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• Ìîíãîë óëñ 1993 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí
30-íä Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí
òóõàé Í¯Á-ûí ñóóðü êîíâåíöè (1994
îí)-ä íýãäýí îðæýý.
• Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçàð Óóð
àìüñãàëûí ¿íäýñíèé õîðîîã áàéãóóëæ,
óóð àìüñãàëûí ¿íäýñíèé èëòãýëèéã
áîëîâñðóóëæ,
õ¿ëýìæèéí
õèéí
ÿëãàðàëòûã
áóóðóóëàõ
áîäëîãî
ñòðàòåãè
áîëîí
äàñàí
çîõèöîõ
áîäëîãî, òýäãýýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà
ìåõàíèçì ñòðàòåãèéí ¿éë àæèëëàãààíû
¿íäýñíèé õºòºëáºðèéã
2000 îíû 7
äóãààð ñàðûí 19-íä áàòëàâ.
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Конвенцийн зорилго
Агаар мандал дахь хүлэмжийн
хийн
агууламжийг
уур
амьсгалын тогтолцоонд хүний
үйл
ажиллагааны
улмаас
нөлөөлж
болох
эгзэгтэй
түвшинд
хүргэхгүйгээр
тогтворжуулахад
оршино.
Энэ түвшинд эдийн засгийн
цаашдын тогтвортой хөгжлийг
хангах,хүнс
тэжээлийн
үйлдвэрлэлийг
аюулд
учруулахааргүй,
уур
амьсгалын
өөрчлөлтөд
экологийн
тогтолцоо
байгалийн
аясаараа
дасан
зохицоход
хангалттай
тийм
хугацаанд хүрэх ёстой.
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“Уур амьсгалын өөрчлөлт”конвенцийг
хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн ажлууд:
1. ХАА-д нөлөөлөх байдлын үнэлгээг өөрчлөн хийж
уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний хөтөлбөр
боловсруулан 2000 оны 7-р сард ЗГ-аар батлуулсан.
2. Уур амьслалын өөрчлөлтийн Үндэсний хороог ЗГын
тогтоолоор
2000
онд
байгуулав.
3. Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн дэмжлэгээр
“Уур амьсгалын үндэсний илтгэл”-ээ боловсруулан
2001 онд Конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын
газарт
хүргүүлсэн.
4. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаанд дэмжлэг
үзүүлэх нь (GEF) Дàÿí äýëõèéí áàéãàëü îðчíû
сангийн дэмжлэгээр Í¯Á-ûí õ¿ðýýëýí áóé îðчíû
õºòºëáºðººñ хэрэгжүүлж áóé “Уур амьсгалын
өөрчлөлтөнд бэлчээр, мал аж ахуйн өртөх, дасан
зохицохуйн судалгаа”-г 2002-2004 онд хэрэгжүүлэв.
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CO2 хийн ялгаруулалт, Монгол Улс 2005
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CH4 хийн ялгаруулалт, Монгол Улс 2005
Mongolia's Estimated Anthropogenic Methane Emissions
by Source, 2005
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Марракешийн (Morocco)талуудын бага хурлаас 3
шинэ саí байгуулахаар шийдвэрлэсэн нь
1. Дасан зохицох үйл ажиллагааг дэмжин,
технологи дамжуулах эдийн засгийн өргөтгөл
хийхэд “ Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тусгай сан”
2. Ядуу буурай орнуудад дасан зохицох үйл
ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр боловсруулах,
хэрэгжүүлэх явдлыг дэмжих зорилготой нэн ядуу
орнуудад дасан зохицох зорилготой “ Нэн буурай
хөгжилтэй
орнуудын
сан”
3. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох
арга
хэмжээг
санхүүжүүлэх
зорилготой
“Киотогийн протоколын дасан зохицохуйн сан
зэрэг
болно.
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Киотогийн протокол
Одоогийн байдлаар уг
Ïротоколыг нийт 139 орон
болон бүс нутгийн эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны
байгууллага батламжилсан.
Конвенцийн 1 дүгээр
хавсралтанд орсон орнуудын
хүлэмжийн хийн
ялгаруулалтын хувь 61.6%
байна.
Хүлэмжийн хийнүүд:
1. Нүүрсхүчлийн хий
2. Мeтан
3. Азотын исэл
4. Гидрофторт
нүүрстөрөгчүүд
5. Перфторт нүүрстөрөгчүүд
6. Гексафторт хүхэр
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Киотогийн протокол батлагдсны ач холбогдол
2000 оноос хойшхи хугацаанд агаар дах
хүлэмжийн хийн хэмжээг бууруулах асуудлыг улс
орнуудын хувьд хуульчилж өгсөн явдал юм.
- Уур амьсгалын цочмог өөрчлөлт нь
дулаарлаас үүдэлтэйг эрдэмтэд тогтоогоод
байна
- Дэлхийн дулаарлын гол буруутан нь өндөр
хөгжсөн орнуудын үйлдвэрлэлээс ялгарч буй
хүлэмжийн хийн бохирдуулагч бодисууд юм.
- Энэ протоколын дагуу хөгжсөн орнууд
ХХ-ийн ялгаралтыг бууруулах үүрэг хүлээж
байгаа бөгөөд 2008-2012 он гэхэд хийн
ялгаралтыг 1990 оны түвшинд хүртэл бууруулах
зорилго тавьж байна.
- Үүний тулд ХХ-ийг өөр хоорондоо зах
зээлийн үнээр худалдах, ХХ-г бууруулах,
хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт,
технологийн шинэчлэлт оруулах, шилжүүлэх
арга замаар шийдвэрлэнэ.
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Киотогийн протоколыг хэрэгжүүлэх механизм
Киотогийн Протоколыг хэрэгжүүлэх механизм нь
-ХХ-ийн ялгаралтыг бууруулах
-“Шингээлтийг” нэмэгдүүлэх
-Бусад оронд илүү хямд төсөр аргаар
хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж өгч байгаа юм.
1.Хамтран хэрэгжүүлэх
(Joint Implementation-JI)
2.Цэвэр хөгжлийн механизм
(Clean Development Mechanism-CDM)
3.Ялгаруулалтыг (Хүлэмжийн хийн) худалдаалах
(Emission Trading -ET)
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Ялгаруулалтыг худалдаалах
(Emission Trading-ET)
Конвенцийн 1 дүгээр
хавсралтын
орнууд
ХХ-ийн
ялгаралтыг
арай хялбар байдлаар
бий болгох боломжтой
мөн хавсралтын бусад
орнуудаас
ХХ-ийн
ялгаралтын тодорхой
хувийг авах явдал юм.
Энэ хувийг CDM,
JI
механизм
хэрэгжүүлснээр
бий
болгож байна.
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Цэвэр хөгжлийн механизм
(Clean Development Mechanism - CDM)
1. Хавсралт 1-д орсон Талууд ялгаралтын
баталгаажсан бууралт (CERs)-ын үүргээ биелүүлэх
зорилгоор хавсралт 1-д ороогүй хөгжиж байгаа
орнуудын нутаг дэвсгэр дээр тогтвортой хөгжлийн үзэл
санаанд нийцүүлэн “цэвэр хөгжлийн механизм”-ийн
төсөл хэрэгжүүлэх
2. ЦХМ –ийг СОР-7-аар (2001,Марракеш) эцэслэн
зохион байгуулсан.
3. ЦХМ-ийг одоо 10 төлөөлөгчтэй олон улсын
Гүйцэтгэх байгууллага зохицуулж байна.
Хамтран хэрэгжүүлэх
(Joint Implementation - JL)
Конвенцийн 1 дүгээр хавсралтын орнууд мөн
хавсралтын бусад орнуудтай хамтран ХХ- ийн
ялгаралтыг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх үйл
ажиллагааг хамтран явуулна.
Шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад хэрэгжүүлэхэд
тохиромжтой.
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Үндэсний товчооны үйл ажиллагаа
– ªíãºðñºí õóãàöààíä àíõíû ¿íäýñíèé õóðëûã
çîõèîí áàéãóóëæ, òºñºë áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ
áîëîìæòîé ñàëáàð áàéãóóëëàãóóäûí òºëººëºã÷äºä
çîðèóëæ 2 óäàà õóðàë, ñåìèíàð õèéñýí.
– Цэвэр хөгжлийн механизмийн òºñë¿¿äèéí хүлээн
авч ñàíàë ºãºõ àæëûã õèéæ байна.
– БОЯ-н дээр Дэлхийн банкнаас санхүүжиж буй
Японы PHRD техникийн хамтын ажиллагааны
хөтөлбөрийн төсөл нь Киотогийн протоколийн
хэрэгжилтийн хүрээнд :
•

Мîíãîëûí óã ¿éë àæèëëàãààíä àæèëëàõ áîëîâñîí
хүчний чадавхийг сайжруулах, ХХ-г бууруулах үйл
ажиллагааг санхүүжүүлэх àæëûã õýðýãæ¿¿ëýõ
• 2012 оноос хойшхи олон улсын уур амьсгалын
өөрчлөлтийн òàëààðõè ÷èã хандлагыг тодорхойлох
зорилготой юм.
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Öýâýð õºãæëèéí ìåõàíèçìèéí ¯íäýñíèé
òîâ÷îîíû òàíèëöóóëãà
– Ìîíãîë Óëñ Êèîòîãèéí ïðîòîêîëыã 1999 îíû 12 ñàðûí
15íä áàòàëñàí.

–

Ìîíãîë Óëñûí ÖÕÌ-èéí ¯íäýñíèé Òîâ÷îî íü ÁÎß-íû
õàðúÿà áºãººä 2004 îíû 11 ñàðûí 18-íä ñàéäûí
òóøààëààð áàéãóóëàãäàæ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõýëñýí.
Í¯Á-èéí Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí ñóóðü êîíâåíöèéí
íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà íàðûí ãàçàðò ìýäýãäýæ àëáàí
¸ñîîð á¿ðòã¿¿ëñýí.

–

2006 îíîîñ ÁÎß-íû Òîãòâîðòîé õºãæèë ñòðàòåãè,
òºëºâëºëòèéí ãàçàð íü óã ¯íäýñíèé Òîâ÷îîíû ¿¿ðãèéã
õ¿ëýýí àâààä àæèëëàæ áàéгаа.

–

¯¿ñãýí áàéãóóëàãäñíààð ÖÕÌ-èéí òºñë¿¿äèéã õ¿ëýýí
àâ÷ ñóäëàí óëìààð ¿íýëãýý ºãºõ, òºñë¿¿äèéã äýìæèõ,
áàòëàõ, áóöààõ, ò¿¿íòýé õîëáîîòîé çîõèõ àëáàí áè÷ãèéã
îëãîõ, õîëáîãäîõ àæëûí õýñýã õîðîîã áàéãóóëàõ, òºñºëä
¿íýëãýý ºãºõ æóðàì, øàëãóóðûã áîëîâñðóóëàõ ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëäàã.
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Цэвэр хөгжлийн механизмийí òºñëèéã хэрэгжүүлэхэд
тавигдах шаардлагууд
•

•
•
•

•

Киотогийн
протоколыг
хүлээн
зөвшөөрсөн зөвхөн нэг л
оролцогч талтай хамтран ажиллах
Талуудын
эрх
ашгийг
бүрэн
хамгаалсан, сайн дурын үндсэн дээр
тулгуурласан байх
Үндэсний товчоог байгуулсан байх
Хамтын
ажиллагаа
урт
удаан
хугацааны
болон
амьдралд
хэрэгжихээр байх, төсөл хэрэгжсэний
дараа тодорхой хэмжээний хүлэмжийн
хий буурсан байх
Төслийн дараа ХХ-н бууралт үргэлжлэн
явагдах
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Цэвэр хөгжлийн механизмûí òºñëèéí ÷èãëýë¿¿ä
Ìîíãîë îðîíä
• Уурын бага болон дунд оврын
халаалтын зуухны шинэчлэл,
үйлдвэрүүдийн мотор солих
• Түлшний төрлийг боловсронгуй
болгох
• Хог хаягдлын боловсронгуй
менежмэнт
• Биотүлш нэвтрүүлэх
• Салхи, ус, нарны энергийг
ашиглах
• Цахилгаан станцын
менежмэнтийг сайжруулах
• ХАА-н гаралтай ХХ-г багасгах
төслүүд
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