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ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÒÓÕÀÉ
Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн форум нь
тогтвортой хөгжил, тогтвортой санхүүжилтийн асуудалд
анхаарал тавьдаг бодлого тодорхойлогчид, банк
санхүүгийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд,
хувийн хэвшил, бизнес эрхлэгчид, иргэний нийгмийн
байгууллагууд, байгаль орчин, нийгмийн
мэргэжилтнүүдийг оролцуулдаг үндэсний хэмжээний
томоохон арга хэмжээ юм. 5 дахь жилдээ зохион
байгуулагдах гэж буй энэ удаагийн форумд 350 гаруй
өндөр түвшний төлөөлөгч оролцохоор төлөвлөж байна.
Даян дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг
хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар
тодорхой үүрэг амлалт өгч, банкны салбар ногоон эдийн
засгийн өсөлт, тогтвортой санхүүжилтийг хэрэгжүүлэхээр
нэгдэн ажиллаж байгаа энэ үед тус форумаар одоо хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөж буй бодлого журмуудын хэрэгжилт,
төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүнг хэмжих, шинэ ажил,
шийдлийг эрэлхийлэх, хамтын ажиллагааны боломжуудыг
бүрдүүлэхийг зорьж байна. Форумын үеэр ногоон бизнес
эрхлэгчид өөрсдийн тогтвортой, ногоон төсөл,
санаачлагуудыг хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах юм.
Түүнчлэн бусад бизнес эрхлэгчид ногоон төслийн талаар
мэдлэг, ойлголтоо нэмэгдүүлэх, тогтвортой хөгжлийн
чиглэлээр ажиллаж буй байгууллагуудтай танилцах,
нэтворк хийх, ирээдүйн бизнесийн боломжуудыг
тодорхойлох орчныг бүрдүүлэх юм. Монгол Улсын
Тогтвортой санхүүжилтийн форум нь тогтвортой
санхүүжилтийн чиглэлээр ажиллаж буй хэн бүхэнд
нээлттэй!
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Тогтвортой санхүүжилтийн бодлого,
зохицуулалтууд
Олон улсын сайн туршлага
Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
удирдлага, тайлагналыг бэхжүүлэх
Ногоон зээлийн сан
Ногоон төслүүд
Агаарын бохирдлыг бууруулах
санхүүжилт
Эрчим хүчний хэмнэлтийн санхүүжилт
Тогтвортой санхүүжилтийн чадавхи
бэхжүүлэх
Биологийн олон янз байдлын
санхүүжилт
Хувийн хэвшлийн оролцоо
Банкны бус санхүүгийн салбарын
тогтвортой санхүүжилт
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Үндэсний хэмжээнд тогтвортой
санхүүжилтийг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай хамтын ажиллагааны
чиглэлүүдийг тодорхойлох
Ногоон зээлийн сан байгуулах тунхаг
бичигт гарын үсэг зурах
Ногоон зээлийн сангийн эхний
ээлжийн төслүүдийг танилцуулж,
боломжит хөрөнгө оруулагчдын
саналыг авах
Төсөл хэрэгжүүлэгч, хөрөнгө
оруулагчдыг холбох
Төр, хувийн хэвшил, олон улсын
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх
Тогтвортой санхүүжилтийн
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ач
холбогдлын талаар олон нийтийн дунд
зөв ойлголт өгөх, мэдээлэл
нэмэгдүүлэх

ÅÐªÍÕÈÉ ÌÝÄÝÝËÝË
2016 оны 4 дүгээр сард Монгол Улсын Их
Хурлаас Монгол Улсын 2016-2030 оны
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг
дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагад
уялдуулан соёрхон баталсан билээ. Үзэл
баримтлалын үндсэн зарчим нь монгол хүн
эрүүл саруул амьдрах орчинтой, найдвартай
ажлын байр, орлогын эх үүсвэртэй, эрүүл мэнд,
боловсрол, нийгмийн хамгааллын
хүртээмжтэй, чанартай тогтолцоотой,
чинээлэг хангалуун амьдрах ёстой гэсэн
зарчим юм. Түүнчлэн уг үзэл баримтлалын
баримт бичигт шинэ хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөрүүд, хөгжлийн сангуудын оролцоог
онцолсон байдаг. Энэхүү баримт бичгийг
бодитойгоор хэрэгжүүлэх, хүлэмжийн хийн
ялгарал багатай хөгжлийн загвар руу
шилжихэд тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлалыг санхүү, эдийн засгийн бодлогод
тусгах, уялдуулах шаардлага зайлшгүй гарч
байна. Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын
санхүүгийн салбарын 95 хувийг бүрдүүлж буй
банкны салбарын хувьд тогтвортой хөгжлийг
хөхиүлэн дэмжсэн санхүүжилтийг олгох,
банкнаас зээл, хөрөнгө оруулалт хүсч буй ААН,
иргэдийг байгаль орчин, нийгэмд ээлтэйгээр
үйл ажиллагаа явуулах шаардлага тавих,
ногоон төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжих
санхүүжилтийн хөшүүргийг бий болгох зэрэг
оролцоо нэн чухал ач холбогдолтой.
Монголын Банкны Холбоо болон түүний
гишүүн банкууд нь ОУСК, НХБ зэрэг олон
улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр
Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн өсөлтөд
хувь нэмрээ оруулах зорилгоор тогтвортой
санхүүжилтийг санаачлан эхлүүлж, “Монгол
Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)”-ийн 8
зарчмыг үйл ажиллагаандаа амжилттай
нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү зарчмууд
нь банкнаас санхүүжүүлж буй төслийн байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэлийг тодорхойлж,

бууруулах, цаашлаад ногоон төслүүдийн
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд банкуудад
дэмжлэг, чиглэл өгөх зорилготой юм. Нийт
банкууд ТоС-ийн зарчмуудыг хэрэгжүүлж,
өөрсдийн үйл ажиллагаандаа байгаль орчин,
нийгмийн удирдлагын системийг бүрдүүлэн,
зээл санхүүжилт олгохдоо байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлийг тооцоолон ажиллаж
байна. Цаашлаад ТоС хөтөлбөр нь олон улсад
төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны
сайн загвар төсөл болон танигдаж байна.
Банкууд үндсэн бизнес болон бусад
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг “Ногоон эдийн
засгийн өсөлтийг дэмжих” буюу ТоС-ийн 4
дүгээр зарчимд нийцүүлэхийн зэрэгцээ зарим
төрлийн ногоон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг шинэ
зах зээлийн боломж болгон хөгжүүлэхэд
анхааран ажиллаж байна. Уг зарчмын
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд ногоон
бизнесийн хөгжлийг үр дүнтэй дэмжих
санхүүгийн тогтолцоог бүрдүүлэх нэн
шаардлагатай байгаа юм. Энэ хэрэгцээ
шаардлагад нийцүүлэн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Монголын Банкны
Холбоо (МБХ) хамтран ногоон өсөлтийг
нэмэгдүүлэх төсөл болон энэ чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд
зориулсан урт хугацааны санхүүжилтийн
хөшүүргийг бий болгох зорилго бүхий Ногоон
зээлийн санг байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна.
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага
(GGGI), Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл
(PAGE) төслийн дэмжлэгтэйгээр ногоон
зээлийн санг байгуулахтай холбоотой
холбогдох хуулийн болон зах зээлийн
судалгаануудыг хийгээд байна. Зах зээлийн
судалгааны дүгнэлтээр Ногоон зээлийн
сангийн эхлэлтийн бүтээгдэхүүнүүдийг i) Гэр
хорооллын өрх, ЖДБ эрхлэгчдэд зориулсан
агаарын бохирдлыг

бууруулах халаалтын технологи, шийдлийн
зээл, ii) Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай
хуулийн дагуу тодорхойлогдсон үүрэг хүлээсэн
хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэмнэлтийн зээл,
болон iii) Хямд төсөр ногоон барилга ба
ипотекийн зээл гэж тодорхойлоод байна. Энэ
оны 3 дугаар улиралд сан байгуулах бусад
бэлтгэл болон сангийн эхний санхүүжилтийн
хэлэлцээрийн ажлуудыг хийх бөгөөд 2017 оны
4 дүгээр улиралд багтаан Ногоон зээлийн санг
байгуулан, агаарын бохирдлыг бууруулах
зээлийг олгож эхлэхээр төлөвлөн ажиллаж
байна.
Цаашлаад тогтвортой санхүүжилтийг
санхүүгийн салбарын бодлого, хууль эрх зүйн
зохицуулалтуудтай уялдуулах нь чухал байгаа
тул НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс
Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн
үндэсний замын зураг боловсруулах төслийг
хэрэгжүүлж байна. Уг төслийн хүрээнд
тогтвортой санхүүжилтийн зарчмыг банкны
үйл ажиллагаанаас гадна даатгал, хөрөнгийн
зах зээл, ББСБ зэрэг банкны бус санхүүгийн
салбарт нэвтрүүлэх, үүнтэй холбоотой
холбогдох бодлого, журмуудыг бий болгох
үндэсний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах
ажлууд хийгдэх юм.
ТоС хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажил хийгдсэн
хэдий ч ТоС-ийн хэрэгжилтийг дараагийн
түвшинд ахиулан, ногоон эдийн засгийн
өсөлтийг эрчимжүүлэхийн тулд банк санхүү,
төр засаг болон хувийн хэвшлийн
байгууллагууд улам нягт хамтран ажиллах,
тогтмол мэдээлэл солилцох, шаардлагатай
дэмжлэгийг харилцан үзүүлж ажиллах
хэрэгтэй байна. Иймд МБХ-оос БОАЖЯ, Ариг
банк, ОУСК, ДДНХБ, НЭЗТТ, НҮБХХ-ийн
Биофин төсөл, Сангийн яам, Монголбанк,
Санхүүгийн зохицуулах хороо, НЗДТГ болон
МҮХАҮТ-тай хамтран энэ жилийн Монгол
Улсын Тогтвортой Санхүүжилтийн Форум арга
хэмжээг

“Тогтвортой санхүүжилтийг түгээн дэлгэрүүлэх
олон талт хамтын ажиллагаа” сэдэв дор 2017
оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр Шангри-Ла
зочид буудалд зохион байгуулах гэж байна.
Бодлого тодорхойлогчид, банк санхүүгийн
байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд,
бизнес эрхлэгчид, иргэний нийгмийн
төлөөлөл, байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн
мэргэжилтэн та бүхнийг Монгол Улсын ногоон
ирээдүйг цогцлоох асуудлаар ярилцах энэхүү
чухал арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна.
Тодруулбал уг форумаар 1) тогтвортой
санхүүжилтийн үндэсний замын зураг
боловсруулах, ТоС-ийн талаарх бодлого, хууль
журмын зохицуулалт, банкны бус санхүүгийн
салбарт нэвтрүүлэх, 2) Ногоон зээлийн санг
байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд
боловсруулсан төслүүдийг боломжит хөрөнгө
оруулагч нарт танилцуулах, оролцогч талуудын
үүрэг оролцоог баталгаажуулах, 3) Ногоон
төсөл бэлдэхэд хувийн хэвшилтэй хамтран
ажиллах зэрэг гол сэдвүүдийн хүрээнд санал
солилцох юм. Энэ жилийн хувьд 5 дахь жилдээ
зохион байгуулагдаж буй тус форумд 350
гаруй өндөр түвшний гадаад, дотоодын зочид,
төлөөлөгчид оролцохоор төлөвлөж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР

Ìîíãîë Óëñûí
àãààðûí áîõèðäîë
ãàìøãèéí õýìæýýíä
õ¿ðëýý
Байгалийн нөөцөө шавхан барагдуулах хандлагатай, хүрээлэн буй орчноо доройтуулах
хэрэглээтэй болсны улмаас манай улсын байгаль орчны нөхцөл байдал ихээхэн дордож,
улмаар нийслэл Улаанбаатар хот агаарын бохирдлын хэмжээгээрээ дэлхийд 2-т
бичигдээд байна. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн мод, нүүрсний хэрэглээ, дулааны
цахилгаан станцаас ялгаруулж буй утаа нь агаарын бохирдлын түвшинг нэмэгдүүлэхэд
шууд нөлөөлж байгаа юм. Дэлхийн банкны 2011 онд гаргасан судалгаанд Улаанбаатар
хотын ДНБ-ний 19%, нийт ДНБ-ний 9% нь эрүүл мэнд, эмчилгээнд зарцуулагдаж байна
гэсэн тооцооллыг хийсэн байна.
2016 оны өвлийн байдлаар Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хэмжээ нь Дэлхийн
Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас тогтоосон агаар дахь бичил тоосонцорын хэмжээний
аюулгүй байдлын түвшинээс даруй 80 дахин их, Бээжингийн үзүүлэлтээс 5 дахин өндөр
гарсан байна. 2013 онд Канадын Саймон Фрайсер их сургуулийн хийсэн судалгаанд
Улаанбаатар хотын нас барагсдын 10% нь агаарын бохирдлоос үүдэлтэй хэмээн
дурдагдсан байна. 2017 оны 1 сард Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй Байдлын
Зөвлөлөөс Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хэмжээг байгаль орчны болон
нийгмийн асуудал болгон авч үзэж, “гамшгийн түвшин”-д хүрсэнийг зарласан юм.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон зөвлөмжид PM2.5 бичил тоосонцорын
зөвшөөрөгдсөн хэмжээг 24 цагт 25 микрограмаас хэтрэхгүй байна гэж заасан байдаг.
2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Засгийн газрын www.agaar.mn вэбсайтад
нийслэлийн Баянхошууны газар нутгийн агаар дахь бичил тоосонцорын түвшин нэг куб
метерт 1,985 микрограмаар хэмжигдсэн ба тухайн өдрийн бичил тоосонцорын дундаж
хэмжээ 1,071 микрограмд хүрсэн тухай мэдээлэл тавигдсан байна.
Монголд 2013 оны байдлаар өвчний улмаас амь насаа алдсан хүмүүсийн 3 эмгэг бүр
ямар нэг байдлаар агаарын бохирдолтой шууд холбоотой байжээ. Амьсгалын замын
өвчин, тэр дундаа уушигны хатгаа нь манай улсын 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн
эндэгдлийн голлох шалтгааны нэг (нийт эндэгдлийн шалтгааны 15%-ийг эзэлдэг) болж
байна. Улаанбаатарын агаарын бохирдол ихтэй дүүрэгт амьдардаг хүүхдүүдийн уушигны
үйл ажиллагаа нь хөдөө орон нутагт амьдардаг хүүхдүүдтэй харьцуулахад 50%-иар бага,
цаашлаад амьсгалын зам нь архагшсан эмгэгтэй болох эрсдэлтэй болохыг олж
тогтоожээ.

ÁÈ×ÈË ÒÎÎÑÎÍÖÎÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÕÝÌÆÝÝ

2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Засгийн газрын www.agaar.mn вэбсайтад
нийслэлийн Баянхошууны газар нутгийн агаар дахь бичил тоосонцорын түвшин
нэг куб метерт 1,985 микрограмаар хэмжигдсэн ба тухайн өдрийн бичил
тоосонцорын дундаж хэмжээ 1,071 микрограмд хүрсэн тухай мэдээлэл тавигдсан
байна.

Саяхан батлагдсан Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
нийт 4.48 тэрбум ам.долларын санхүүжилт шаардлагатай байгаа билээ. Үүсээд буй
нөхцөл байдалд нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий Сайдаас агаарын бохирдлын түвшинг
бууруулах хэд хэдэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсний нэг нь “Монголын
Улсын Ногоон Зээлийн Сан”-г үүсгэн байгуулж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх ажил юм.
МБХ, БОАЖЯ нь Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн Байгууллага, Ногоон Уур Амьсгалын
Сан болон Нидерландийн Хөгжлийн Банкны дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотын гэр
хорооллын агаарын бохирдлыг нарийвчлан судалж, зах зээлийн нарийвчилсан үнэлгээг
хийх ажлыг удирдан явуулж байна. Зах зээлийн үнэлгээ нь иргэдийн орлогын бүтэц болон
халаалтын бусад сонголтот шийдлийг худалдаж авах тэдний хүсэл хэрэгцээг судлахын
зэрэгцээ энэ төрлийн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой хууль эрх зүй, бодлогын орчинг бий
болгох, зөв технологийг тодорхойлоход чиглэж байна.

ÕªÒªËÁªÐ

Хугацаа

Сэдэв

08:00 - 09:00
09:00 - 09:05

Илтгэгч / Модератор / Панелист
Бүртгэл, цай, кофе

Аюулгүй байдлын товч зааварчилгаа

Хугацаа

Сэдэв

Илтгэгч / Модератор / Панелист

12:15 - 13:10

Товч танилцуулга: Монгол Улсын
Тогтвортой санхүүжилтийн замын зургийг
боловсруулах нь

Д.Төмөрхүү, МБХ-ны ТоС-ийн Удирдах хорооны
дарга

Хөтлөгч

Хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын тогтвортой
Панелистууд:
санхүүжилтийн системийг загварчлах нь
Ÿ Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
1. Б.Лхагвасүрэн, Монголбанкны
удирдлага, ТоС-ийн тайлагналыг бэхжүүлэх
Дэд ерөнхийлөгч
Ÿ ТоС-ийн бодлого, зохицуулалтууд
2. Д.Баярсайхан, Санхүүгийн зохицуулах
Ÿ Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа
хорооны дэд дарга
Ÿ Банкны бус санхүүгийн салбарын
3. Х.Алтай, МХБ-ийн гүйцэтгэх захирал
оролцоо
4. С.Оюун, Дэлхийн усны түншлэлийн тэргүүн
Ÿ Олон улсын байгууллагуудын оролцоо,
5. Вей Юан, ОУСК-ийн Тогтвортой
дэмжлэг, хамтын ажиллагаа
санхүүжилтийн олон улсын холбооны
ажлын алба
6. Иан Хэндэрсон, НҮББОХ-ийн олон улсын
хамтын ажиллагаа хариуцсан захирал
7. Б.Чимэд-Очир, НҮБХХ-ийн Биофин төслийн
ахлах зөвлөх

I хэсэг: Өндөр түвшний хэлэлцүүлэг - Монгол Улсын тогтвортой, ногоон хөгжлийн төлөө хамтын хүчээ нэгтгэх нь
09:05 – 09:15

Нээлтийн үг

Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын Илгээлт
Д.Оюунхорол, УИХ-ын гишүүн, БОАЖ-ын сайд
О.Орхон, МБХ-ны ерөнхийлөгч

09:15 – 09:35

Хүндэт зочны үг

Эрик Солхайм, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн
дарга

09:35 – 09:45

Ногоон зээлийн сан байгуулах хамтарсан
санамж бичгийн талаар мэдээлэх

МБХ, БОАЖЯ, СЯ, ДДНХБ

09:45 - 10:00

Онцлох илтгэл

Франк Рижсберманн, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн
байгууллагын захирал
Түен Нгүен, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн
Монгол дахь суурин төлөөлөгч

Модератор: Д.Төмөрхүү

II хэсэг: Монгол Улсын Ногоон зээлийн сан
10:00 - 10:15

Танилцуулга: Олон улсын сайн туршлага
- Индонези улсын ногоон зээлийн сан ба
МУ-тай хамтран ажиллах боломжууд

Сатяа Трипати, Индонези улсын ногоон зээлийн сан
(TLFF)-ийн захирал, НҮББХ-ийн Тогтвортой
хөгжлийн олон улс хариуцсан дарга

10:15 - 10:30

Танилцуулга: Ногоон зээлийн сангийн
төслүүд – Эрчим хүчний хэмнэлт

Ч.Болормаа, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн
байгууллага (GGGI)-ийн Ногоон хөрөнгө оруулалтын
мэргэжилтэн

Танилцуулга: Монгол Улсын Ногоон
зээлийн сан

Б.Найдалаа, МБХ-ны ТоС-ийн Удирдах хорооны
гишүүн, ДДНХБ-ын зөвлөх

Хэлэлцүүлэг: Ногоон зээлийн сан
– Дараагийн алхамууд, оролцогч
байгууллагуудын үүрэг оролцоо
Ÿ Хамтрагч байгууллагуудын бодитой
үүрэг, оролцоо
Ÿ МУ-ын Засгийн газрын дэмжлэг
Ÿ Сангийн бүтэц, үйл ажиллагаа
Ÿ Үе шаттай санхүүжилт
Ÿ Сангийн төслүүд

Панелистууд:
1. Т.Булган, БОАЖЯамны Ногоон хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
2. Х.Булгантуяа, Сангийн дэд сайд
3. Махүа Ачаряа, ДДНХБ-ын орлогч захирал
4. Пайшинс Маяаки, Нидерландын хөгжлийн
банкны Байгаль орчин, нийгмийн мэргэжилтэн
5. Аяан Адам, Ногоон уур амьсгалын сангийн
хувийн хэвшлийн санхүүжилт хариуцсан
захирал
6. Сатяа Трипати, Индонези улсын ногоон
зээлийн сан (TLFF)-ийн захирал, НҮББХ-ийн
Тогтвортой хөгжлийн олон улс хариуцсан дарга
7. С.Оргодол, Худалдаа хөгжлийн банкны
гүйцэтгэх захирлын орлогч
8. Ж.Батбаясгалан, Нийслэлийн Засаг даргын
Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал
хариуцсан орлогч
9. Ж.Үнэнбат, МБХ-ны гүйцэтгэх захирал

10:30 - 11:15

13:10 - 13:15

МБХ, Нидерландын хөгжлийн хооронд ТоС-ийн
онлайн сургалтын систем боловсруулах хамтын
ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах ёслол

13:15 - 13:20

Видео: Ариг банк – ТоС Манлайлагч байгууллага 2017

13:20 - 13:30

“ТоС Манлайлагч байгууллага 2018”

13:30 - 14:30

Өдрийн хоол - Наадам ресторан, 2 давхар

IV хэсэг: Тогтвортой хөгжлийн төлөөх хамтын ажиллагаа
14:30 - 14:45

Танилцуулга: Биологийн олон янз
байдлын санхүүжилт

Массимилиано Рива, НҮБХХ-ийн Биофин төслийн
бодлогын мэргэжилтэн

14:45 - 15:00

Танилцуулга: TBC

Аяан Адам, Ногоон уур амьсгалын сангийн
хувийн хэвшлийн санхүүжилт хариуцсан захирал

15:00 - 15:15

Танилцуулга: Ногоон барилга

Арнауд Хекманн, АХБ-ны Ахлах хот төлөвлөлтийн
мэргэжилтэн

15:15 - 16:00

Хэлэлцүүлэг: Тогтвортой санхүүжилтийг
түгээн дэлгэрүүлэх нь – бодлого, төсөл,
хамтын ажиллагаа ба чадавхи

Панелистууд:
1. Кикокү Шинчи, Моргейн Стенли
Секьюритиз ХХК-ийн Цэвэр эрчим хүчний
хэлтсийн ахлах зөвлөх
2. М.Оюунчимэг, МҮХАҮТ-ийн дарга
3. С.Алтанцэцэг, НЭЗТТ-ийн Монгол дахь
зохицуулагч
4. Арнауд Хекманн, АХБ-ны Ахлах хот
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
5. У.Сарангоо, Гоёо компанийн технологи
эрхэлсэн дэд захирал
6. С.Амгаланбаатар, Монголын байгаль орчны
иргэний зөвлөлийн Тэргүүний үүрэг гүйцэтгэгч
7. Б.Нарангарав, Улаанбаатар хотын банкны
Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын
ажилтан

Модератор: Б.Найдалаа
11:15 - 11:45

Цайны завсарлага / Ногоон төслүүдийн үзэсгэлэн

III хэсэг: Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн замын зураг
11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

Э.Номиндарь, МБХ-ны Төсөл, хамтын ажиллагааны
Танилцуулга: Монгол Улсын Тогтвортой
санхүүжилт (ТоС)-ийн хөтөлбөр – жилийн менежер
тайлан, ололт амжилт, цаашдын алсын хараа
Танилцуулга: ОУСК-ийн Тогтвортой
санхүүжилтийн олон улсын холбооны
гишүүдийн сайн туршлага

Вей Юан, ОУСК-ийн Тогтвортой санхүүжилтийн олон
улсын холбооны ажлын алба

Д.Төмөрхүү, Ариг банкны гүйцэтгэх захирал

Модератор: Б.Батмөнх, ОУСК-ийн ахлах менежер
Ж.Үнэнбат, МБХ-ны гүйцэтгэх захирал

16:00 - 16:15

Дүгнэлт болон хаалт

19:00 - 21:00

Урилгаар: Оройн хүлээн авалт /Боллрүүм 3, 1 давхар/

