
 Summary of Gender Baseline Assessment Report – GEFF Mongolia – April 2022    
         

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жендэрийн суурь үнэлгээний тайлангийн хураангуй 
 
Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүгийн үйлчилгээ (ГЕФФ) МОНГОЛ УЛС 
 
 
2022 оны дөрөвдүгээр сар 
 
 
 
 
 
 
 

Энэхүү судалгааг дараах 
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр 
боловсруулсан болно.: 

  
Japan-EBRD  
Cooperation Fund 

 
 
Тайланг дараах байгуулаагийн зөвлөх бэлдсэн:  
 
Тодруулга: 
Энэхүү судалгааг Уур амьсгалын ногоон сан болон Япон-ЕСБХБ-ны хамтын ажиллагааны 
сангийн санхүүгийн тусламжаар боловсруулсан болно. Энд илэрхийлсэн саналууд нь ГЕФФ 
Монгол төслийн зөвлөхийнх тул ЕСБХБ болон/эсвэл Уур амьсгалын ногоон сан ба Япон-
ЕСБХБ-ны хамтын ажиллагааны сангийн албан санал, байр суурийг илтгэхгүй.  

 



2 
 

АГУУЛГА 

 
1. ХУРААНГҮЙ            1 
2. Үндсэн ололтууд  
 2.1 Ерөнхий            3 
 2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг, ойлголт    4 
 2.3 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон санхүүжилтийн   
боломжуудын талаарх мэдээллийн хүртээмж       4 
 2.4 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлтэй  
холбоотой эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн эмзэг байдал ба түүнийг  
даван туулах стратеги          5 
 2.5 Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн санхүүгийн болон  
ногоон технологийн хүртээмжид тулгарч буй саад бэрхшээл     6 
3. ЗӨВЛӨМЖ            7 
4. Жендерийн мэдрэгмжтэй ногоон эдийн засгийг  
дэмжих санхүүгийн үйлчилгээ (ГЕФФ)        9 
 
 
  



 

 Summary of Gender Baseline Assessment Report – GEFF Mongolia – April 2022    
         

1 

1. ХУРААНГУЙ 
Монгол дахь Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүгийн үйлчилгээ (ГЕФФ) төслийн техникийн 
туслалцааны хүрээнд хийгдсэн энэхүү судалгаа нь Монгол дахь эмэгтэйчүүдийн уур 
амьсгалын санхүүжилтэд хамрагдах боломжийг үнэлж, эмэгтэй тэргүүтэй бизнес эрхлэгчдэд 
тулгарч буй эрэлт, нийлүүлэлтийн жендэрт суурилсан саад бэрхшээлүүдийг тодорхойлохыг 
зорьсон болно. Судалгааны дүн шинжилгээг айл өрх, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл болж 
судалгааны асуумжинд хариулсан 190 хүний   хариулт, мөн нийт 32 хүн оролцсон дөрвөн 
фокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд тулгуурлан хийсэн болно.  
Судалгаанд дараах гол сэдвүүдийг хөндөв: 

• уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдлийн талаарх мэдлэг, 
• ялгаатай хэрэгцээ, тэргүүлэх зорилтууд, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөх 

магадлалыг өндөрсгөх эмзэг байдал, эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийг сонгох 
зэрэг дасан зохицох стратегиуд, 

• эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийн санхүүжилтийн хүртээмжид нөлөөлж буй  саад 
бэрхшээлүүд. 

Эмэгтэйчүүдийн үүрэг роль, үүнтэй холбоотой хэвшмэл ойлголт, ялангуяа тэдний өрх гэрийн 
ажилд зарцуулдаг цаг, хүчин чармайлт, хүүхэд, гэр бүлийн нас өндөр гишүүн, өвчтэй 
хүмүүсээ асрах, сувилах үүрэг эмэгтэйчүүдээд оногддог нь эдийн засгийн үйл ажиллагаанд 
оролцох эмэгтэйчүүдийн боломжийг ихээхэн бууруулдаг. Гэрийн тодотголтой эдгээр ажилд 
эмэгтэйчүүд цагаа зарцуулснаар орлого олох эсвэл уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй 
эрсдэл, сорилтод гэр орон, бизнесээ дасган зохицуулах үйл ажиллагаанд зарцуулах цаг 
тэдэнд гардаггүй.  
Жендэрийн тэгш бус байдал нь малчин өрх, хотын өрх, компанийн удирдах түвшин, бодлого 
боловсруулагчид гэх мэт шийдвэр гаргах бүх түвшинд илэрч байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар эмэгтэйчүүд илүү сайн мэдээлэлтэй ч тэд шийдвэр гаргах 
эрх мэдэл багатай байдаг нь үр ашиггүй байдлыг бий болгодог тухай уг судалгааны арга 
барилын нэг хэсэг болох бүлгийн ярилцлагуудаар илэрсэн.  
Судалгаанд оролцогчид хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй дэлхийн температурын 
өсөлтийн талаар өндөр мэдлэгтэй байгааг харуулсан. Судалгаанд оролцогчид уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй бөөнөөр устах, далай тэнгисийн гамшиг зэрэг дэлхийн 
хэмжээний эрсдэлт үзэгдэлүүдийн тухай бус Монгол оронд болж буй өөрчлөлтүүд буюу 
дундаж температурын өсөлт, үер, ган гачиг, ойн модны устгал зэргийн тухай  илүү мэдээлэл, 
мэдлэгтэй байна.  
Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сорилтуудын талаар 
өндөр мэдлэгтэй гэдэг нь бүлгийн ярилцлагын үеэр харагдсан. Монголын бизнес эмэгтэй 
эрхлэгчид уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавар буюу агаарын температур нэмэгдэх, цаг 
агаарын эрс тэс өөрчлөлт, цөлжилт, үүнээс үүдэн малын өвс тэжээлийн хомсдох зэрэг 
амьжиргаанд нь нөлөөлж байгаа талаар санаа зовж байгаагаа илэрхийлэв. Тэд бизнесийн 
янз бүрийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг мэдэрсэн гэдгээ мэдэгдсэн. 
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой цаг агаарын эрсдэлт үзэгдлүүд ялангуяа хөдөө орон 
нутагт эрхэлж буй бизнест сөргөөр нөлөөлж байна. Судалгаанд оролцсон олон бизнес 
эрхлэгчид цаг агаарын ийм нөхцөл байдалд дасан зохицохоор төлөвлөж байсан ч тэдний 
цөөн хэдэн нь л  бизнесийнхээ ирээдүйн талаар тодорхой төсөөлөлтэй байсан. Судалгаанд 
хамрагдсан цөөн хүн л “богино наст ургамал” тариалах, хүлэмж, усалгааны систем 
суурилуулах гэх мэт тодорхой бөгөөд боломжит хувилбаруудыг нэрлэсэн. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаар санал асуулгад оролцогчид нарны эрчим 
хүчний систем суурилуулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй тээврийн хэрэгсэл ашиглах, дулаалга 
сайжруулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг суурилуулах, хүлэмж барих зэрэг 
шийдлүүдийг илүү сонирхож байв.  
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Гэсэн хэдий ч судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчид болон айл өрхийн дийлэнх нь 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл олж авах боломж тэдэнд хомс байдгийг 
илэрхийлэв. Судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь мэдээллийг онлайнаар хайж, олж авдаг 
гэжээ. Үүний дараа жагсах мэдээлэл авах хувилбар бол банкны маркетингийн үйл 
ажиллагаа, улмаар гэр бүл, найз нөхөд, хамт ажиллагсдаас мэдээлэл авдаг хэмээн 
эрэмблэжээ. Санхүүгийн мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаанд иргэний нийгэм, байгаль орчны 
бүлгүүд ч үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг судалгаанд оролцогчид хэлсэн байна. Судалгаанд 
хамрагдагдсан айл өрхүүдийн ихэнх нь уур амьсгалын санхүүжилтэд хамрагдах 
боломжуудын талаар хангалттай мэдээлэлгүй гэж хариулсан бол судалгаанд оролцсон 
бизнес эрхлэгчид ч үүнтэй төстэй байдлаар хариулав. Иймээс, банкууд зах зээлийн 
холбогдох сегментүүдэд, зээлийн талаар, ялангуяа ногоон зээлийн талаар хангалттай 
мэдээлэл түгээж чаддаггүй байх магадлалтайг эдгээр хариултууд харуулж байна. 
Судалгаанд оролцогчдын маш өндөр хувь нь банкинд данс эзэмшиж, богино хугацааны зээл 
авсан байгааг үндэслэн айл, өрх, аж ахуйн нэгжүүд санхүүгийн системээс ихээхэн 
хамааралтай байдаг гэсэн дүгнэлт хийхээр байна. Гэтэл, бизнес эрхлэх, тэр тусмаа бизнесээ 
уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй болгоход хамгийн их саад бэрхшээл болж байгаа зүйл 
бол санхүүгийн хүртээмжгүй байдал аж. 
 
Банкны үйл ажиллагаанд гардаг жендэрийн мэдрэмжгүй хандлагыг дараах байдлаар 
тодорхойлов: 
 
• Эд хөрөнгө, газар нь ихэвчлэн эмэгтэй хүний нэр дээр бус, нөхрийнх нь нэр дээр бүртгэлтэй 
байдаг тул бизнесээ өргөжүүлэх, шинэ технологид хөрөнгө оруулах хүсэлтэй эмэгтэйчүүдийн 
хувьд барьцаа хөрөнгийн дутагдал нь хамгийн том саад болдог. 
• Ганц бие эсвэл салсан эмэгтэйд хамтран зээлдэгч шаардлагатай байгаа нь санхүүгийн 
хүртээмжид нэмэлт саад бэрхшээл учруулдаг. 
• Ихэнхдээ үр өгөөжтэй төсөл, бат бөх бизнес төлөвлөгөөтэй ч бизнес эрхлэх хүсэлтэй нөхөн 
үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг тохирох зээлдэгч гэж тооцогддоггүй. 
• Банкны ажилтнууд, тэр дундаа эрэгтэй ажилтнууд эмэгтэйчүүдийг үр дүнтэй, амжилттай 
бизнес эрхлэгч, менежер байх чадваргүй хэмээх өрөөсгөл хэвшмэл ойлголттой байдаг. 
• Зээлд хамрагдах, аливаа боломжийн тухай мэдээлэл авахад танил талын сүлжээ, холбоо 
сүлбээ нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хийгээд энэ нь боломж, хүртээмжийг тэгш бус болгон, үүнд 
эмэгтэйчүүд илүү өрттөг.  
 
Дээр дурдсан бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар боловсруулсан зөвлөмжид 
дараах  зүйлс орно: 
 
• Бизнесийн статистикийн үндэс суурь болох бизнес эрхлэгч эмэгтэй гэсэн тодорхойлолтыг 
бий болгон, бизнесийн салбар дахь жендэрийн тэгш бус байдлыг хэмжих, жендэрийн тэгш 
байдлыг хангахад чиглэсэн хуулийн төслийг дэмжих. 
• Статистик хэмжилтийн төрлүүдийг сайжруулж, жендерээр ялгасан тоон мэдээллүүдийг 
гаргах. 
• Ногоон зээлийн хүртээмжийг сайжруулах зорилтот үйл ажиллагаанд эмэгтэй бизнес 
эрхлэгч, эмэгтэйчүүдийг хамруулж, банкны жендэрийн мэдрэмжгүй хандлага, практикийг 
өөрчлөх.  
• Зээл, технологид хүрэхэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг даван туулахад нь туслах замаар 
эмэгтэйчүүдийн бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэхийг дэмжих. 
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• Ногоон санхүүжилтийн хөтөлбөрүүдийг төлөвлөж, янз бүрийн салбарын хэрэгцээ, 
боломжид дүн шинжилгээ хийх замаар ногоон технологийг нэвтрүүлэх. 
• Ногоон зээлтэй холбоотой боломжуудын талаар жендэрийн мэдрэмжтэй мэдээллийн 
кампанит ажил өрнүүлж, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээнд нийцсэн ногоон зээлийн 
бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх. 
• Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг хамтран сурталчлах боломжтой иргэдийн нийгэм, ТББ, 
эмэгтэйчүүдийн холбоодтой хамтран ажиллах. 
• Ногоон шилжилтийн үед ногоон зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд банкуудын үүрэг нэн 
чухал байдаг тул бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байх, тэдэнд 
үйлчилгээ үзүүлэх банкны зээлийн мэргэжилтнүүдийн чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
• Уур амьсгалын өөрчлөлт ба бизнесийн үйл ажиллагааны шууд хамаарал, нөлөөллийг 
бууруулах механизм/ногоон технологиийн талаар мэдээлэл өгөх зорилтот үйл 
ажиллагаа/кампанит ажил өрнүүлэх. 
• Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбооноос (ТоС) жендэрийн мэдрэмжтэй зээл 
олгох чиглэлээр боловсруулсан банкны удирдамж, загвар, харилцагчийн хэрэгцээг 
жендэрийн мэдрэмжтэйгээр үнэлэх арга хэрэгслийг нэвтрүүлэхэд Төв банк болон 
Санхүүгийн зохицуулах хороонд дэмжлэг үзүүлэх. 
 
Энэхүү хураангуй нь Жендэрийн суурь үнэлгээний тайлангийн бүрэн хувилбарт өгөгдсөн гол 
дүгнэлт, зөвлөмжийг багтаасан болно. 
 

2. ҮНДСЭН ОЛОЛТУУД  

2.1 Ерөнхий 
Монгол Улсад уур амьсгалын өөрчлөлт, жендэртэй холбоотой асуудлаар төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй олон төсөл санаачилга байгаагийн дийлэнх нь 
олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэй байдаг. 
Гэсэн хэдий ч нүүрстөрөгч ялгаруулах технологиос хамааралтай эсвэл уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүдэх эрсдэлд өртөмтгий бизнес, салбаруудад уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр 
дагавар, ногоон эдийн засагт эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй сорилт, боломжууд болон эдгээр 
судалгааны чиглэлүүдийн хоорондын харилцааны талаарх мэдлэг хангалтгүй байна. 
Судлагдахууны тодорхойлолтуудыг эцэслэн гаргаж, жендерээр нь ялгасан дата өгөгдөл дээр 
үндэслэн энэхүү сэдвээр судалгаа, яриа хэлэлцүүлгүүдийг үргэлжлүүлэн хийх 
шаардлагатай. Жендэрийн мэдрэмжтэй ногоон шилжилтийг дэмжих арга хэмжээ авахын 
тулд Монгол улсын Үндэсний статистикийн газар мэдээлэл цуглуулах хүчин чармайлтаа бүр 
их эрчимжүүлэж, энэ үйл явцыг манлайлж болох юм.  
Мал аж ахуйн салбар нь Монголын эдийн засгийн амин чухал салбар бөгөөд жендэрийн 
мэдрэмжтэй уур амьсгалын үйл ажиллагаанд маш тодорхой үр дагавар бүхий нийгмийн 
тулгуур салбар юм. Энэ салбар нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй томоохон ачааг 
үүрдэг боловч тархай бутархай, ихэвчлэн орлого багатай нэгжүүд (жишээ нь малчин 
өрхүүд) үйл ажиллагаа явуулдгаас зах зээлд нэвтрэх боломж нь хязгаарлагдмал байна. 
Гэтэл байгаль орчны доройтол малчин өрхүүдийн амьжиргаанд бодит эрсдлийг үүсгэж 
байна. Малчид уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээг хангалттай 
хэрэгжүүлээгүй дээр эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хөдөөний эмэгтэйчүүдийн  оролцоо 
ижил тэгш биш байна. ХАА-н  салбарыг малчдын амьжиргааг тэтгэх түвшинд хүргэхийн 
тулд ирээдүйг баталгаажуулах өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай. Монголын бусад салбарын 



4 
 

ихэнх бизнесийн адил бизнесээ төрөлжүүлэх нь (худалдаа, барилга, хүнс, аялал жуулчлал 
гэх мэт) зарим малчдын хувьд ашигтай хувилбар байж болох юм. 

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг, ойлголт 
Өрхийн, мөн аж ахуйн нэгжийн судалгаанд оролцогчид уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний 
аюулын талаар асуумжид өгсөн хариултуудтай их, бага хэмжээгээр санал нийлсэн нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн талаар мэдлэгтэй байгааг харуулж байна. Тухайлбал, дэлхийн 
агаарын температур нэмэгдэж байгаа нь хүний үйл ажиллагатай холбоотой гэдгийг 
оролцогчид дэмжсэн байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт яг одоо явагдаж байгаа гэдэгтэй ч 
судалгаанд оролцогчид өөрсдийн туршлагад суурилан санал нийлсэн хариултуудыг өгчээ. 
Судалгаанд хамрагдагсдын дийлэнх нь хүлэмжийн хий, далайн урсгал, ойн хомсдол, үер, ган 
гачиг, биологийн төрөл зүйл устах зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж буй үйл явцын 
талаар дундаж мэдлэгтэй гэж хариулжээ. 
Судалгаанд оролцогчид Монгол оронд тохиолдож буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр 
дагавар болох дундаж температурын өсөлт, үер, ган гачиг, ойн хомсдол зэргийг биологийн 
төрөл зүйл устах, хүлэмжийн хий, далайн урсгал зэрэг онолын болон алс холын үзэгдлүүдээс 
харьцангуй сайн мэдэж байсан нь гайхмаар зүйл биш юм. Монгол Улс нь уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дэлхийн бусад бүс нутгуудаас илүү их өртөж, агаарын температур бүр илүү эрс 
тэс болж, зуны улирал нь илүү хуурай, өвлийн улирал нь илүү хахир хатуу болж байгаа 
билээ.  
Шийдвэр гаргагчид болон хувийн хэвшлийнхэн жендэрийн тэгш байдлын асуудал, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлэй аюул, эрсдэл, ногоон санхүүжилтийн хэрэгцээг сайн мэддэг 
бөгөөд эдгээр бүх асуудлыг даван туулах томоохон дэд бүтэц бий болсон гэж ерөнхийд нь 
үзэж байна. 
Гэсэн хэдий ч төрийн бус байгууллагууд болон олон улсын хамтын ажиллагааны төслүүдийн 
төлөөлөгчидтэй хийсэн бүлгийн ярилцлагууд нь зорилтот бүлгүүд, тэр байтугай шийдвэр 
гаргагчдын дунд ерөнхий ойлголт, мэдлэгийн түвшин доогуур байгааг илрүүлсэн. 
Бүлгийн хэлэлцүүлгийн явцад бизнес эрхэлэгч эмэгтэйчүүдийн өгсөн хариултууд нь тэд уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн тухай нарийн мэдлэгтэйг нь харууллаа. Тэд уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар өөрсдийн туршлагаас ярихдаа агаарын 
температур нэмэгдэж, шуурга ихсэж, гол мөрөн ширгэж, цөлжиж, мал өвс ногоогүй болж, 
хүмүүс өвдөж, өвөл цасгүй, зун бороо орохгүй байх зэргийг онцолж байв. Өөр өөр төрлийн 
бизнес эрхэлдэг эдгээр эмэгтэйчүүд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө нь бизнесийнх нь үйл 
ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлснийг хуваалцаж байв. Тухайлбал, ямааны ноолууран хялгас 
бүдүүн болж, ноолуурын чанар муудах; шуурганаас болж гэрийнхээ бүрээсийг жилд нэг биш 
хоёр удаа солих; үйлдвэрлэлд (жишээ нь даавууны) шаардлагатай усны үнэ өсөх зэргийг 
дурдав.  

2.3 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон санхүүжилтийн боломжуудын талаарх 
мэдээллийн хүртээмж 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх ихэнх мэдээллийг интернэт, телевизээс авдаг хэдий ч  
судалгаанд оролцогчид энэ талаарх мэдлэгээ ихэвчлэн “дундаж” гэж үнэлсэн байна. 
Тиймээс, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх илүү их мэдлэг өгч, цаашлаад аюул 
эрсдэлийн эсрэг ямар арга хэмжээ авч болох тухай мэдээллийг оновчтой түгээхийн тулд 
мэдээллийг хангалттай авдаггүйн учир шалтгаан хийгээд монголчууд ихэнх мэдээллийг 
хаанаас (жишээ нь, цахим эх сурвалжаас мэдээллээ авдаг бол мэдээний ямар сайт, 
сониноос, эсвэл аль сошиал медиа платформоос) олж авдгийг нэмэлт судалгаагаар тогтоох 
шаардлагатай.  
Бизнесийн судалгаанд оролцогчдын дийлэнх нь өрхийн судалгаанд оролцогчдын нэгэн адил 
санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар хангалттай мэдээлэл авч чаддаггүй эжээ. Судалгаанд 
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оролцогчдын дийлэнх нь интернэт хайлтаар дамжуулан мэдээллээ авдаг гэжээ. Удаах 
мэдээллийн эх сурвалжууд нь банкнууд болон гэр бүл, найз нөхөд, хамтран ажиллагсад 
гэсэн байна. Харин мэдээллийн итгэлт эх сурвалжууд нь банкнууд болон санхүүгийн мэдлэг 
олгох сургалтын байгууллагууд гэж хариулсан байна.  
Иргэний нийгэм, байгаль орчны бүлгүүд ч хүмүүст мэдээлэл өгөх үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд 
тэд яг аль мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг онилж болохыг 
мэдэх сонирхолтой байдаг аж. Ногоон санхүүжилтийн хөтөлбөрүүд эдгээр бүлгүүдтэй 
хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй.  
Судалгаанд хамрагдсан монголчуудын хувьд мэдээллийн хүртээмжгүй байх нь эхний элжинд 
тулгамдсан асуудал биш мэт боловч банк, санхүүгийн боломжит бүтээгдэхүүний талаар 
тусгайлан асуухад өрхийн санал асуулгад хамрагдсан хүмүүс санхүүгийн бүтээгдэхүүний 
талаарх мэдээлэл авах боломж хангалтгүй гэж хариулжээ. Бизнесийн судалгаанд 
оролцогчид ч ижил төстэй хариулт өгсөн. Энэ нь санхүүгийн бүтээгдэхүүний тухай мэдээлэл 
хангалтгүй байдгийг тод харуулж байна.  
Нийслэл хотын захын дүүргүүд мөн алслагдсан бүс нутагт амьдардаг эмэгтэйчүүд хууль 
тогтоомж, эрх зүйн талаар мэдлэг дутмаг, жендэрээр ялгаварлан гадуурхахын тухай, нөгөө 
талаас бизнес эрхлэх боломжийн талаар ч бага мэдээлэлтэй байдаг. Энэ нь хөдөөгийн 
эрэгтэйчүүдийн хувьд ч бас асуудал байх.  
Засгийн газар мэдээлэл дутмаг байгааг мэдэж байгаа тул нөхцөл байдлыг арилгахын тулд 
хэд хэдэн арга хэмжээг эхлүүлсэн. ХХААХҮЯ-ны ЖДҮ-ийг дэмжих газар, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
сантай хамтран хэрэгжүүлж буй ажлуудыг ХХААХҮЯ-ны мэргэжилтнүүд бүлгийн ярилцлагын 
үеэр онцгойлон дурдлаа. 

2.4 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлтэй холбоотой эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн эмзэг байдал ба түүнийг даван туулах стратеги 

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой цаг агаарын эрс тэс үзэгдэлүүд нь хөдөө орон 
нутгийн бизнес эрхлэгчдэд сөргөөр нөлөөлж байна. Судалгаанд хамрагдсан бизнес 
эрхлэгчдийн ихэнх нь эдгээр цаг агаарын эрсдлүүдээс сэргийлэх, хамгаалахтай холбоотой 
дасан зохицох өөрчлөлтийг хийхээр төлөвлөж байгаагаа мэдэгдсэн хэдий ч тэдний цөөн 
хэсэг л бизнесийнхээ ирээдүйн талаар тодорхой төсөөлөлтэй байв  (үүнд хөдөө аж ахуйн 
салбарыг орхихтой холбоотой хувилбаруудыг хүртэл дэвшүүлсэн). 
Судалгааны цөөн хэдэн хариултад “богино наст ургамал” тариалах, хүлэмж, усалгааны 
систем суурилуулах гэх мэт тодорхой, боломжит хувилбаруудыг багтаасан байв. Жижиг 
бизнес эрхлэгчдийн гуравны нэг нь уур амьсгалтай холбоотой алдагдлын хариуд өөрчлөлт 
хийсэн бол 21% нь хийгээгүй, 36% нь хийгээгүй гэвч хийхээр төлөвлөж байна гэж хариулжээ. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хэрхэн хариу арга хэмжээ авах талаар судалгаанд оролцогчид 
нарны эрчим хүчний систем суурилуулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй тээврийн хэрэгсэл 
ашиглах, байшин, гэрийн дулаалга сайжруулах, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг 
суурилуулах, хүлэмж барих зэрэг шийдлүүдийг сонгосон байв.  
Гэсэн хэдий ч судалгаанд оролцогчдын дөрөвний нэг нь өөрчлөлт хийх нь ашигтай хувилбар 
гэж үзэхгүй байна гэж хариулжээ. Тухайлбал, хөдөө аж ахуй (болон мал аж ахуйн) салбар 
хөдөө орон нутагт маш чухал бөгөөд ажиллах хүчний бараг дөрөвний нэгийг шингээж байгаа 
ч ДНБ-ий дөнгөж 13 хувийг л эзэлж байна. Энэ нь эмзэг давхаргын хүмүүсийн амьжиргааны 
эх үүсвэрийг залгуулдаг хэдий ч өндөр эрсдэлтэй бөгөөд эмзэг байдлыг үүсгэдэг салбар учир 
энэ салбарт өөрчлөлт хийхэд хэцүү юм. Хөдөөгийн малчид нь цаг агаарын олон эрс тэс 
үзэгдлүүдийг тэсвэрлэн аж төрж байна. Мал сүргээ өсгөх нь бэлчээрийн доройтлыг буй 
болгохын зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болон уг бизнесийн загварыг тогтвортой 
байлгах нь улам бүр хэцүү болж байна. 
Малтай өрхүүд бэлчээр хайж өөр аймаг руу оторлон нүүх хандлагатай байдаг бол аймаг, 
сумын төвд аж төрж буй ажилгүй хүмүүс хот руу нүүх боломжийг бэрхшээлийг даван туулах 
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стратеги гэж ойлгож байна. Гэвч хотод ирсэн хүмүүс агаарын бохирдлын нөлөөнд өртөхийн 
хажуугаар маш тодорхойгүй ирээдүйтэй нүүр тулдаг. 
Эмэгтэйчүүдийн үүрэг, үүнтэй холбоотой хэвшмэл ойлголт, ялангуяа тэдний гэр орноо авч 
явах, хүүхэд, өвчтэй, өндөр настнуудыг асрах зэрэг гэрийн ажлын ачаалал нь тэдний эдийн 
засгийн үйл ажиллагаанд оролцоох боломжийг хаасаар байна. Эмэгтэйчүүд эдгээр гэрийн 
болон асаргаа сувилгааны ажил хийх нь орлого олох эсвэл айл өрх, бизнесийг уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй эрсдэл, сорилтод бэлтгэх, дасан зохицох чадавхийг нь сайжруулах 
ажилд зарцуулах цаг тэдэнд огт гардаггүй гэсэн үг юм. Өрх толгойлсон эхчүүдийн бэрхшээл, 
сорилтыг даван туулах гол стратеги нь орлого олох эсвэл гэр, асаргааны ажлыг эцэг эх, 
эсвэл бусад насанд хүрэгчдэд шилжүүлэх юм. Иймээс  жендэрийн хэвшмэл ойлголтуудыг 
арилгах 
 хэрэгтэй. 

2.5 Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн санхүүгийн болон ногоон технологийн 
хүртээмжид тулгарч буй саад бэрхшээл 

Санхүүгийн системээс өрх, аж ахуйн нэгжүүд ихээхэн хамааралтай байдаг бөгөөд 
судалгаанд оролцогчдын ихэнхи хувь банкинд данс эзэмшдэг, мөн богино хугацааны зээлтэй 
байв. Өрхийн бага хэмжээний зээл авахад барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй ч өндөр хүүтэй 
байж болно.  
Үүний зэрэгцээ санхүүгийн хүртээмж нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг бий 
болгоход саад болж бизнес эрхлэхэд хамгийн чухал саад бэрхшээл болж байна. Судалгааны 
явцад дараах  жендэрийн мэдрэмжгүй банкны үйл ажиллагаа илэрсэн. 
• Эд хөрөнгө, газар нь ихэвчлэн өрхийн толгойлогч буюу эмэгтэй хүний нөхрийн нэр дээр 
бүртгэлтэй байдаг тул бизнесээ өргөжүүлэх, шинэ технологид хөрөнгө оруулах хүсэлтэй 
эмэгтэйчүүдийн хувьд барьцаа хөрөнгийн дутагдал нь хамгийн том саад болдог. 
• Ганц бие эсвэл салсан эмэгтэйд хамтран зээлдэгч шаардлагатай байгаа нь санхүүгийн 
хүртээмжид нэмэлт саад бэрхшээл учруулдаг. 
 
• Бизнес эрхлэх хүсэлтэй нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд ихэнхдээ үр өгөөжтэй төсөл, 
бат бөх бизнес төлөвлөгөөтэй байдаг ч тэднийг тохирох зээлдэгч гэж тооцогддоггүй. 
• Банкны ажилтнууд, тэр дундаа эрэгтэй ажилтнууд эмэгтэйчүүдийг үр дүнтэй, амжилттай 
бизнес эрхлэгч, менежер байх чадваргүй хэмээн өрөөсгөл ойлголттой байдаг. 
•  Зээлд хамрагдах, аливаа боломжийн тухай мэдээлэл авахад танил талын сүлжээ, холбоо 
сүлбээ нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хийгээд энэ нь боломж, хүртээмжийг тэгш бус болгож, үүнд 
эмэгтэйчүүд илүү өрттөг.  
Жендэрийн тэгш бус байдал нь малчин өрх, хотын өрх, компанийн удирдах түвшин, бодлого 
боловсруулагчид гэх мэт шийдвэр гаргах бүх түвшинд илэрч байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар эмэгтэйчүүд илүү сайн мэдээлэлтэй ч тэд шийдвэр гаргах 
эрх мэдэл багатай байдаг нь үр ашиггүй байдлыг бий болгодог тухай уг судалгааны арга 
барилын нэг хэсэг болох бүлгийн ярилцлагуудаар илэрсэн.  
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3. ЗӨВЛӨМЖ 
Дараах зүйлд дээр дурдсан бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвлөмж өгсөн болно. 
• Бизнесийн статистикийн үндэс суурь болох бизнес эрхлэгч эмэгтэй гэсэн тодорхойлолтыг 
бий болгох, бизнесийн салбар дахь жендэрийн тэгш бус байдлыг хэмжих, жендэрийн тэгш 
байдлыг хангахад чиглэгдсэн хуулийн төслийг дэмжих. 
• Статистик хэмжилтийн төрлүүдийг сайжруулж, жендерээр ялгасан тоон мэдээллүүдийг 
гаргах. 
• Ногоон зээлийн хүртээмжийг сайжруулах зорилтот үйл ажиллагаанд эмэгтэй бизнес 
эрхлэгч, эмэгтэйчүүдийг хамруулж, банкны жендэрийн мэдрэмжгүй хандлага, практикийг 
өөрчлөх.  
Үүнд: 
o Өрхийн тэргүүн буюу эмэгтэй хүний нөхрийн нэр дээр байх барьцаа хөрөнгийн асуудал; 
o Ганц бие эмэгтэйчүүдэд тавьдаг хамтран зээлдэгчтэй байх ялгаварлан гадуурхсан 
шаардлага; 
o Эмэгтэйчүүдэд бичил бизнес тохиромжтой болон тэд бизнесийг өргөжүүлэн тэлж 
чадахгүй гэсэн хэвшмэл ойлголт; 
o Банкны санхүүгийн салбарын хөдөлмөр эрхлэлт дэх жендэрт суурилсан ялгаварлан 
гадуурхал, хэвшмэл ойлголт, хандлагыг арилгах; 
o Банкны ажилтнуудыг жендэрийн мэдрэмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх арга барилд сургах, 
хэвшмэл ойлголтуудыг даван туулахыг нь дэмжих, эмэгтэй зээлдэгчдийн зах зээлийн цоо 
шинэ боломж бололцоог олж харах. 
• Зээл, технологид хүрэхэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг даван туулахад нь туслах 
замаар эмэгтэйчүүдийн удирддаг бизнесүүдийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 
• Янз бүрийн салбарын хэрэгцээ, боломжид дүн шинжилгээ хийх замаар ногоон 
санхүүжилтийн хөтөлбөрүүдийг төлөвлөж, ногоон технологийг нэвтрүүлэх. Жишээлбэл, 
олон эмэгтэйчүүд бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны салбарт үлдэн, өргөжин тэлэх 
боломж хомс байдаг тул ногоон зээлийн хөтөлбөрүүд нь эмэгтэйчүүдийн бизнесийн 
цаашдын үйл ажиллагааг нь дэмжих, өрсөлдөхүйц зардлаас ашиг хүртэх зорилгоор энэ 
салбарыг чиглүүлэх ёстой.  
• Ногоон зээлтэй холбоотой боломжуудын талаар жендэрийн мэдрэмжтэй мэдээллийн 
кампанит ажил өрнүүлж, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээнд нийцсэн ногоон 
зээлийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх. 
• Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг хамтран сурталчлах боломжтой иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, ТББ, эмэгтэйчүүдийн холбоодтой хамтран ажиллах. Улс орон даяар 
салбартай Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо нь бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд 
чиглэсэн ногоон технологи, ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
давуу боломжтой.  
• Ногоон шилжилтийн үед ногоон зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд банкуудын үүрэг нэн 
чухал байдаг тул бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй байх, тэдэнд 
үйлчилгээ үзүүлэх банкны зээлийн мэргэжилтнүүдийн чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
 
• Уур амьсгалын өөрчлөлт ба бизнесийн үйл ажиллагааны шууд хамаарал, нөлөөллийг 
бууруулах механизм/ногоон технологийн талаар мэдээлэл өгөх зорилтот үйл 
ажиллагаа/кампанит ажил өрнүүлэх. 
• Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбооноос (ТоС) жендэрийн мэдрэмжтэй зээл 
олгох чиглэлээр боловсруулсан банкны удирдамж, загвар, харилцагчийн хэрэгцээг 
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жендэрийн мэдрэмжтэйгээр үнэлэх арга хэрэгслийг нэвтрүүлэхэд Төв банк болон 
Санхүүгийн зохицуулах хороонд дэмжлэг үзүүлэх. 
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4. ЖЕНДЕРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ НОГООН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ (ГЕФФ) 

Ногоон эдийн засгийг дэмжих санхүүгийн үйлчилгээ (ГЕФФ) нь Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банкнаас  (ЕСБХБ) Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа төсөл юм. ЕСБХБ нь Монгол 
улсын айл өрх, хувийн хэвшлийн бизнесийг өндөр гүйцэтгэлтэй технологи, сайн туршлага 
нутагшуулан, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахыг нь дэмжин ГЕФФ төслийн хүрээнд дотоодын 
банк, санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан бизнес төсөл хэрэгжүүлэх ногоон зээл олгох 
юм. 
GEFF Mongolia нь 2014-2019 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан Монголын 
тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилтийн хөтөлбөрийн (MonSEFF) ололт амжилт дээр 
тулгуурладаг. MonSEFF нь Монголын 40 шахам бизнес эрхлэгчдэд шинэ тоног төхөөрөмж 
авахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг  нийт 25 сая ам.долларын зээлээр дэмжин , эрчим 
хүчний хэрэглээгээг бууруулахад хувь нэмрээ оруулсан төсөл юм. Санхүүжүүлсэн төслүүд 
нийлээд жилд 255,047 МВт.цаг эрчим хүч хэмнэж, нүүрстөрөгчийн ялгарлыг 94,044 тонн 
эк.кв-аар бууруулсан байна.  
Одоогийн ГЕФФ-ын хэрэглүүр цаашдаа эрчим хүчний хэмнэлт, сэргээгдэх эрчим хүчний 
жижиг хэмжээний хөрөнгө оруулалтад зориулж 92 сая ам.долларын санхүүжилтээр 
Монголын ногоон эдийн засгийн шилжилтийг дэмжих болно.  Айл өрх, аж ахуйн нэгжүүд уг 
үйлчилгээнд хамрагдан энэ төсөлд хамрагдсан арилжааны банкуудаас дараах үйлчилгээг 
авч болно. Үүнд, 
• ногоон хөрөнгө оруулалтын төслийг боловсруулах явцад техникийн дэмжлэг авах 
• төслийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг авах (үүнд зээл, лизинг орно). 
Туршлагатай банкны мэрэгжилтэн техникийн хөтөлбөрийн менежерүүдээс бүрдсэн баг нь 
ГЕФФ-ын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тогтвортой байдал, чанарыг баталгаажуулна. Төслийн 
үүсэл эхлэл, хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, төслийн хэрэгжилт гээд төслийн бүх үе шатан дахь 
техникийн дэмжлэгийг ГЕФФ баг үзүүлнэ. Энэ нь хамгийн сайн шийдлүүдийг тодорхойлж, 
ногоон эдийн засгийн чанартай төслүүдийг амжилттай санхүүжүүлэхэд туслах юм. Нэмж 
дурдахад оролцогч санхүүгийн байгууллагууд болон тэдний үйлчлүүлэгчдэд зах зээлийн 
туршлагаа сайжруулахыг н дэмжих зөвлөх үйлчилгээнүүд бий. Ингэснээр ГЕФФ нь ногоон 
эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг, ногоон төслүүдэд хэрхэн зөв хөрөнгө 
оруулалтыг босгож болох зэргийг харуулах зорилготой юм.  
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чухал хэсэг юм. Монгол 
улсад хэрэгжижи буй ГЕФФ нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн уур амьсгалын санхүүжилтийн 
тэгш хүртээмжийг хангах үүднээс эрэгтэй, эмэгтэй боломжит дэд зээлдэгчдийн дунд ногоон 
технологи, санхүүжилтийн шийдлүүдийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой юм. 
 
 
 
 
 
 
 
Монгол дахь ГЕФФ-ыг Ногоон уур амьсгалын сан (GCF) болон Япон-ЕСБХБ-ны хамтын 
ажиллагааны сан дэмждэг. 
 
 


