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Тогтвортой хөгжлийг хамтдаа бүтээе!
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БИДЭНТЭЙ ХЭРХЭН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ВЭ?
Энэхүү арга хэмжээнд хамтран ажиллахыг хүсвэл Монголын Тогтвортой Санхүүгийн
Холбоо (ТоС Холбоо)-ны Төсөл, хамтын ажиллагааны менежер Д.Энхлинтэй +976
99053793 утсаар, эсвэл enkhlin@toc.mn имэйл хаягаар холбогдох боломжтой.

Д.ОТГОНБИЛЭГ,
Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбооны
Удирдах Зөвлөлийн Дарга

ÌÝÍÄ×ÈËÃÝÝ
Эрхэм хүндэт танаа,
Дэлхий нийтээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулж
байгаа энэ үед хувийн хэвшил, тэр дундаа санхүүгийн салбарын үүрэг оролцоо улам
нэмэгдэж байна. Гэсэн хэдий ч дан ганц тэдний идэвхтэй ажиллагаа хангалтгүй
байна. Иймд бодлого тодорхойлогчид, санхүүгийн зохицуулагч байгууллагууд, олон
улсын түншүүдээс цаашид тогтвортой санхүүг бодитойгоор дэмжих ажлын хүрээнд
өөрийн байгууллагын үүрэг оролцоо, боломж, бодлогыг тодорхойлж, хамтран
ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна.
Даян дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын
Засгийн газар тодорхой үүрэг амлалт өгч, банкны салбар ногоон эдийн засгийн
өсөлт, тогтвортой санхүүг хэрэгжүүлэхээр нэгдэн ажиллаж байгаа энэ үед ТоС
форумаар одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бодлого журмуудын хэрэгжилт, төсөл
хөтөлбөрүүдийн үр дүнг хэмжих, шинэ ажил, шийдлийг эрэлхийлэх, төр, хувийн
хэвшлийн хамтын ажиллагааны боломжуудыг бүрдүүлэхийг зорин анх санаачлан
зохион байгуулагдаж байсан юм.
Энэ удаагийн ТоС Форум нь ТоС Хөтөлбөрийг банкны салбарт сайн дураараа
хэрэгжүүлж эхлэн, ТоС-ийн зарчмуудыг банкны зээл, санхүүжилтийн үйл
ажиллагаанд нэвтрүүлээд 5 дахь жилдээ золгож буй амжилтыг тэмдэглэн
өнгөрүүлэхээс гадна, цаашид ТоС-ийг төв банк, зохицуулагч байгууллагуудын
бодлого журмуудтай уялдуулах, банкны бус санхүү, бизнесийн салбарт тэлэхээс
гадна тогтвортой үйлдвэрлэлийг тогтвортой, ногоон санхүүжилтээр дэмжих
тогтолцоог бүрдүүлж, энэ талаарх боловсролыг их дээд сургуулиудын хөтөлбөрт
тусгах зэрэг томоохон ажлуудыг багтаасан "ТоС-ийн Үндэсний Замын Зураг" баримт
бичгийг батлан хамтын ажиллагааг бататгах зорилттойгоор онцлог юм.
Иймд Эрхэм хүндэт таныг Монгол Улсад ногоон санхүүг түгээн дэлгэрүүлэхэд чухал
ач холбогдол бүхий Монгол Улсын Тогтвортой санхүү (ТоС)-ийн Форум - 2018, ТоС
хөтөлбөрийн 5 жилийн ойн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж, хамтын ажиллагааны
талаарх санал бодлоо хуваалцахыг урьж байна."

ÀÐÃÀ ÕÝÌÆÝÝÍÈÉ ÒÓÕÀÉ
Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүгийн Форум нь тогтвортой хөгжил,
тогтвортой санхүүгийн 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. 6 дахь жилдээ зохион
байгуулагдах гэж буй энэ удаагийн форумаар банкны салбарт амжилттай
хэрэгжиж буй Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүгийн Хөтөлбөрийн
өнгөрсөн 5 жилийн ололт амжилтыг онцолж,"ТоС-ийн Үндэсний Замын
Зураг" буюу ТоС Хөтөлбөрийг банкны бус санхүүгийн салбар болон
санхүүгийн бус бизнесийн салбаруудад хэрэгжүүлэх алсын хараа,
төлөвлөгөө зэргийг ярилцаж, тодорхойлохоор зохион байгуулах энэ
жилийн Форумд олон салбар, иргэний нийгмийн төлөөллүүдээс бүрдсэн
өндөр түвшний 250 гаруй төлөөлөгч оролцохоор төлөвлөж байна.
Энэ удаагийн Форумын онцлох хэсгүүдээс дурдвал 1) "ТоС-ийн Үндэсний
Замын Зураг" төслийг хэлэлцэж, төслийг хамтран хэрэгжүүлэхэд
оролцох гол төлөөллүүдийн хамтын ажиллагааны тунхаг бичигт гарын
үсэг зурах ёслолын үйл ажиллагаа 2) Монгол Улсын Тогтвортой
Санхүүгийн Хөтөлбөр /ТоС Хөтөлбөр/ нь олон улсын хэмжээнд сайн

хэрэгжиж буй 8 орны нэгээр шалгарсантай холбоотойгоор дэлхийн
тогтвортой санхүүгийн хөгжлийн тайлангийн тухай Олон улсын санхүүгийн
корпораци /ОУСК/-ийн дэргэдэх Тогтвортой санхүүжилтийн олон улсын
холбоо /SBN/ -ны гаргасан Олон улсын ТоС хөгжлийн тайлангийн талаар
танилцуулахаас гадна 3) "Тогтвортой санхүүгийн онлайн сургалтын
систем"-ийг албан ёсоор нээж, олонд таниулах зэрэг онцлох хэсгүүдээс
бүрдэж байна.
Мөн Хятадын Цинхуа их сургуулийн санхүү хөгжлийн төвийн захирал,
Ногоон санхүүгийн үндэсний зөвлөлийн тэргүүн Др. Ма Жун урилгаар
хүрэлцэн ирж, "Ногоон банк, санхүү" сэдвээр илтгэл тавьж, оролцогчдын
асуултад хариулах болно.
Др. Ма Жун нь "Их 20"-ын Ногоон санхүүгийн судалгааны бүлгэмийн дарга
бөгөөд тэрээр ногоон, тогтвортой санхүүг "Их 20"-ын тэргүүн зорилт
болгохын төлөө тууштай зүтгэж ирсэн билээ. Түүнчлэн, Хятадын Ногоон
санхүүгийн удирдамжийг гардан бичилцсэн бөгөөд улсдаа Ногоон Бондыг
зах зээлд нэвтрүүлэхэд голлох үүрэгтэй оролцсон дэлхийн нэр хүндтэй
эдийн засагч, байгаль орчин, тогтвортой нийгмийн төлөөх зүтгэлтнүүдийн
нэг билээ.

ÕÝËÝËÖÝÕ ÀÑÓÓÄËÓÓÄ
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Ÿ

ТоС-ийн Үндэсний замын зураг: ТоС Хөтөлбөр
банкны салбараас хүрээгээ тэлж, санхүү,
бизнесийн салбаруудад нэвтрэх нь
Банкны бус санхүүгийн салбарын онцлогт
нийцсэн ТоС-ийн Зарчмууд
Др. Ма Жун-ы "Ногоон банк, санхүү” онцлох
илтгэл
Тогтвортой ноолуурын үйлдвэрлэл ба санхүүгийн
хүртээмж
Их дээд сургуулиудын оролцоо

Õ¯ËÝÝÃÄÝÆ ÁÓÉ ¯Ð Ä¯Í
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ТоС-г дараагийн шатанд гаргаж, Үндэсний
хэмжээний хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай хамтын ажиллагааны
чиглэлүүдийг тодорхойлох
Иргэний нийгмийн байгууллагууд, салбарын
холбоод, хувийн хэвшлүүдийн хамтын
ажиллагааг бэхжүүлэх
Банк, санхүүгийн салбараас бусад салбарын
мэргэжилтнүүдэд тогтвортой санхүүг
хэрэгжүүлснээр үүсэх боломжуудын талаарх
ойлголт, мэдлэгийг сайжруулах
ТоС Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ач холбогдлын
талаар олон нийтийн дунд зөв ойлголт өгөх,
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

ÅÐªÍÕÈÉ
ÌÝÄÝÝËÝË
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 загварлуу шилжихэд тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлалыг санхүү, эдийн засгийн
бодлогод тусгах, уялдуулах шаардлага зайлшгүй гарч
байна.
Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын хувьд санхүүгийн
салбарын 95 хувийг бүрдүүлж буй банкны салбарын
хувьд тогтвортой хөгжлийг хөхүүлэн дэмжсэн
санхүүжилтийг олгох, банкнаас зээл, хөрөнгө оруулалт
хүсэж буй ААН, иргэдийг байгаль орчин, нийгэмд
ээлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах шаардлага тавих,
ногоон төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжих санхүүгийн
хөшүүргийг бий болгох зэрэг оролцоо нэн чухал ач
холбогдолтой.

Монголын Банкны Холбоо, ТоС Холбоо, болон түүний
гишүүн банкууд нь ОУСК, НХБ зэрэг олон улсын
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын
ногоон эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмрээ оруулах
зорилгоор тогтвортой санхүүг санаачлан эхлүүлж,
"Монгол Улсын Тогтвортой Санхүү (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.

ÌÎÍÃÎËÛÍ ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÕÎËÁÎÎ (ÒîÑ ÕÎËÁÎÎ)
¯¯ÑÃÝÍ ÁÀÉÃÓÓËÀÃÄËÀÀ
Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Хөтөлбөрийг дараагийн шатанд Монголын Банкны
Холбооноос санхүүгийн салбарын тоглогчдыг тогтвортой хөгжилд бодитой ахиц дэвшил
гаргахын төлөө хөрөнгө оруулалт хийхэд чиглүүлэх зорилгоор Монголын Тогтвортой
Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо) ГҮТББ-г байгуулан ажиллаж эхэллээ.
ТоС Холбоо нь санхүүгийн салбарын бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдрүү тогтвортой санхүүг тэлэн
өргөжүүлэн орон даяарх ногоон хөрөнгө оруулагчдын сүлжээг үүсгэх зорилгоор 2018 оны 1
дүгээр сарын 1-нээс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Холбооны үндсэн гишүүнчлэл нь арилжааны
болон хөгжлийн банкууд, банк бус санхүүгийн байгууллагууд, даатгалын компаниуд, мөн
хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад нээлттэй. Холбоо нь мөн
тогтвортой хөгжилд оруулах санхүүгийн үүргийг дэмжихийн тулд салбар хоорондын хамтын
ажиллагаа, нэгдсэн чиг үйл ажиллагааг авахаар олон улсын байгууллагууд, их сургуулиуд,
хэвлэл мэдээлэл болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана.
Түүнчлэн ТоС Холбоо нь БОАЖЯ, СЯ, ДДНХБ, НУАС болон бусад холбогдох байгууллагуудтай
Монгол орны хамгийн анхны үндэсний ногоон санхүүгийн хэрэгсэл буюу ногоон хөгжлийг
хурдасгах төсөл хөтөлбөрүүдэд урт хугацааны, таатай санхүүжилтийг олгох Монголын Ногоон
Санхүүгийн Корпораци (МНСК)-ийг үүсгэн байгуулахаар ажиллаж байна. Сангийн үндсэн чиг
үүрэг нь МУЗГ-ын Үндэсний Ногоон Хөгжлийн Бодлого, Тогтвортой Хөгжлийн Алсын Хараа
болон Парисын Хэлэлцээрт хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэн хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлэх юм.
Бид бодлого төлөвлөгчид, банк болон бусад санхүүгийн байгууллагууд, хөгжлийн санхүүгийн
байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, хувийн хөрөнгө оруулагчид, үйлчлүүлэгчид,
бизнесүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, технологи хөгжүүлэгчид болон байгаль орчин,
нийгмийн салбарын экспертүүдийг бага нүүрстөрөгчтэй ирээдүйд хөрөнгө оруулахад оролцон
хувь нэмэр оруулахыг чин сэтгэлээсээ уриалж байна.

ÕÀÌÒÐÀÍ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀÃ×ÄÛÍ ÒÓÕÀÉ
Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàì /ÁÎÀÆß/-íû òóõàé
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны эрхэм зорилго нь эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн хөгжлийн хандлагыг экосистемийн
тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байхад чиглүүлж хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах, жам ёсоор нөхөн сэргэх
боломжийг бүрдүүлэх, байгальд ээлтэй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар хүрээлэн байгаа орчны тогтвортой байдлыг
хадгалж, ногоон хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын ажиллагаа, хүчин чармайлтыг
өрнүүлж, хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад оршино.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.mne.mn/

ÒîÑ Õîëáîîíû òóõàé
Монголын Банкны Холбооноос санхүүгийн салбарын тоглогчдыг тогтвортой хөгжилд бодитой ахиц дэвшил гаргахын төлөө хөрөнгө
оруулахад чиглүүлэх зорилгоор Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо) ГҮТББ-г байгуулан ажиллаж эхэллээ.
ТоС Холбоо нь санхүүгийн салбарын бусад бүрэлдэхүүнүүдрүү тогтвортой санхүүг тэлэн хөгжүүлж орон даяарх ногоон хөрөнгө
оруулагчдын сүлжээг үүсгэх зорилготойгоор 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Холбооны үндсэн гишүүнчлэл
нь арилжааны болон хөгжлийн банкууд, бичил санхүүгийн байгууллагууд, даатгалын компаниуд, мөн хөрөнгийн зах зээлд үйл
ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад нээлттэй. ТоС Холбоо нь мөн тогтвортой хөгжилд оруулах санхүүгийн үүргийг дэмжихээр салбар
хоорондын уялдаа холбоог бий болгож, нэгдсэн чиг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр олон улсын байгууллагууд, их сургуулиуд, хэвлэл
мэдээлэл болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана.
ТоС Холбоо нь тогтвортой санхүүгийн тогтолцоо, бодлогыг боловсронгуй болгож хөгжүүлэх, заавар хэрэгслүүдээр хангах, гишүүдийн
гүйцэтгэлийг хянах, бодлогын яриа хэлэлцээг тэргүүлэх, чадавхжуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, олон улсын сайн туршлагуудыг
хуваалцаж ногоон санхүүгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Мөн цаашлаад санхүүгийн системийн өөрчлөлтийг
авчрахад чиглэсэн төсөл, санаачлагуудыг тэргүүлэн олон улсын болон орон нутгийн түншүүдтэй холбогдон хамтран ажиллахыг зорьж
байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.toc.mn/

Ìîíãîëûí áàíêíû õîëáîî /ÌÁÕ/-íû òóõàé
МБХ нь анх 2000 онд үүсгэн байгуулагдаж байсан бол өдгөө арилжааны 14 банк, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, болон 3 гадаадын
банкны төлөөлөгчийн газар болон банкны бус санхүүгийн байгууллагууд гээд нийтдээ 22 гишүүн санхүүгийн байгууллагуудын дуу
хоолой болж байна. МБХ-ны зорилго нь банк болон санхүүгийн ажилтнуудыг төлөөлсөн хүчирхэг мэргэжлийн байгууллага болох,
Монгол Улсын тогтвортой хөгжил, эдийн засгийн тэгш өсөлтийг хангахад банк, санхүүгийн салбарыг удирдан чиглүүлэх, улс орноо бүс
нутгийн тогтвортой санхүүгийн төв болгон хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.mba.mn/

Õóäàëäàà Õºãæëèéí Áàíê /ÕÕÁ/-íû òóõàé
ХХБ ХХК нь 1990 онд байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд Монгол улсад банк, санхүүгийн салбарын тэргүүлэгч банк
болтлоо өргөжсөн. ХХБ нь Монгол улсын ууган банкны хувьд салбартаа анхдагч, бусдадаа үлгэрлэгч байхыг бид зорьдог. Цоо шинэ,
анхдагч, олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлж, нийгмийн хариуцлага, гадаад харилцаа, хүний нөөцийн
бодлого зэргээрээ 28 жилийн турш манлайлсаар ирсэн нь манай банкны бахархал юм.
ХХБ нь 2012 онд Нидерландын Хөгжлийн Банк (FMO)-тай хамтран Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын менежментийн цогц системийг
МУ-ын банк, санхүүгийн салбарт анхлан амжилттай хэрэгжүүлж эхлээд 6 жил болж байна. Энэхүү системийн зорилго нь Банк
зээлдэгчийн зээлийн эрсдэлээс гадна байгаль орчин, нийгэмд учруулж болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох, түүнийг үнэлэх
арга аргачлал, эрсдэл ба хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж энэ чиглэлээр харилцагчтай үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгоход
оршдог. Банк нь байгаль орчин, нийгэмд хор хөнөөлтэй зарим үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхээс бодлогын хувьд татгалзаж, ногоон
санхүүг дэмжих, энэ талаар банкны нийт ажилтнуудыг чадавхижуулах, ОУ-ын болон дотоодын мэргэжлийн зөвлөх байгууллагуудтай
хамтын ажиллагааг бий болгон, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын менежментийн системийг сайжруулахад онцгой анхаарч
ажиллалаа.
ХХБ нь 2013 оны 3 дугаар сард МУ-ын банк, санхүүгийн системд анхлан олон улсын аудитын томоохон байгууллага болох Прайс
Уотерхаус Куперс (PWC)-ээр Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлогын хэрэгжилтэндээ хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн. Мөн
байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлогыг амжилттай нэвтрүүлсэн туршлагаа нийт банкны системд нэвтрүүлэхийг уриалж
"Тогтвортой санхүүгийн олон улсын форум"-ыг 2013 оны 5 сард Монголын Банкны холбоотой хамтран, Монгол улсад анх удаа зохион
байгуулсан нь өдгөө бодит ажил хэрэг болж 2013 оны 9 сард Монголын Банкны Холбоогоор ахлуулан нийт арилжааны банкууд,
Монголбанк, БОАЖЯ, ОУСК-с бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдан, Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүгийн хөтөлбөр болтлоо өргөжөөд
байна. Энэ нь манай банкны хувьд байгаль орчин, нийгэмдээ оруулж буй томоохон хувь нэмэр, ололт амжилт юм. Түүнчлэн, 2017 онд
Нидерландын хөгжлийн банк болон дотоодын Байгаль орчны мэргэшсэн зөвлөх компани Эс И Си ХХК-тай хамтарсан хөндлөнгийн
аудитыг Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын системд 2 дахь удаагаа хийлгэн 90.04% үнэлгээ авсан бөгөөд энэ нь ХХБ-ны Байгаль
орчин, нийгмийн хариуцлагын систем нь олон улсын жишигт нийцсэн гэдгийг харуулж байна.
Энэ жил ТоС хөтөлбөрийн 5 жилийн ойн арга хэмжээ тохиож байгаа бөгөөд ХХБ нь манлайлагч банкны хувьд ТоС холбоотой хамтран,
форумын ерөнхий зохион байгуулагчаар ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.tdbm.mn/

Îëîí óëñûí ñàíõ¿¿ãèéí êîðïîðàöè /ÎÓÑÊ/-èéí òóõàé
ОУСК нь Дэлхийн банкны группийн гишүүн бөгөөд хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх зорилго бүхий дэлхийн хамгийн том хөгжлийн
байгууллага юм. Бид өөрсдийн хөрөнгө, туршлага, нөлөөгөө ашиглан ядуурлыг бууруулах, хамтын хөгжил дэвшлийг
дээшлүүлэхэд туслахаар 100 орчим орны хувийн хэвшлүүдтэй ажиллаж байна. Бид 17 оны санхүүгийн жилд 342 төсөлд 11.9
тэрбум долларын урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд хөгжиж буй орнуудын хувийн хэвшлийг дэмжих чиглэлээр 7.5
тэрбум долларыг гүйлгээнд оруулсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: www.ifc.org

Íèäåðëàíäûí õºãæëèéí áàíê /ÍÕÁ/-íû òóõàé
НХБ нь анх төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 1970 онд байгуулагдсан бөгөөд банкны 51%-ийн хувьцааг
Нидерландын засгийн газар, 49%-ийг арилжааны банкууд, үйлдвэрчний эвлэлүүд болон бусад хувийн хэвшлүүд эзэмшиж байна.
НХБ нь олон улсын нэр хүнд бүхий үнэлгээний байгууллагууд болох Fitch, Standard & Poor's зэргээс ААА үнэлгээтэй төдийгүй
энтрепренерүүдээр дамжуулан эрүүл дэлхий, гэрэлт ирээдүйг бүтээх эрхэм зорилготойгоор ажилладаг. Тийм ч учраас бид
тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүднээс төрөл бүрийн бизнес, төсөл хөтөлбөрүүд болон санхүүгийн байгууллагуудад эх үүсвэр,
мэдлэг чадавх бэхжүүлэх зэргээр хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг билээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.fmo.nl/

Äàÿí äýëõèéí íîãîîí õºãæëèéí áàéãóóëëàãà /GGGI/-ûí òóõàé
ДДНХБ нь ногоон хөгжлийг дэмжих болон сурталчлах зорилготой байгуулагдсан олон улсын байгууллага юм. Ногоон хөгжил
гэдэг нь ядуурлыг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, оролцоотой өсөлтийг бий болгох болон хүрээлэн буй орчны тогтвортой
байдлыг хадгалах гэсэн эдийн засгийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг чухалчилдаг эдийн засгийн өсөлтийн нэг загвар юм.
ДДНХБ нь бат бэх, хүртээмжтэй, тогтвортой ногоон хөгжлөөр дамжуулан дасан зохицох чадвартай дэлхийг бий болгож чадна
гэж итгэдэг бөгөөд ДДНХБ-ын гишүүн орнуудад ногоон хөгжлийн загварт шилжихэд нь туслалцаа үзүүлэхээр зорин ажиллаж
байна. ДДНХБ нь хөгжиж буй болон хурдтай хөгжиж буй орнуудад ядуурлын эсрэг эдийн засгийн өсөлтөд хүрэх шинэ замыг бий
болгоход туслах төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://gggi.org/

Õèë õÿçãààðã¿é ìàëûí ýì÷ íàð áà àãðîíîìè÷èä /AVSF/ ÒÁÁ-ûí òóõàé
AVSF ТББ нь хөдөө орон нутаг, алслагдсан дүүрэгт оршин суух, суурин газрын хөгжлөөс хол, ядууралд өртөмтгий бүлгүүдийн
амьдрал ахуйг сайжруулах зорилгоор малын эрүүл мэнд, мал, хөдөө аж ахуйн фирм эрхлэлт зэрэг мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэх чиглэлээр хүрч ажилладаг. Тус зорилго, чиг үүргийн хүрээнд бид тухайн бүлгүүдийн амьдралын түвшинг
дээшлүүлэх, тэдний өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээг хангадаг байгалийн нөөц, баялагийг тогтвортой, зөв зохистой удирдах
болон ингэснээр тухайн орон нутгийнхаа эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахад нь дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг
билээ. Мөн түүнчлэн тэдгээр бүлгүүдийн эрх ашгийг хамгаалаад зогсохгүй нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж, зөв
амьдралын хэв маягыг хэвшүүлэхийг зорьдог юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.avsf.org/en

ÞíèîíÏýé Èíòåðíýéøíë-ûí òóõàé
Чайна ЮнионПэй компаний охин компани болох ЮнионПэй Интернэшнл байгууллага нь ЮнионПэй олон улс дахь бизнесийг
дэмжин хөгжүүлж ажилладаг юм. Өнөөдрийн байдлаар дэлхий даяар 1800 гаруй банк, санхүүгийн байгууллагатай хамтран
ажиллаж байна. Дэлхийн 169 улсад ЮнионПэй картыг төлбөрт хүлээн авч үйлчилж байгаа ба 48 улс ЮнионПэй картыг гаргаж
байна.
ЮнионПэй Интернэшнл нь карт эзэмшигчийнхээ тоогоор дэлхийд нэгт жагсдаг бөгөөд ЮнионПэй картыг төлбөрт хүлээн авдаг
АТМ, картаар үйлчлэгч байгууллагын тоо, цар хүрээг байнга өргөжүүлэн ажиллаж байна. Үүний зэрэгцээ картын төлбөр тооцооны
үйлчилгээг харилцагчдад хамгийн бага зардлаар, хамгаалалт аюулгүй байдлын өндөр нууцлалтайгаар улс хооронд болон улс
дотор үзүүлж байна.
ЮнионПэй Интернэшнл байгууллага нь Монгол Улс Дахь Төлөөлөгчийн Газраа 2011 онд байгуулсан бөгөөд Монгол улсад бэлэн
бус төлбөр тооцооны системийг хөгжүүлэх, дэлхийн жишиг, олон улсын стандартад нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ,
технологийг нэвтрүүлэхэд гишүүн банкуудтайгаа хамтран хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://www.unionpayintl.com/en/aboutUsб

Ìîíãîëûí èïîòåêèéí êîðïîðàöè /ÌÈÊ/-èéí òóõàé
МИК Холдинг ХК нь Монголын Хөрөнгийн Бирж (MSE: MIK) дээр бүртгэлтэй компани бөгөөд 2015 онд, MИK OCCK ХХК-ийн
хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа солилцох болон эрх шилжүүлэх гэрээний дагуу МИК Холдинг ХК-д зохих хувьцааг шилжүүлэн, МИК
Холдинг ХК-ийг толгой компани болгон өөрчлөн байгуулсан. Түүний хүрээнд MИK OCCK ХХК-ийн хувьцааг эзэмшин, удирдлагаар
ханган ажиллаж байна. MИK OCCK ХХК нь Орон Сууцны Санхүүжилтийн Компани бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос
авсан тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах болон Хэлцэл эрхлэн
гүйцэтгэх үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байна.
2017 оны Аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд МИК Групп компанийн нийт хөрөнгө нь 2.7 их наяд төгрөг, үүнээс өөрийн
хөрөнгө нь 162 тэрбум төгрөгтэй гэж тусгагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://www.mik.mn/
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Цаг

Илтгэгч/Модератор

Хурал илтгэл

08:00 –08:50

Бүртгэл, Цай,Кофе

08:50 –08:55

Аюулгүй ажиллагаа, зохион байгуулалтын заавар

MC

08:55 – 09:20

Нээлтийн үг

Н.Цэрэнбат, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
Д.Отгонбилэг, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн
Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга, ХХБ-ны
Гүйцэтгэх захирлын орлогч
Рандалл Риопэллэ, ОУСК-н Хятад, Монгол, Солонгосыг
хариуцсан захирал
Др. Ма Жун, Хятадын Цинхуа их сургуулийн Санхүү,
хөгжлийн төвийн захирал, Ногоон санхүүгийн
үндэсний зөвлөлийн тэргүүн
Д.Батбилэг, ЮнионПэй Интернэйшнл байгууллагын
Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газрын дарга

09:20 –09:45

Богино видео: ТоС-ийн 5 жил
Танилцуулга: “Хамтын хичээл зүтгэлээр
бүтсэн ТоС-ийн 5 жил ба ирээдүй”
Богино видео: 2018 оны ТоС Манлай Банк - ХХБ

Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС
Холбоо)

09:45-10:00

Танилцуулга: “ТоС Олон Улсын
Холбооноос гаргасан дэлхийн ТоС
хөгжлийн тайлан”

Б.Батмөнх, Санхүүгийн салбарын ахлах
мэргэжилтэн, ОУСК

10:00-10:50

Онцлох илтгэл: “Ногоон банк, санхүү”

Др. Ма Жун, Хятадын Цинхуа их сургуулийн санхүү,
хөгжлийн төвийн захирал, Ногоон санхүүгийн
үндэсний зөвлөлийн тэргүүн

10:50-11:00

Асуулт, хариулт
Coffee Break

11:00-11:20
11:20-11:40

“ТоС-ийн Онлайн Сургалтын Систем”ийн нээлтийн ёслол

TоС Холбоо, Монголын Банкны Холбоо, ОУСК

11:40-11:50

Танилцуулга: Ногоон төслүүдийн голлох
зах зээлийг үнэлэх нь

Ромэйн Брилли, ДДНХБ-ын Монгол дахь суурин
төлөөлөгч

11:50-12:00

Танилцуулга: “Монгол Улсын ТоС-ийн
Үндэсний Замын Зураг”

Б.Батмөнх, ОУСК-ын санхүүгийн салбарын ахлах
мэргэжилтэн

12:00-12:10

“ТоС-ийн Үндэсний Замын Зураг”
хэрэгжүүлэх хамтарсан тунхаг бичигт
гарын үсэг зурах ёслол

Д.Отгонбилэг, Монголын Тогтвортой Санхүүгийн
Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга, ХХБ-ны
Гүйцэтгэх захирлын орлогч

12:10-13:10

Панел Хэлэлцүүлэг:

Модератор: Д.Отгонбилэг, Монголын Тогтвортой
Санхүүгийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга,
ХХБ-ны Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Тогтвортой Санхүү (ТоС)-ийн Үндэсний
Замын Зураг: ТоС Хөтөлбөр банкны
салбараас хүрээгээ тэлэх нь

Панелистууд:
1. Х.Булгантуяа, Сангийн дэд сайд
2. С.Даваасүрэн, Санхүүгийн зохицуулах хорооны
- Санхүүгийн зохицуулагчдын үүрэг, оролцоо
дарга
- Судалгааны төвүүд, боловсролын
3. Т.Булган, БОАЖЯ-ны Ногоон хөгжил,
байгууллагуудын үүрэг, оролцоо
бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
- Банкны бус санхүүгийн салбарын онцлогт
4. Р.Амаржаргал, Санхүү, эдийн засгийн их
нийцсэн ТоС-ийн Зарчмууд
сургуулийн Удирдах зөвлөлийн дарга,
- Тогтвортой ноолуурын үйлдвэрлэлийн үр
Ерөнхий сайд асан
өгөөж, боломж
- Их дээд сургууль, боловсролын байгууллагуудын 5. Ж.Ганбаатар, Монголбанкны ерөнхий
эдийн засагч - Ерөнхийлөгчийн зөвлөх
үүрэг оролцоо

Цаг

Хурал илтгэл

Илтгэгч/Модератор
6. У.Сарангоо, Хил хязгааргүй малын эмч нар
ба агрономичид ОУБ (AVSF)-ийн Төслийн
менежер
7. Лассэ Рингиус, ДДНХБ-ын Орлогч дарга,
Ногоон хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал

13:20 –13:30
13:30
19:00-21:00

Дүгнэлт, хаалт
Өдрийн Хоол
Урилгаар: 5 Жилийн Ойн Хүлээн Авалт

