
Ногоон эдийн засаг, тогтвортой үйлдвэрлэл ба худалдаа

Монгол Улс, Улаанбаатар хот

2017.05.29-30

С. Алтанцэцэг
НЭЗТТ-ийн үндэсний зохицуулагч

НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨЛӨӨХ ТҮНШЛЭЛ



НЭЗТТ: МОНГОЛ УЛС
Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл нь 2013 оноос эхлэн Монго

л Улсын ногоон хөгжлийг дэмжин Засгийн газар, байгууллагуудтай 

хамтран ажиллаж байна. НЭЗТТ нь НҮБ-ын Байгаль орчин, НҮБХХ, 

ОУХБ, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага, НҮБ-ын 

Сургалт, судалгааны хүрээлэн гэсэн таван байгууллагын мэдлэг, 

туршлагад тулгуурлан техникийн туслалцаа үзүүлж, чадавхийг 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааг явуулдаг.



НЭЗТТ: МОНГОЛ УЛС

БОАЖЯ нь НЭЗТТ-ийн Монгол дахь үйл ажиллагааг 

манлайлан дэмжин ажиллаж, Техникийн хороог даргалж 

байна. 

 Ногоон хөгжлийн бодлогод дэмжлэг үзүүлэх

 Ногоон хөгжлийн үзүүлэлт

 Ногоон ажлын байр

 Сургуулийн ногоон барилга

 Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагаа

 Тогтвортой санхүүжилт

 Ногоон эдийн засгийн боловсрол, сургалт

 Хог хаягдлын менежмент

 Ногоон  ЭЗ-т шилжих шилжилт ба ногоон худалдааны боломж 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



НЭЗТТ: МОНГОЛ УЛС 
ТӨРИЙН ТОГТВОРТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
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НЭЗТТ. МОНГОЛ УЛС
НОГООН БАРИЛГА

122-р дунд сургуулийн 

өргөтгөлийн барилгын 

зураг төслийн ажил 

“Сургуулийн ногоон 

барилга” төсөл

640 хүүхдийн суудалтай



НЭЗТТ: МОНГОЛ УЛС
НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Макро эдийн засгийн загвар ба бодлогын үнэлгээ. Хэрэв ДНБ-ы
н 4 хувийг ногоон хөгжилд хөрөнгө оруулбал: 

Ажлын байр 23% -аар өснө (Ногоон хөрөнгө оруулалт оруулсан нөхцлийг 

ердийн буюу ногоон хөрөнгө оруулалт хийгээгүй нөхцөлтэй харьцуулахад   

3.3%-ар илүү олон ажлын байр шинээр бий болж буй бөгөөд нэн ялангуяа 

хатуу хог хаягдлын салбарт 15% -р илүү ажлын байр шинээр бий болно). 

Ядуурлын түвшин 10 хувь болж буурна (2014 онд 21.6%).

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжид холбогдсон 

байдал 82,5 хувьд хүрнэ (Ердийн буюу ногоон хөрөнгө оруулалт хийгээгүй 

тохиолдолд 45.0%).

Баталгаат ундны эх үүсвэрт холбогдсон байдал 100 хувьд хүрнэ (Ердийн 

буюу ногоон хөрөнгө оруулалт хийгээгүй тохиолдолд 64.5%).

Хүлэмжийн хийн ялгарал 46.6 хувиар буурна (Ердийн буюу ногоон хөрөнгө о

руулалт хийгээгүй тохиолдолд 7.2 хувиар өснө)



PAGE IN MONGOLIA
НОГООН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА

2014, 2016 онд ҮСХ-той хамтран Ногоон ажлын байрны туршилт су
далгааг Ажиллах хүчний судалгаанд нэмэлт модуль хэлбэрээр 
хавсаргаж явуулсан.  

Судалгаа нь Монгол Улсын ногоон ажлын байрыг эдийн засгийн 
салбар, дэд салбараар тодорхойлж тооцох, ажлын байрны 
зохистой байдлыг үнэлэх боломжийг олгосон. 

2016 оны 2-р улирлын байдлаар байгаль орчны салбар дахь ажлын 
байр 33,1 хувь, нийт ажлын байрны 10 хувь нь ногоон ажлын байр 
байна.



PAGE IN MONGOLIA 



ИХ БАЯРЛАЛАА



Videos of PAGE Ministerial Conference in Berlin 
(27-28 March 2017)

Overview of the PAGE Ministerial
Opening and Welcome Message
Keynote by Minister Barbara Hendricks

Speech by Marc Chardonnens and High-Level Panel
Inclusive Growth and Full Employment
Policy in Practice Session 1
Green Investment (Keynote Conversation)
Inclusive Growth Session 2 )
Moving from Reflection to Action
Changing Course (Keynote and Panel)
Lifestyles and Green Investment Session 3
Insights, Awards and Outcomes

https://www.youtube.com/watch?v=ApzvVrKDcnA&list=PL8RzGVmZSvAtX20afjdVJtUbGeZiv3PLD
https://youtu.be/6RpAUEWVVV4
https://youtu.be/3meCFXJRb0o
https://youtu.be/U3mwc_4Vbgg
https://youtu.be/4LqR-03aLvg
https://youtu.be/cTfhUEQqqRw
https://youtu.be/PlsnyuNJeYM
https://youtu.be/E8Wzmq2EASc
https://youtu.be/KbtPmrr8Kds
https://youtu.be/9Tzu-fs4eMQ
https://youtu.be/SjDR70AzaXs
https://youtu.be/brwmkVOWQE8

