 
Зах зээлийн шинжилгээ, хөгжил нь зах зээлийн холбогдох системийг ойлгох өргөн хүрээг бүрдүүлж, 
улмаар бизнесийн бүтэлгүйтлээс зайлсхийхэд тусална. Уг аргачлалыг ой модтой холбож голчлон авч 
үзсэн хэдий ч, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, мал аж ахуйн 
санаачлага, эрэг орчмын загас агнууртай холбоотой төслүүдэд энэ аргыг мөн амжилттай хэрэглэж байна. 

Нутгийн иргэд, байгаль хамгаалал, амьжиргаа
Уугуул, эрдэм шинжилгээний, нутгийн иргэдийн болон төрийн бус байгууллагуудын (ТББ) өргөн хүрээг 
хамарсан дэлхийн санаачлага болох Нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах судалгааны сүлжээгээр (CCRN) 
дамжуулан нутгийн иргэд, байгаль хамгаалал, амьжиргаанд голчлон анхаарсан арав гаруй жилийн 
судалгааны үр дүнг уг номонд тусгасан. Байгаль хамгаалал ба амьжиргааны уялдаа холбоо нь доодох 
нийгэм-экологийн систем, тогтолцооны хүрээнд үүсдэг; тэдгээр нь байгаль хамгааллын янз бүрийн утга 
учир, сэдэлд тулгуурладаг; тэдгээр нь эрх мэдэл, засаглалын нөлөөнд өртдөг; мөн тэдгээр нь биологийн 
олон янз байдал, амьжиргааны үр дүнд хүргэдэг болох нь уг номноос харагдана. 

Худалдааны хөгжлийн төслүүдийн нөлөөнд өртсөн нутгийн иргэдтэй 
хамтран ажиллах тэргүүний туршлага: Байгаль хамгааллаас авсан 
сургамжуудын талаарх дотоод удирдамж баримт бичиг
Уг тайлан нь Development by Design (DbD) төсөл эсвэл санал болгож буй эсвэл одоогоор боловсруулагдаж 
буй нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бусад төслүүдийг анхаарч үзэж байгаа эсвэл идэвхтэй оролцож байгаа 
TNC-ийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан дотоод зааварчилгааны баримт бичиг болох зориулалттай юм. 
Тайлан нь үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэнэ. Эдгээр нь (1) хүний сайн сайхан байдал, нутгийн иргэдийн 
оролцоотой холбоотой TNC байгууллагын байр суурь, үүрэг амлалтын тойм, (2) олборлох төслүүдийн 
талаарх нутгийн иргэдтэй харилцахад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүний туршлагыг онцолсон 
хураангуйлсан ном зохиолын тойм, (3) хөгжлийн төслүүдийн явцад нутгийн иргэдтэй харилцах талаар 
олж авсан туршлага, сургамжийг нэгтгэн дүгнэсэн TNC байгууллагын төлөөлөгчийн бодит жишээнүүд, 
(4) тэргүүлэх ном зохиолын дүгнэлт, Байгаль хамгааллын туршлагад тулгуурласан байгаль хамгааллын 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан ерөнхий зөвлөмж. 
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  Эрх тэгш байдлын ашиг тус, нөлөөлөл ба оролцоо

Олон улсын байгаль орчин, хөгжлийн хүрээлэнгийн Биологийн олон янз байдал, соёлын хамтын 
оролцоотой сургалт, арга хэмжээний гарын авлага: Нутгийн иргэдийн протокол, эрх, зөвшөөрлийг 
судлах. Холли Шрамм, Харри Жонас нарын “Биологи-соёлын нутгийн иргэдийн протоколын үйл явцыг 
ойлгох, хялбаршуулах” нийтлэлийг 16-р хэсгийн 179-183-аас үзнэ үү.

Байгаль хамгаалалтад жендэрийг нэгтгэх гурван үе шатаас гадна, дэлхийн олон хэсэг дэх жендэрт 
суурилсан хүчирхийллийн тархалт; хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаар мэдээлэл авсан; мөн 
хүчирхийллийн нөхцөл байдлыг санамсаргүйгээр бий болгохгүй эсвэл хурцатгахгүй байх тэгш шударга 
хандлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар байгаль хамгаалах мэргэжилтнүүд мэдэж байх ёстой. IUCN болон 
АНУ-ын Төрийн департамент нь Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл гэж юу вэ?, RAINN нь Бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүстэй ярилцах зөвлөмжийн талаар мэдээлэл өгдөг. Уг хоёр материалыг мөн 
Хятад, Франц, Индонези, Монгол, Португали, Испани, Суахили хэлээр үзэх боломжтой.

Уг баримт бичигт онцлон тэмдэглэсэнчлэн, жендэрийн тэгш байдлын нэгтгэлд соёлын мэдрэмжтэй хандах 
нь хамгийн чухал бөгөөд хүчтэй, оролцоотой жендэрийн шинжилгээний ач холбогдлыг онцолсон байдаг. 
Жендэрийн тэгш байдлын нэгтгэлд соёлын мэдрэмжтэй хандах өөр хэрэгцээтэй материалууд бас бий. 
Жишээлбэл, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Жендэр ба Уугуул иргэдийн талаарх товч тэмдэглэл. 

Газар, ус, байгалийн баялгийн эрхэд жендэрийн тэгш байдлыг хангах талаар нэн ялангуяа: Эрх ба 
нөөцийн санаачлагын Жендэрийн шударга ёсны вэбсайтад нутгийн иргэдийн эзэмшлийн газарт 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг баталгаажуулах хууль тогтоомжийн тэргүүний туршлага байгаа бөгөөд Уугуул 
болон хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн нутгийн иргэдийн газар нутгийг удирдах эрхийг амжилттай бэхжүүлэхэд 
хувь нэмэр оруулж буй хүчин зүйлсийг тоймлон харуулсан, мөн REDD+ байгууллагад эмэгтэйчүүдийн 
эзэмшлийн эрхийг сайжруулахын тулд олон улсын хуулийг хэрхэн ашиглах талаар тайлбарласан. 
Дэлхийн нөөцийн хүрээлэнгээс Англи, Испани, Франц, Араб, Индонези, Балба хэлээр үзэх боломжтой 
эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин зүйлс болон газрын хамтын зохицуулалтын тухай бодит 
жишээний тайланг гаргаж харуулдаг. 

  Мэдлэг ба газар нутгийн бат бөх холбоо

Амьд хэл, ховордсон хэлний хүрээлэн
Идэвх, боловсрол, технологиор дамжуулан хэлээ мөхлөөс аварч буй илтгэгчдийг дэмждэг байгууллага. 
Судалгааны багууд ховордсон хэл, соёлын зан үйлийг баримтжуулж, шинжлэх ухааны судалгааг нийтэлж, 
хэлний идэвхтнүүдийг чадавхижуулах дижитал сургалт семинар зохион байгуулж, хэлийг сэргээх үндэс 
суурь болох хэлний материал бий болгохын тулд нутгийн иргэдтэй хамтран ажилладаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн санаачлагад уламжлалт мэдлэгийг харгалзаж 
үзэх гарын авлага
Эдгээр удирдамж нь Холбооны болон бусад Уугуул иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн санаачлагад 
Уламжлалт мэдлэгийг хуваалцах жишээ хэлбэрээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой уламжлалт 
мэдлэгийн (TK) ач холбогдол, АНУ-ын Уугуул иргэдэд учирч болзошгүй эрсдэлийг судлах зорилготой. 
Эдгээр удирдамжуудыг Уугуул иргэдтэй шууд, нягт зөвлөлдсөний үндсэн дээр тусгай протокол 
боловсруулахад мэдээлэл өгөхөд ашиглах ёстой. 

https://tnc.box.com/s/xyca2hearbxlux8jkh3bspf9ln28gj2d
https://tnc.box.com/s/xyca2hearbxlux8jkh3bspf9ln28gj2d
https://tnc.box.com/s/xyca2hearbxlux8jkh3bspf9ln28gj2d
https://tnc.box.com/s/liif70rm88keve9ljt9nomid934rlqcs
https://tnc.box.com/s/khr3f0809ilq2yjrt8k302oue138l47d
https://tnc.box.com/s/khr3f0809ilq2yjrt8k302oue138l47d
https://tnc.box.com/s/lqtga2juvhhaj9t3rc9gxmiefgow8kcu
https://rightsandresources.org/themes/gender-justice/
https://www.wri.org/publication/on-equal-ground-women-rights-land-tenure
https://www.wri.org/publication/on-equal-ground-women-rights-land-tenure
https://livingtongues.org/
https://tnc.box.com/s/ugjghp3tmrjdgxvv9dnytrsb7zbmqatr
https://tnc.box.com/s/ugjghp3tmrjdgxvv9dnytrsb7zbmqatr
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Шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн нэгдсэн хүрээлэн: “Хоёр өөр нүдээр харах”
Уг вэбсайтад Ахмад настан Доктор Альберт Маршаллын “Хоёр өөр нүдээр харах” тогтолцоог ойлгох, 
хэрэгжүүлэхэд зориулсан нийтлэл, танилцуулга, видео, жишээнүүд багтсан. Хоёр өөр нүдээр харах гэдэг 
нь Уугуул иргэдийн мэдлэг, танин мэдэхүйн аргын давуу талуудыг нэг нүдээрээ харж сурах, нөгөө нүдээрээ 
Барууны мэдлэг, танин мэдэхүйн аргын давуу талуудыг харах... Харин бүгдийн тусын тулд, энэ хоёр нүдийг 
хамтад нь ашиглаж сурахыг хэлнэ.

  Хүн, байгалийн урт хугацааны үр дүн

Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлэх байгаль 
хамгаалах хөтөлбөрүүдийн санхүүжилт
Уг судалгааны ерөнхий зорилго нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийг байгалийн баялгаа үргэлжлүүлэн 
үр дүнтэй хариуцан хамгаалах санхүүгийн чадамжтай болгохын тулд, тогтвортой хугацаанд хангалттай 
хэмжээний санхүүжилт бий болгох хувилбаруудыг олж илрүүлэхэд оршино. Зорилго нь дэлхийн олон хэсэг 
дэх Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдтэй холбоотой байгаль хамгаалах төслүүдэд ашигласан тогтвортой 
санхүүжилтийн загвар, жишээг тодорхойлох, мөн хуулбарлах, тохируулах ажлыг хялбаршуулахын тулд 
тэдгээр жишээнүүдийг үнэлэхэд оршино. Уг судалгаа нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн дунд 
амжилттай тогтвортой санхүүжилтийн загваруудын талаарх мэдлэгийг хуваалцах, мөн тэдгээр загварыг 
боловсруулахад төрийн болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийн талаар удирдамж өгөх 
зорилготой юм.

Санхүүжилтийн нэмэлт гол эх үүсвэрүүд
Уг хавтас нь Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах санхүүжилтийг дэмжих нэмэлт эх 
үүсвэрийн цуглуулгыг санал болгож байна. Үүнд сургалтын материал, мөн янз бүрийн хэрэгслийн төрөл, 
газарзүй, экосистем, салбарын хүрээний санхүүжилтийн шийдлүүдийн талаарх мэдээллийн сангууд 
багтана. Энд байгаа тойм баримт бичиг нь санал болгож буй материалын хураангуйг харуулна.

R багц: Гол оролцогч

Уг материал нь байгаль хамгаалах хөтөлбөрүүдийн тогтвортой байдал, тархалтыг дэмжих үүднээс 
одоо байгаа нутгийн иргэдийн удирдагчдын дунд сүлжээний гол зангилаа, чухал тарилгын цэгүүдийг 
тодорхойлох хэрэгсэл болгож нийгмийн сүлжээнд шинжилгээ хийх R (програмчлалын үнэгүй програм 
хангамж) хэрэглэгчдэд зориулсан функцүүдийн сангаар хангана. 

  Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн цэнгэг усны 
хамгаалалт

Цэнгэг ус хамгаалагчийн VCA тогтолцооны гарын авлага
Дэлхийн цэнгэг усны системийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нь дэлхий даяарх хүмүүс, нутгийн 
иргэдийн хувьд нэн чухал юм. Гэлээ ч, цэнгэг усны нөөцийн мөн чанар нь тэдний тогтвортой менежментэд, 
ялангуяа дарамттай нөхцөлд өвөрмөц сорилтуудтай учруулдаг. Нөөц болон тэдгээртэй харьцаж буй 
хүмүүсийн хамрах хүрээ, хувьсах чанар, урьдчилан таамаглах боломжгүй байдал нь аймшигтай юм. 
Уг үндсэн төвөгтэй байдал дээр өрсөлдөхүйц нөөцийн нэхэмжлэл, ашиглах боломжтой нөөцийн хэт 
хуваарилалт, улс төр, хүчний динамик, нийгэм, соёлын ялгаа, эдийн засгийн хязгаарлалт зэрэг хүчин зүйлс 

http://www.integrativescience.ca/Principles/TwoEyedSeeing/
https://tnc.box.com/s/33182g1qwwpkjlqg23pzvbz13ga03d46
https://tnc.box.com/s/33182g1qwwpkjlqg23pzvbz13ga03d46
https://tnc.box.com/s/zfhh2avaoanfyxtfnhep52w53envkl6o
https://tnc.box.com/s/i0rwfwwr01761243050ra3e56ndb8ehb
https://tnc.box.com/s/ksahxgv8nn1ziqwjuu9xw6u4p17inr1x
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нэмэгдэж байна. Уг гарын авлага нь VCA тогтолцоог хэрэгжүүлснээр нутгийн иргэд цэнгэг усны нөөцийг 
хэрхэн тогтвортой удирдаж болох талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх зорилготой. Цэнгэг усны нөхцөл байдал, 
хэтийн төлөвийг хангалттай хамруулах, тусгах зорилгоор VCA 2.0-ийг бичихдээ энэхүү гарын авлагыг 
нэгтгэсэн бөгөөд үндсэн ойлголтуудыг дотор нь тусгасан болохыг анхаараарай. Мөн Франц, Португали, 
Испани хэлээр үзэх боломжтой.

Цэнгэг усны нөөцийг Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалах 
ажлын үр дүнгийн үнэлгээn

Уг системчилсэн хяналт нь цэнгэг устай холбоотой экосистем дэх нутгийн иргэдэд түшиглэсэн арга 
барилын үр дүнг үнэлэхийн тулд мэргэжил нэгтний үнэлгээгээр хянагдсан ном зохиолыг судалдаг. Уг 
хяналтаас харахад цэнгэг усыг нутгийн иргэдэд түшиглэсэн хамгаалах судалгаа тоо, төлөөллийн хувьд 
хязгаарлагдмал байна. Биологийн олон янз байдал, хүний   сайн сайхан байдлын аль алиных нь эерэг үр 
дүнг ихэвчлэн мэдээлдэг хэдий ч, судалгааны загвараас үүдэлтэй хязгаарлалтууд нь эдгээр нөлөөллийн 
ач холбогдол эсвэл учир шалтгааны талаар дүгнэлт хийх боломжийг хязгаарладаг. Ерөнхийдөө, судалгаа 
хийх боломжтой шинжилгээнд хэд хэдэн ялгаа байгаа харагдаж байна. Эдгээр нь: газарзүйн бүс нутаг, 
цэнгэг усны экосистемийн төрөл, хөндлөнгийн оролцооны төрөл, байгаль орчин ба хүний   сайн сайхан 
байдлын үр дүнгийн төрлүүд. Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэдийн цэнгэг усны нөөцийн ач холбогдлыг 
харгалзан, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн төслүүд хамгийн үр дүнтэй байх эсэх, яавал хамгийн үр дүнтэй 
байх зэргийг илүү тодорхой болгохын тулд илүү олон янзын нөхцөл байдалд нотлох баримт бүрдүүлэх 
чухал хэрэгцээг уг дүгнэлт тодорхой харуулж байна.

Эрчим хүчний салбарын төлөвлөлтийн хүрээ
Цэвэр усны экосистем эсвэл экосистемийн үйлчилгээндээ найдаж буй хүмүүст үзүүлэх хамгийн чухал 
нөлөөллийн нэг нь далан барих юм. Бид эрчим хүчний салбарын төлөвлөлтөд нутгийн иргэд дуу 
хоолойгоо хүргэх боломжийг үнэлж, нутгийн иргэдийн оролцооны хүрээг тодорхойлсон.

Цэнгэг усны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аж ахуй,  
менежментийн тал дээр нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах
Уг тайланг цэнгэг усны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аж ахуй, менежментийг хамтран хийхэд Уугуул 
иргэд, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах тэргүүний туршлагыг судлах зорилгоор боловсруулсан. 
Үүнд оролцогч талуудыг тодорхойлох, татан оролцуулах тэргүүний туршлага; дүрэм тогтоох, хяналт тавих, 
хэрэгжүүлэх, маргаан шийдвэрлэх; удирдлагын бүтцийг хөгжүүлэх; мөн усны эзэмшлийн аюулгүй байдлын 
элементүүдийг авч үзэх зэрэг асуудлыг багтаасан. 

Усны хомсдолтой газрын нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгаль хамгаалалтo

Дэлхийн хүн амын тал нь усны хомсдолд орох эрсдэлтэй газруудад амьдардаг. Нийт гол, нуур, уст 
давхаргын гуравны нэгийг их хэмжээгээр ашиглаж байгаа бөгөөд нийт усны 75-аас доошгүй хувийг 
хүний   хэрэгцээнд зориулан олборлож байна. Колоничлол болон газар, усыг эзлэн авсан нь Уугуул иргэд, 
орон нутгийн иргэдэд харьцангуй их нөлөөлсөн. Уг дотоод тайланд бид усны хомсдолын зарим өвөрмөц 
шинж чанаруудыг судлахаас гадна, усны хомсдолтой холбоотой шийдвэр гаргалтад нутгийн иргэдийн дуу 
хоолойг нэмэгдүүлэх тэргүүний туршлагыг тодорхойлох, хүн, байгальд ээлтэй ялалтыг өргөжүүлэх үүднээс, 
Энэтхэг, АНУ, Перу, Австралийн таван бодит жишээг гүнзгийрүүлж авч үзнэ. Бид эдгээр тохиолдлуудаас 
олж авсан сургамж, байгаль хамгааллын мэргэжилтнүүдийн анхаарах гол зүйлсийг шинжилж дүгнэлээ.

n. 2022 оны 1-р сарын байдлаар бичигдсэн байсан гар бичмэлийг хэвлүүлэхээр хүргүүлсэн. Хамгийн сүүлийн хуулбарыг 
авахыг хүсвэл, Натан Каррес (nkarres@tnc.org)руу хандана уу.

o. Бүрэн дотоод тайланг үзэхийг хүсвэл, Кэйтлин Даути (caitlin.doughty@tnc.org) руу хандана уу.
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