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Товчилсон үгийн жагсаалт
БОАЖЯ – Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
БОН – Байгаль орчин нийгэм
БОНУС – Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын систем
ББСБ – Банк бус санхүүгийн байгууллага
ЗГ – Засгийн газар
МоНСаК – Монголын ногоон санхүүгийн корпораци
ОУХБ – Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУСК – Олон улсын санхүүгийн корпораци
СЗХ – Санхүүгийн зохицуулах хороо
ТоС Холбоо – Тогтвортой санхүүгийн холбоо
УАНС – Уур амьсгалын ногоон сан
ADB – Asian Development Bank
AHURP – Ulaanbaatar Green Affordable Housing Unit and Resilient Urban Renewal Project
AVSF – Agronomes et Vétérinaires sans frontières
CSCP – Centre on Sustainable Consumption and Production
GFLP – Green Finance Leadership Program
GGGI – Global Green Growth Institution
GIG – Green Investment Group
GIZ - German Corporation for International Cooperation
ITAP – Independent Technical Advisory Panel
SBN – Sustainable Banking Network
STeP EcoLab – Sustainable Textile Production and Eco Labeling
UNEP FI – United Nations Environment Program’s Finance Initiative
UNDP – United Nations Development Programme
UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund
WWF – World Wildlife Fund
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ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ, ОНЦЛОХ АЖЛУУД

ТоС Холбооны үндсэн зорилго нь ТоС зарчмуудыг хөгжүүлэн түгээх, банкуудын ногоон санхүү,
хөрөнгө оруулалтын чадавхийг бэхжүүлэх, бизнесийн болон судалгаа, боловсролын салбаруудтай
хамтын ажиллагааг идэвхижүүлж, ногоон чиглэлийн шинэ зах зээл, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх,
ногоон санхүү, хөрөнгө оруулалтын чадавхийг сайжруулахад гишүүн банкууддаа дэмжлэг үзүүлэх,
хамтран ажиллах юм.
Алсын хараа, үндсэн зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа дараах гол 6 чиглэлд ангилдаг. Үүнд:
(1) Тогтвортой санхүү, (2) Ногоон санхүү, хөрөнгө оруулалт, (3) Тогтвортой, ногоон бизнес,
(4) Ногоон, тогтвортой хөгжлийн бодлого, зохицуулалт, (5) Боловсрол, судалгаа шинжилгээний
салбар, (6) Олон улс, олон салбарыг хамарсан ТоС нетворк зэрэг багтана.
Өнгөрөгч 2019 он бидний хувьд маш үр бүтээлтэй жил болж өнгөрсөн бөгөөд зарим чухал
ажлуудаас хураангуйлан дурдвал:
ТоС Холбоо байгууллага, инстүүцийн хувьд бэхжив.
o ТоС Холбоо нь 2018 оны эхээр байгуулагдсан шинэ байгууллага боловч 2019 оны
төгсгөлийн байдлаар хүний нөөцийн хувьд ч, санхүүгийн хувьд ч, бусдад танигдсан
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдлын хувьд ч бэхжиж чадлаа. Захирлаа оруулаад бүтэн
цагийн 3 орон тоотой ажилласан, 2020 онд үйл ажиллагаа өргөжиж буй тул 5 орон
тоотой ажиллахаар төсөв төлөвлөгөөгөө батлуулсан.
o Төсөвт тусгасан зардлыг 22 сая төгрөгөөр хэмнэлээ.
o Төлөвлөсөн ажлаас гадна шинээр 5 төсөл, зөвлөх ажлууд олж гүйцэтгэсний үр дүнд
ТоС Холбоогоор дамжин нийт 1.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт ажил дамжсан байна.
Хэрэгжүүлж буй гол төслүүдээс дурдвал дараах байна.
o Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-тэй хамтарч эрчим хүчний
хэмнэлттэй амины орон сууцанд олгох зээлд 20 хувийн урьдчилгаа төлбөрийг
олгохоор тохиролцов. Нийт 240,000 евро үүнд зарцуулах бөгөөд гэрээ хийгдсэн.
o Мөн төслийн хүрээнд эрчим хүчний үр ашгийн шалгуур үзүүлэлт болон сургалтын
концепцыг боловсруулах зөвлөх ажлыг ТоС Холбоо гүйцэтгэж байна.
o Нийт 50 сая долларын хөрөнгөтэй Монголын ногоон санхүүгийн корпораци
(МоНСаК) байгуулах төслийг ТоС Холбоо хариуцан, бүхий л зохицулалт, удирдлагыг
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд төслийн хөрөнгө оруулалтыг 2020 оны 6 сард
УАНС-ийн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар батлуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ
төслийн хүрээнд ХасБанктай 3 удаа гэрээ байгуулах нийт 230 сая төгрөгийн дүнтэй
зөвлөх ажил гүйцэтгэсэн.
o МоНСаК-ийг үүсгэн байгуулах төслийн багийг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй (М.Болд,
З.Шагдарсүрэн, Б.Төгөлдөр, С.Наранцогт) үүсгэн байгуулж, хөлсөөр ажиллах гэрээ
байгуулан ажиллаж байна.
o Монголын нэхмэлийн салбарын байгальд ээлтэй, тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг
(STeP EcoLab) төслийн хүрээнд 2019 онд 77.3 сая төгрөгийн санхүүжилттэй ажил
гүйцэтгэв.
o ТоС-ийн 5 дахь салбарын удирдамж болон түүнийг дагалдуулан нэхмэлийн салбар
дахь ногоон санхүүгийн зах зээлийн эрэлтийн судалгааг хийж гүйцэтгэв.
Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнд хүүний татаас олгох ажлыг хариуцан ажиллав. ТоС
Холбоо болон БОАЖЯ-ны хамтын ажиллагааны хүрээнд 3.75 тэрбум төгрөгийн ногоон
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зээлийн хүүгийн татаас буюу эх үүсвэрийг гишүүн 3 банкаар дамжуулан олгохоор
гэрээлэн, банкууд хэрэгжүүлж байгаа.
Монгол Улс “Ногоон таксономи” буюу ногоон үйл ажиллагааны ангилал,
шалгууртай болов. ТоС Холбоо болон Цинхуа их сургууль хамтран ногоон таксономийг
боловсруулсан бөгөөд олон удаагийн уулзалт, хэлэлцүүлэг хийж холбогдох талуудаас
санал авч эцэслэн, 2019 оны 12 сард Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр
батлуулав.
Сургалт, уулзалтууд. ТоС-ийн Банкны зөвлөлийн уулзалтыг 10 удаа өөр өөр газарт
сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулж, 8 удаагийн сургалтыг гишүүн банкуудын 330
гаруй ажилтнуудад зохион байгууллаа. Мөн ТоС-ийн онлайн сургалтын платформыг
ХААН Банктай хамтран туршилтын төсөл болгож хэрэгжүүлж, платформыг бусад
гишүүн банкуудад санал болгоход бэлэн боллоо. Марокко болон Казахстан улсуудад
зохион байгуулагдсан Ногоон санхүүгийн манлайллын хөтөлбөр (GFLP)-т 2 гишүүн банк
болон ТоС Холбооноос оролцож туршлага солилцов.
Дээр зөвхөн онцлох, гол ажлуудыг дурдсан бөгөөд бусад ажлууд болон дэлгэрэнгүйг тайлангийн
үндсэн хэсгээс үзнэ үү.
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
БАНКУУДЫН ҮНЭЛГЭЭ
Монголбанк, ОУСК болон ТоС Холбооноос 2019 оны 6 сард арилжааны 13 банк ба МУ-ын
Хөгжлийн банкны ТоС-ийн хэрэгжилтийн байдалд судалгаа хийж, дүгнэлт гаргав. Уг
судалгааны үр дүнд судалгаанд хамрагдсан нийт 14 банкыг ТоС-ийн хэрэгжилтийн
хөгжилөөр нь 3 түвшинд хувааж болохоор байв. Үүнд:
•
•
•

Established буюу БОНУС-ийг өөрийн банкны үйл ажиллагаанд аль хэдийн
нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа түвшинд 3 банк;
Developing буюу БОНУС-ийг өөрийн банкинд нэвтрүүлж, хөгжүүлэн
ажиллаж байгаа түвшинд 5 банк;
Initiating буюу БОНУС-ийг нэвтрүүлэх бодлого, журам, ажлын
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа түвшинд 6 банк.

ТоС Холбооноос түвшин тус бүрт зориулсан зөвлөмж боловсруулсан бөгөөд Голомт
Банкны дунд түвшний менежерүүдэд Голомт Банкинд хамаарах судалгааны үр дүн,
үнэлгээг танилцуулан, зөвлөмж өгөх уулзалтыг зохион байгуулсан.
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ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ, СЕМИНАРУУД Сар бүр зохион байгуулагддаг “Шар ТоС”

уулзалт

ТоС Банкны зөвлөлийн уулзалт буюу бидний нэрлэдэгээр Шар ТоС уулзалт 2019 онд 10
удаа зохион байгуулагдсан бөгөөд уламжлал ёсоор сар бүрийн уулзалтыг өөр өөр газар
зохион байгуулдаг. Ихэнхи тохиолдолд аль нэг банк Шар ТоС уулзалтыг өөрийн банк дээр
зохион байгуулдаг бол зарим тохиолдолд бид банкнаас өөр байгууллага дээр уулзалтаа
хийж, сар бүр Шар ТоС-той өег, өгөөжтэй яриа буюу гадны зочин урин ТоС-той холбоотой
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сонирхолтой яриа хийлгэдэг. Мөн Шар ТоС-г өөрийн банкин дээр зохион байгуулж буй
банк нь өөрийн банкинд хийгдэж буй ТоС-тэй холбоотой ажлууд, төлөвлөгөө, сайн
туршлага зэргийг ярьдаг заншилтай. Энэ нь бусад банкуудад өөрийн банкыг сайнаар
таниулж, бусад банкуудад урам өгч чаддаг. Шар ТоС уулзалтын оролцогчид нь зөвхөн ТоСийн гишүүн банкны ажилтнуудаар зогсохгүй Монголбанк, МУ-ын Хөгжлийн Банк,
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, ББСБ-ын Холбоо, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын
төлөөлөл оролцдог өргөн нетворк юм.

Green finance leadership program
Марокко улсад болон Ногоон санхүүгийн манлайллын хөтөлбөр (GFLP)-т ТоС Холбооноос
нэг хүн хамрагдсөн бөгөөд панел хэлэлцүүлэгт оролцон МУ дахь ТоС-ийн хэрэгжилтийг
олон улсад танилцуулав. Казахстан улсад зохион байгуулагдсан GFLP-д Төрийн Банк болон
ХААН Банкнаас газрын захирал, менежерийн түвшний хүмүүс хамрагдсан.
ТоС-ийн онлайн сургалтын платформ
ТоС Холбоо нь 2018 оны ТоС Форумын үеэр ТоС-ийн онлайн сургалтын платформыг албан
ёсоор нээж байсан билээ. ТоС-ийн онлайн сургалтын платформтой болсноор гишүүн
банкууд ч гэлтгүй бусад санхүүгийн байгууллагууд, оюутнууд, мэргэжилтнүүд Тогтвортой
санхүүгийн мэдлэг, чадавхитай болж, банкуудын хувьд сургалтын зардлаа хэмнэх,
ажилтнуудын цагийг хэмнэх, өөрөөр хэлбэл хүссэн цагтаа онлайн сургалтаа үзэж,
шалгалтаа өгөх боломжтой юм. Сургалтын модуль бүрийн эцэст шалгах тесттэй бөгөөд
судалсан модулиа бүрэн эзэмшиж, шалгалтаа 80 ба түүнээс дээш хувь өгч байж дараагийн
модульруу шилжих тохируулгатай тул суралцагчийг цэгцтэй, чанартай сургаж чадах юм.
Ингээд бүх модулиа судлаж, шалгалтаа амжилттай өгсөн суралцагчид онлайн сургалтын
эцэст сертификат авна. Өмнө нь ТоС Холбооны болон банкуудын ажлын бололцоо, цаг
завыг харгалзан ТоС-ийн танхимын сургалтыг зохион байгуулж, банкуудын шинэ ТоС-ийн
ажилтныг хамруулах эсвэл банк тус бүр дээр очиж дунд түвшний менежер, удирдлагуудад
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зориулж сургалт ордог, нэг дор олон хүнийг хамруулах боломжгүй байсан бол онлайн
сургалтын платформтой болсноор нэг дор 500 хүртэл хүн зэрэг хандалт хийх боломжтой
болж байгаа юм.
Бид онлайн сургалтын платформыг турших, түүний үр дүнд ямар сайжруулалтууд хийх
шаардлагатайг мэдэх, холбогдох сайжруулалт, шинэчлэлт хийх зорилгоор 2019 оны Манлай
Банк болох ХААН Банктай хамтран ТоС-ийн онлайн сургалтын платформын туршилтын
төслийг нэг сарын хугацаатай хэрэгжүүлсэн. Ингэхдээ ХААН Банкны 21 газар, хэлтэсийн
32 ажилтанг хамруулсан бөгөөд төсөлд оролцогчдын гүйцэтгэлийн мэдээлэл, өгөгдлийг 7
хоног бүрийн төгсгөлд авч, ХААН Банкинд хүргүүлж байсан. Ингээд 2019 оны 10 сарын
17-ны өдрөөр туршилтын төсөл дуусч, төсөлд оролцсон хүмүүсийг хамруулсан уулзалт
хийж, амжилттай төгссөн ажилтнуудад сертификатыг гардуулав. ТоС-ийн онлайн
сургалтын платформын туршилтын төслийн өгөгдлийг хураангуйлан хүргэж байна.
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8 удаагийн сургалт семинар – 330 гаруй оролцогчид
Зохион байгуулсан сургалтууд:
-

ТоС Холбооноос 2019 оны 3 сард дараах 5 банкинд тэдний хүсэлтээр банк тус бүрт
бүтэн өдрийн ТоС-ийн сургалтыг үнэ төлбөргүй зохион байгуулав.
ОУХБ-тай хамтран “Зохистой хөдөлмөр шилжилт болон Ногоон ажлын байр”
сэдвээр 2019 оны 11 сард банкуудад 1 өдрийн сургалт зохион байгуулав.
“Тогтвортой Нэхмэлийн Үйлдвэрлэл ба Эко шошгожуулалт” (STeP EcoLab)
төслийн хамтрагч AVSF байгууллагатай хамтран 2 удаагийн семинар зохион
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байгуулсан. Үүнд: 1) 2019 оны 2 сард төслийн хамтрагч Германы Тогтвортой
хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийн төв (CSCP)-тэй хамтарсан “Байгальд ээлтэй
гэрчилгээжүүлэлт” семинар, 2) STeP EcoLab төслийн хүрээнд хийгдсэн
“Монголын ноос, ноолуур боловсруулах салбрын байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх
нөлөөлөл” сэдэвт семинар.
Тав дахь салбарын удирдамж – нэхмэлийн салбар
•

Нэхмэлийн салбарт баримтлах тогтвортой санхүүгийн удирдамж
Европын Холбооны SWITCH ASIA төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй STeP EcoLab
төслийн хамтран хэрэгжүүлэгчээр ТоС Холбоо нь 2019 оноос эхлэн ажиллаж
байна. Нэхмэлийн салбар, тэр дундаа ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд нь
байгаль орчинд багагүй сөрөг нөлөө үзүүлдэг тул бид МУ-ын стратегийн тулгуур
салбарын нэг болох энэ салбарыг хэрхэн тогтвортой санхүүжилтээр дамжуулан
ногооруулах тал дээр ажиллаж байна. Бидний мэддэг ТоС-ийн 4 салбарын
удирдамж (барилга, хөдөө аж ахуй, боловсруулах, уул уурхай) дээр нэмэгдэн
Тогтвортой нэхмэлийн салбарын удирдамжийг бид боловсруулан, холбогдох
талуудаас санал аван сайжруулж байна. Ингэснээр нэхмэлийн салбарын зээлд
хийгдэх байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний чанар сайжирч, эрсдлийг илүү
бодитой тодорхойлох замаар банк, харилцагч аль аль нь эрсдлээ удирдах
боломжтой. Хамгийн чухал зорилт нь эрсдлийн үнэлгээг зөв хийж, харилцагчид
өгөх зөвлөмжийг сайжруулж, санхүүжилтээр дамжуулан тогтвортой хөгжлийг бий
болгох билээ.

НОГООН ТАКСОНОМИ
Цинхуа их сургууль, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Монголбанк, Олон улсын
санхүүгийн корпорацитай хамтран боловсруулсан Ногоон таксономи буюу ногоон ангилал,
шалгуурыг
БОАЖЯ, Монголын банкууд,
бусад яамд, зохицуулах
хороод,
мэргэжилтнүүдээс 2 удаа нэгдсэн байдлаар санал авч, нэмэлт уулзалт, мэйлүүдээр саналыг
авч эцэслэн Монголбанкаар дамжуулан 2019 оны 12 сарын 10-ны өдөр Санхүүгийн
тогтвортой байдлын зөвлөлөөр батлуулав. Ногоон таксономи нь 8 ерөнхий ангилал, 58 дэд
ангилалтай бөгөөд цаашид ногоон таксономийн ангиллаар ногоон зээлийн бүртгэл,
тайлагнал явагдана.
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ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол Улс нь ОУХБ-аас гаргасан олон төрлийн гэрээ, суурь конвенцуудыг даган мөрдөх
үүрэг хүлээсэн байдаг бөгөөд МУ-ын ТоС-ийн 8 зарчмийн 2 дахь зарчим болох “Хүний эрх,
нийгмийг хамгаалах” гэсэн зарчимд “Бид хүний эрхийг хүндэтгэж, хөдөлмөрийн
стандартыг мөрдөнө. Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг
ханган ажиллана” гэж заасан байдаг. Уг зарчмыг мөрдлөг болгохын тулд бид ТоС-ийн
салбарын удирдамжид хүний эрх, хөдөлмөрийн эрх, хүүхдийн эрхтэй холбоотой
асуудлуудыг тодорхойлсон байдаг ч төдийлэн нарийвчилж авч үзээгүй байдаг тул ОУХБтай хамтран 2019 оны 11 сарын 12-ны өдөр банкуудад зориулж сургалж зохион байгуулсан.
Уг сургалтын үр дүнд бид салбарын удирдамжууд, дагалдах эрсдлийн үнэлгээг улам
нарийвчлан сайжруулах шаардлагатай болохыг харсан.
НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН САНТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
НҮБ-ын Хүүхдийн сан (UNICEF) нь зөвхөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бус
агаарын бохирдлыг бууруулах, бохирдлыг хамгаалах, компаний нийгмийн хариуцлагыг
дээшлүүлэх чиглэлээр олон төсөл хөтөлбөрүүдийг МУ-д хэрэгжүүлж байна. Бид сар тутам
зохион байгуулдаг Шар ТоС уулзалтын 8 сарын зочноор НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн зөвлөх
С.Мойлтмааг урьж, банкуудад компаний нийгмийн хариуцлага, ялангуяа банк, санхүүгийн
байгууллагын нийгмийн хариуцлага хэрхэн нийгэмд нөлөө үзүүлдэг, түүний сайн үр нөлөөг
хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар зөвлөгөө авсан. Дээр дурдсантай адил, бид салбарын удирдамж,
түүний дагалдах эрсдлийн үнэлгээнд хүүхдийн эрх, аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг
мөн илүү тодорхой тусгах шаардлагатай байна. Энэ хүрээнд ТоС Холбоо, НҮБ-ын
Хүүхдийн Сан хамтран хүүхдийн эрхийг хамгаалахад банк, санхүүгийн байгууллагын
оролцоог онцолсон төсөл хэрэгжүүлэхээр төслийн баримт бичиг дээр ажиллаж байна.
НОГООН САНХҮҮГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
НОГООН САНХҮҮЖИЛТ БА ЭХ ҮҮСВЭР
•
•
•

Монголын ногоон санхүүгийн корпораци (МоНСаК)
Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох
чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл (AHURP)
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)

Монголын ногоон санхүүгийн корпораци (МоНСаК)
МоНСаК төсөл нь 2016 оноос хойш боловсруулагдаж, сайжруулагдсаар ирсэн бөгөөд 2019
онд Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)-с Төсөл бэлтгэх хөтөлбөрийг авч үүний хүрээнд
МУ-ын БОАЖ-ийн сайдын 2019 оны 7 сарын 10-ны өдрийн тушаалаар Төслийн удирдах
хороог БОАЖЯ, Сангийн яам, Монголын ыанкны холбоо, ТоС Холбоо, ХасБанк, Даян
дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага (GGGI)-ын төлөөлөл болон Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан тусгай элч нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. Мөн МУын ЗГ-ын хуралдаанаар МоНСаК-ийг дэмжих, үүсгэн байгуулах тухай асуудал
хэлэлцэгдсэний үндсэн дээр БОАЖЯ-аас оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг
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нэмэгдүүлэх тухай дэмжлэг илэрхийлсэн албан захидлыг УАНС-руу илгээсэн. Мөн 11
арилжааны банк МоНСаК-д хөрөнгө оруулахаа албан захидлаар илэрхийлсэн.
Төслийн баримт бичиг болон холбогдох хавсралтуудыг шинэчлэн сайжруулж 2019 оны 8
сарын 1-д илгээсэн бөгөөд үүний дараа 3 шатны үнэлгээнд оров. Төслийн баримт бичгийг
илгээсний дараа МоНСаК-ийн Төслийн удирдах хорооноос Үүсгэн байгуулах багийг 4
хүний бүрэлдэхүүнтэй батлаж, үүсгэн байгуулах баг банкууд, яамд гэх мэт холбогдох
талуудтай уулзалт зохион байгуулж бэлтгэл ажлуудыг хангаж байна.
Хамгийн сүүлийн үнэлгээ болох хөндлөнгийн техникийн зөвлөх хороо (iTAP)-ны
үнэлгээний үр дүнд МоНСаК төслийг 2020 оны 6 дугаар сард зохион байгуулагдах УАНСийн Захирлуудын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр тогтов.
НОГООН САНХҮҮГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин ба түүний санхүүжилтийн шийдэл
Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-тэй хамтран 60 орчим эрчим
хүчний хэмнэлттэй байшинг банкны зээлээр дамжуулан иргэдэд олгох туршилтын төслийн
хүрээнд бид банкуудтай зээлийн нөхцөлийг ярилцаж, ТоС Холбоо, Монголын банкны
холбоотой хамтран нийт 240,000 еврогийн татаасыг иргэдэд урьдчилгаа төлбөрийн 20 хувь
хүртэлх буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгохоор боллоо. 2019 оны 12 сард уг эрчим хүчний
хэмнэлттэй байшингийн загвар 4 байшин баригдан нээлт хийж банкны төлөөллүүд
байшингуудтай танилцав.
Ногоон зээлийн хүүгийн татаас
БОАЖЯ болон ТоС Холбооны олон удаагийн уулзалтын үр дүнд эрчим хүчний үр ашгийг
дээшлүүлэх цахилгаан халаагуур худалдан авах, ариун цэврийн байгууламжийг
сайжруулах, гэр байшинд дулаалга хийхэд зориулж 3.75 тэрбум төгрөгийн хүүгийн
татаасыг Төрийн Банк, ХасБанк, ХААН Банкаар дамжуулан иргэдэд ногоон зээл болгон
хүргэж байна.
Ногоон дебит/кредит карт
ТоС Холбоо болон Юнионпэй карт олгогч байгууллага хамтран ногоон зээлийн
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар арилжааны банкуудын карт, IT, цахим бүтээгдэхүүн,
маркетингийн хэлтсийн төлөөллүүдийг оролцуулсан уулзалт хийж, санхүүгийн
бүтээгдэхүүнүүдийг тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай хэрхэн холбогдуулж, ногоон
санхүүгийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлж болох талаар чөлөөт уулзалт хийв. Зарим банкуудын
хувьд энэ санаачлагыг өөрийн банкинд турших боломжтойгоо мэдэгдэж байсан юм.
ТОГТВОРТОЙ БИЗНЕСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
ЭРЧИМ ХҮЧ БА БАРИЛГА
•
•
•

GIZ: Эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин ба түүний санхүүжилтийн шийдэл
GIZ: “Барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх” төсөл
GERES: “Switch off Air pollution – Дулаан шийдэл” төсөл
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•

CARITAS Czech Republic: "Монгол Улсын барилгын салбарын нөөцийн үр
ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл”

“Барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх” төсөл
GIZ-ээс хэрэгжүүлж буй уг төслийн нэг хэсэг нь Эрчим хүчний үр ашгийн шалгуур үзүүлэлт
болон үүнтэй холбоотой сургалтын концепц боловсруулах ажил юм. ТоС Холбоо нь эрчим
хүч, санхүүгийн экспертүүдтэй хамтран эрчим хүчний үр ашгийн шалгуур үзүүлэлтийг
боловсруулж, мөн үүгээрээ сургалтын концепц гаргах ажлыг гүйцэтгэж байна. Эрчим
хүчний үр ашгийн шалгуур үзүүлэлтийг гаргаснаар банкуудыг цаашид ногоон зээл гаргахад
зээлийн бүтээгдэхүүний үр ашигтай байдал, эрчим хүчний хэмнэлттэй, үр ашигтай байдлыг
үнэлэх ажлыг хөнгөвчлөх давуу талтай юм.
“МУ-ын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг
дэмжих төсөл”
SWITCH ASIA төслийн хүрээнд МУ-д гурван төсөл хэрэгжиж буй бөгөөд МУ-ын барилгын
салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл нь эдгээрийн нэг
юм. Уг төслийн хүрээнд барилгын салбарын ЖДҮ-үүдэд зориулсан үе шаттай семинарыг
CARITAS Czech Republic байгууллагаас зохион байгуулсан бөгөөд ТоС Холбоогоор
дамжуулан ТоС-ийн гишүүн банкууд болох ХасБанк, Голомт Банкны ажилтнууд ЖДҮүүдэд зориулсан хөнгөлөлтэй санхүүжилтийн талаар танилцуулсан юм. Дараагийн
сургалтад ХААН Банк болон Капитрон Банкнаас яриа хийхээр төлөвлөгдөж байна.
ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР
•
•

“Монголын нэхмэлийн салбарын байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл ба
эко тэмдэг” төсөл
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр: Тогтвортой ноолуурын үндэсний платформ

STeP EcoLab буюу Монголын Нэхмэлийн салбарын байгальд ээлтэй, тогтвортой
үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг төсөл
Уг төслийн гол хэрэгжүүлэгч байгууллага нь AVSF байгууллага бөгөөд STeP EcoLab төсөл
нь Европын Холбооны санхүүжилттэй SWITCH ASIA төслийн нэг юм. Энэхүү төсөл нь
2018 оноос эхэлсэн бөгөөд 4 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Уг төслийн хүрээнд нэхмэлийн
салбарын ЖДҮ-үүдэд очих ногоон, тогтвортой санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
чиглэлд ТоС Холбоо ажиллаж байгаа бөгөөд төслийн эхний жилд дараах ажлуудыг хийгээд
байна. Үүнд:
-

Нэхмэлийн салбар дахь ногоон санхүүгийн зах зээлийн эрэлтийн судалгаа:
Юун түрүүнд ногоон, тогтвортой санхүүгийн хүртээмжийн асуудлыг ярихаас
өмнө зах зээлийн эрэлт болон нийлүүлэлтийн талаар бодит мэдээлэлтэй болох
нь чухал билээ. Иймд ТоС Холбооноос мэргэжлийн судалгааны байгууллагыг
хөлслөн нэхмэлийн салбар дахь ногоон санхүүгийн эрэлтийн судалгааг
хийлгэсэн бөгөөд нэхмэлийн салбарт бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 300
орчим ААН-ийн 40-50 том, дунд, жижиг үйлдвэрүүдийг төлөөлөл болгон авч
судалгааг гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнд нэхмэлийн салбарт ногоон
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-

санхүүжилтийн эрэлт бодит төсөөллөөр 175 тэрбум төгрөг байгаа боловч зах
зээл дээр боломжит эх үүсвэр (Банк, ББСБ, ОУ-ын төсөл хөтөлбөрүүдийг
оролцуулаад) 75 тэрбум төгрөг байна. Зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт ийнхүү
хангагдахгүй байгаа нь нэг талаас санхүүжилт олгогч байгууллагуудын
шаардлага хэт өндөр, мэдээлэл хүргэх байдал дутмагтай холбоотой, мөн
нэхмэлийн салбарын онцлогийг хангасан нөхцөлтэй биш байгаатай холбоотой
байна. Нөгөө талаас нэхмэлийн үйлдвэрүүдийн хувьд санхүүжилтийн хомс
байдал, эргэлтийн хөрөнгийн дутагдал, улирлын мөчлөгөөс хамаарсан
орлоготой зэрэг байдлаас хамааран байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхлэх
асуудал тэдний эн тэргүүний зорилго биш бөгөөд түүхий эд таталт болон
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хэвийн, саадгүй явуулахад шаардлагатай
эргэлтийн хөрөнгөтэй болох асуудал эхэнд тавигдаж байна.
ТоС-ийн 5 дахь салбарын удирдамж буюу Нэхмэлийн салбарт баримтлах
тогтвортой санхүүгийн удирдамж: Та бүхний мэдэж байгаачлан ТоС-ийн 4
салбарын удирдамжид Уул уурхай, Барилга, Хөдөө аж ахуй, Боловсруулах
салбарууд багтдаг билээ. Харин тогтвортой ноолуурыг дэмжихтэй
холбогдуулан бид нэхмэлийн салбарт баримтлах тогтвортой санхүүгийн
удирдамжийг боловсруулж, холбогдох талуудаас санал авч сайжруулж,
эцэслэн 2020 оны 1 сарын 16-ны өдөр яамд, банкууд, үйлдвэрүүд, ОУ-ын
байгууллагуудад
танилцууллаа. Нэхмэлийн салбарын удирдамжтай
холбогдуулан БОН-ийн эрсдлийн үнэлгээний чеклистэд холбогдох
өөрчлөлтүүд орох бөгөөд цаашид банкууд нэхмэлийн салбарын байгаль
орчин, нийгмийн эрсдлийн үнэлгээг хийхдээ баримтлах гарын авлагатай болж
байна гэж ойлгож болно.

НОГООН, ТОГТВОРТОЙ БОДЛОГЫН ДЭМЖЛЭГИЙГ БИЙ БОЛГОХ
ЧИГЛЭЛЭЭР
НОГООН ТАКСОНОМИ
Үндэсний Ногоон таксономи буюу ногоон тодорхойлолт, ангилал, шалгууртай болсоноор
бид юуг ногоон, юуг ногоон биш гэж ангилан ялгах боломжтой болж байна. Ингэснээр дээр
дурдсан МУ-ын Ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт, үр дүнг хэмжих, бүртгэх,
тасралтгүй сайжруулах боломжтой болох бөгөөд Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл
уг баримт бичгийг батласнаар Зөвлөлийн гишүүд нь ногоон таксономийг үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх үүрэгтэй болж буй юм. Тухайлбал санхүүгийн байгууллагуудын
хувьд уг таксономийн ангиллаар өөрсдийн үйл ажиллагааг ангилах нь нэгдүгээрт, зөв тоон
мэдээ, тайлан бүрдүүлж авах, хоёрдугаарт, ногоон статистик мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх,
гуравдугаарт, цаашид уг ангилалд орсон үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхийг дэмжих
тогтолцоотой болох эхлэл тавигдах ач холбогдолтой юм. Ногоон таксономийг цаг үедээ
тохируулан 3 жил тутам сайжруулж, шинэчлэж байх шаардлагатай.
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ТОГТВОРТОЙ БАНКНЫ СҮЛЖЭЭ
2016 оноос эхлэн ОУСК-ийн дэргэд Тогтвортой банкны сүлжээ (SBN) үйл ажиллагаагаа
явуулж эхэлсэн бөгөөд уг нэтворкд 35 орон гишүүнээр элсэн жил бүр өөрийн улс дахь
тогтвортой санхүүгийн хэрэгжилтийн явцыг тайлагнаж байна. SBN-ээс жил бүр дэлхийн
болон улс орон тус бүрийн тогтвортой санхүүгийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайланг
гаргадаг бөгөөд 2019 оны тайланд дурдсанаар Монгол улсын Тогтвортой санхүүгийн
хэрэгжилт нь “Advancing” буюу Тогтвортой санхүүгийн системийн хэрэгжилт ахицтай
гэдэг ангилалд Бразил, Вьетнам зэрэг улсуудтай зэрэгцэн жагссан байна.

НҮБ-ЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮГИЙН САНААЧЛАГА
(UNEP FI)
НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Санхүүгийн санаачлагын Хариуцлагатай Банкны
зарчмуудад 1 МУ-аас Голомт Банк нэгдэж, бүс нутгаа төлөөлөн ажиллахаар сонгогдсон ба
энэ хүрээнд Хариуцлагатай банкны 6 зарчмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллах,
мөн өөрийн улс орныхоо банк, санхүүгийн байгууллагуудыг энэ зарчимд нэгдэхийг уриалах
үүрэг хүлээсэн байдаг. ТоС-ийн 8 зарчим нь уг Хариуцлагатай банкны зарчмуудтай үл
нийцэх зүйл байхгүй тул ТоС Холбооноос уг санаачлагыг дэмжин 2019 оны 3 сарын 15-ны
өдөр Голомт Банктай хамтран UNEP FI-ыг банкуудад танилцуулах форумыг зохион
байгуулсан.

1

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГ БОЛОВСРОЛ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
САЛБАРТ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ТОГТВОРТОЙ
САНХҮҮГИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР, СУРАХ БИЧИГ
2019 оны намрын хичээлийн шинэ жилээс эхлэн МУИС, СЭЗИС, ХҮИС-ийн хичээлийн
хөтөлбөрт “Тогтвортой Санхүү”-гийн хичээлийг сонгон судлах боломжтой болов. Мөн
энэхүү хичээлийг сонгон судлаж буй оюутнуудад зориулан “Тогтвортой Санхүү” их
сургуулийн сурах бичгийг боловсруулж, 2019 оны 12 сард номын нээлтийг хийлээ.
Ингэснээр бид банкны ажилтнуудыг ТоС-ийн талаар сургах биш Эдийн засаг, бизнесийн
сургуулийг төгсөж буй оюутнууд төгсөхдөө л ТоС-ийн талаар гүнзгий мэдлэгтэй төгсөж,
энэ нь өөр нэг мэргэжил болох эхлэл тавигдлаа.
ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮ ХИЧЭЭЛИЙН ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
2019 оны намрын хичээлийн шинэ жилд дээр дурдсан их сургуулиудад ТоС-ийг сонгон
судлах хичээл болгон оруулахаас өмнө бид Тогтвортой Санхүү хичээлийн туршилтын
курсыг 3 их сургуулийн 20 орчим оюутныг оролцуулан зохион байгуулж, үүний үр дүнд
хичээлийн хөтөлбөр болон сурах бичгийг улам сайжруулав.
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН
СУРГАЛТ
Мөн “Тогтвортой Санхүү” хичээлийг заах багш нарыг бэлтгэв. Уг сургалтыг 2019 оны 2
сард зохион байгуулж, үүнд 12 их сургуулийн 26 багш, профессорууд хамрагдаж, өөрийн
их сургуульдаа ТоС хичээлийг заах эрхтэй болж сургагч багшийн сертификатыг гардан
авсан.
ТоС ХОЛБООГ ОУ-Д БОЛОН ДОТООДОД ТАНИУЛАН СУРТАЛЧЛАХ,
ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХҮРЭЭЛЛИЙГ ТЭЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР
ТоС-ИЙН БАНКНЫ ЗӨВЛӨЛ
ТоС-ийн Банкны зөвлөл нь сар бүр өөр өөр газар сонирхолтой хэлбэрээр зохион
байгуулагддаг. Ихэнхи тохиолдолд аль нэг банк Шар ТоС уулзалтыг өөрийн банкин дээр
зохион байгуулдаг бол зарим тохиолдолд бид банкнаас өөр байгууллага дээр хуралдаж, сар
бүр өег, өгөөжтэй Шар ТоС яриа хийн гадны зочноор тогтвортой хөгжил, хувь хүний
хөгжлийн сэдвүүдээр сонирхолтой яриа хийдэг. Мөн Шар ТоС-ийг өөрийн банкин дээр
зохион байгуулж буй банк нь өөрийн банкинд хийгдэж буй ТоС-тэй холбоотой ажлууд,
төлөвлөгөө, сайн туршлага зэргийг ярьдаг заншилтай. Энэ нь бусад банкуудад өөрийн
банкыг сайнаар таниулж, бусад банкуудад мэдээлэл төдийгүй урам өгч чаддаг. Шар ТоС
уулзалтын оролцогчид нь зөвхөн ТоС-ийн гишүүн банкны ажилтнуудаар зогсохгүй
Монголбанк, МУ-ын Хөгжлийн Банк, СЗХ, ББСБ-ын Холбоо, ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч
агентлагуудын төлөөлөл оролцдог өргөн нетворк юм.
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ТоС-ИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛ
Ногоон хөрөнгө оруулалтын групп (GIG), Уур амьсгалын ногоон сан (GCF), Даян дэлхийн
ногоон хөгжлийн байгууллага (GGGI), Азийн Хөгжлийн Банк (ADB), Тогтвортой банкны
сүлжээ (SBN), Ногоон банкны загвар платформ (Green bank design platform) зэргээс гадна
ТоС-ийн их сургуулийн хичээлийн програм, ТоС сурах бичиг, ТоС заахаар бэлтгэгдсэн
багш нар, ТоС-ийг санаачлага байсан цагаас эхлэн олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр хамтарсаар
ирсэн ОУ-ын байгууллагууд, дотоодын мэргэжилтнүүд зэрэг нь ТоС-ийн Банкны зөвлөлөөс
гадна маш өргөн цар хүрээтэй тогтвортой санхүүгийн мэргэжилтнүүдийн нетворк билээ.
АЙЛЧЛАЛ, ТОМИЛОЛТ/ТУРШЛАГА СУДЛАЛТ
Өнгөрсөн хугацаанд дараах улс болон байгууллагуудаас төлөөлөл ирж МУ-ын Тогтвортой
санхүүгийн хөгжилтэй танилцсан бөгөөд харин зарим нь бидэнд туршлага, мэдлэгээ
хуваалцах зорилготой айлчлан ирсэн юм. Айлчлалаар ирсэн төлөөлөгчдөөс дурдвал:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уур амьсгалын ногоон сан (GCF)
Азийн хөгжлийн банк (ADB)
Ногоон хөрөнгө оруулалтын групп (GIG)
Вьетнамын Банкны Холбоо
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага (GGGI)
Кыргызстан улсын Банк Бай Түшүм
Нидерландын Хөгжлийн Банк (FMO)
Парис дахь НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр
Business for Development (B4D)

Мөн ТоС Холбооноос дараах хөтөлбөр, сургалт, уулзалтад хамрагдаж ОУ-ын сайн
туршлагуудтай танилцаж, мөн МУ-ын Тогтвортой санхүүжилтийн хөгжлийг олон улс
оронд таниулан сурталчлав. Эдгээрээс дурдвал:
•
•
•
•

•

Ногоон банкны загвар платформ (Green Bank Design Platform)
Азийн хөгжлийн банк: “Үндэсний зорилтот хувь нэмэр (NDC)-ийг
хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн байгууллагуудын оролцоо” семинар
Уур амьсгалын ногоон сан: Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын
орчин
НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн санхүүгийн санаачлага (UNEP
FI): Кыргызстан улсын байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
үнэлгээний танилцуулга сургалт (ESRA)
Кубучи форум
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