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Энэ и-мэйлийг веб дээр үзэх

Сайн байна уу?
ТоС Холбооны 2 дугаар улирлын онцлох ажлуудын талаар
мэдээллийг нэгтгэсэн цахим товхимол маань шинэ өнгө
төрхтэйгөөр танд хүрч байна. Мөн ТоС Холбоо, Монголбанкны
хамтарсан ажлын хэсгийн шийдвэрийн дагуу ТоС-ийн талаарх
мэдээлэл сар бүр "Монголбанкны мэдээлэл" сэтгүүлд
нийтлэгдэж байхаар боллоо. Хамгийн анхны танилцуулах
нийтлэлийг энд дарж уншина уу.
Цаашид бид цахим товхимлоо илүү ойр давтамжтай явуулахаар
төлөвлөж байгаа бөгөөд энэхүү товхимлоос тогтвортой
санхүүжилтийн хүрээнд болж буй дотоод, гадаадын үйл явдлууд,
бидний хамтрагч байгууллагуудтайгаа хийж буй ажлуудын
талаар уншаарай. Манай цахим товхимол, мэдээтэй холбоотой
сэтгэгдэл, шүүмж, асуулт байвал info@toc.mn хаягаар илгээнэ үү.
Хүндэтгэсэн,
ТоС Холбоо

#НогоонБайшин
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ТоС Холбооноос Монголын Банкны Холбоо, Германы олон улсын
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-тэй хамтран барилгын
эрчим хүчний хэмнэлтийн стандарт шаардлагыг дор хаяж 20%иар давуулан биелүүлсэн амины орон сууц худалдан авах
хүсэлтэй иргэдэд зориулж санхүүгийн дэмжлэг, зээлийн
бүтээгдэхүүн гаргах туршилтын төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төслийн хүрээнд гэр хорооллын иргэд зураг төсөл нь бэлэн 60
м2 хүртэл талбайтай, 70.0 хүртэлх сая төгрөгийн өртөгтэй 10
загвар сууцаас сонголтоо хийж, сууцны үнийн дүнгийн 30%-д
татаас авч, үлдсэн дүнд банкнаас 8%-аас 12%-ийн хүүтэй, 15
хүртэлх жилийн хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийг Худалдаа
хөгжлийн банк, Төрийн банк, Голомт банк, Хасбанк, Капитрон
банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Ариг банкнаас авах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

ТоС Холбооны нийт гишүүдийн хурал зохион
байгуулагдаж, Удирдах зөвлөлийн шинэ
бүрэлдэхүүнийг баталлаа
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2020 оны 5 сарын 20-ны өдөр ТоС-ийн Нийт гишүүдийн хурал зохион
байгуулагдсанаар ТоС Холбооны Удирдах зөвлөл өргөжин бүх банкны
төлөөлөлтэй боллоо. Мөн Голомт Банкны Гүйцэтгэх захирал
Норихико Катогоор ахлуулсан 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Хяналтын
хороо байгуулагдлаа.

#НогоонТүншлэл

Астана Ногоон Санхүүгийн Төвтэй хамтран
ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

ТоС Холбооноос Астана Ногоон Санхүүгийн Төвтэй хамтран
ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уг санамж бичгийн
хүрээнд хоёр орны хооронд тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн
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бондын зах зээлийг хөгжүүлэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх юм.

#МоНСаК

Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци
төслийн хүрээнд уулзалтууд зохион
байгуулагдлаа

Банк, санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан ногоон төслүүдэд
хөнгөлөлттэй зээл санхүүжилт олгох зорилготой Монголын Ногоон
Санхүүгийн Корпораци (МоНСаК) байгуулах төслийн хүрээнд ТоС
Холбооноос МоНСаК-ийг үүсгэн байгуулах багийн хамт Европын
Холбоо, Францын элчин сайдын яам, JICA, EBRD, ADB, DFC,
UNCDF зэрэг байгууллагуудтай уулзаж, хамтын ажиллагааны
боломжуудын талаар санал солилцлоо.

#НогоонБодлого

Монголбанк, ТоС Холбооны хамтарсан ажлын
хэсэг байгуулагдлаа
Монголбанк, ТоС Холбооны хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдаж,
2020 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. Уг төлөвлөгөөний
хүрээнд Монголбанкнаас банкнуудын тогтвортой санхүүжилтийн
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зээлийн нэгдсэн статистик мэдээлэл боловсруулах, ногоон
зээлийн бодлогын урамшууллын сэдвээр судалгаа хийх,
тогтвортой санхүүжилтийн цуврал мэдээлэл гаргах, "Шилдэг ТоС
Банк 2020"-г сонгон шалгаруулах зэрэг ажлыг Олон улсын
санхүүгийн корпорацийн дэмжлэгтэй хамтран хэрэгжүүлэхээр
боллоо.

#НогоонКарт

Төлбөрийн картаа ногоон болгоё

Ногоон картын дэд ажлын хэсэг байгуулагдаж, Голомт Банк ахлан
ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ТоС Холбооноос гишүүн банкнууд
болон WWF, TNC, WCS, UnionPay, VISA, Qpay, Asia Foundation гэх
мэт байгууллагуудтай уулзаж санал солилцов. ТоС Холбоо,
ногоон картын дэд ажлын хэсгээс "удирдамж" боловсруулж
банкнуудад хүргүүлснээр аль ч банк уг бүтээгдэхүүнийг өөрсдийн
үйл ажиллагаанд нийцүүлэн хөгжүүлэх боломжтой болох юм

#НоосНоолуур

Нэхмэлийн салбарын байгаль орчин, нийгэм,
засаглалын эрсдэлийг үнэлэх аргачлалтай
боллоо
Нэхмэлийн салбарын онцлогуудыг тусгасан, энэ салбарт
тусгайлан зориулсан байгаль орчин, нийгэм, засаглалын
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж ТоС Холбооны
Удирдах зөвлөлөөр баталлаа. Цаашид уг аргачлалд тулгуурласан
банкны ажилтнуудад зориулсан сургалтын материал, гарын
авлагыг боловсруулахаар төлөвлөөд байна.
https://mailchi.mp/1e1f706a0b4f/newsletter?e=2396095165
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#НогоонТүншлэл

GERES олон улсын ТББ-тай хамтран ажиллах
санамж бичиг байгууллаа
Байшингийн дулаалга, эрчим хүчний хэмнэлтэд зориулсан
зээлийн бүтээгдэхүүн гаргах, олон нийтэд мэдээлэл түгээх,
банкны ажилтнуудад зориулсан сургалт хийх чиглэлээр хамтран
ажиллах тухай санамж бичгийг GERES олон улсын төрийн бус
байгууллагтай байгууллаа.

#Уулзалтууд

Бусад уулзалтууд
ХААИС-тай уулзаж их сургуулиуд ТоС-той хамтран ажиллах
ирээдүйн хамтын ажиллагааны боломжуудын талаар хэлэлцэв.
•

-

ЖДБ эрхлэгчийг дэмжих, АНУ-н Засгийн газрын санхүүжилттэй
BEST хөтөлбөрийн төлөөлөлтэй уулзаж, мэдээлэл солилцов.
• -

"Snowfields" ноос, ноолуурын үйлдвэрийн үйл
ажиллагаатай танилцаж, ногоон санхүүжилтийн
боломжуудыг хэлэлцэв
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Энэ жилийн Манлай Байгууллага болох Капитрон Банк, ТоС Холбоо,
AVSF байгууллагуудын төлөөлөл Snowfields ноос, ноолуурын ЖДҮийн үйл ажиллагаатай очиж танилцан, тэдний ногоон төслийн талаар
сонслоо. Ноолуурын компаниуд үйл ажиллагаагаа илүү байгальд
ээлтэйгээр явуулахад ногоон санхүүжилтийн хэрэгцээ тун их байгааг
онцлов.

4 сарын 24

ТоС-ийн банкны зөвлөлийн вебинар болж 6 дэд
ажлын хэсэг байгуулагдав
Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан Шар ТоС уулзалтыг вебинар
хэлбэрээр зохион байгуулав. Вебинарын үеэр бодлого, чеклист,
PR, ногоон карт, ногоон оффис, тайлагнал гэсэн 6 дэд ажлын
хэсэг байгуулагдахаар боллоо.

Гишүүдийн мэдээ

Худалдаа Хөгжлийн Банк Уур Амьсгалын
Ногоон Сангийн итгэмжлэгдсэн байгуллага
боллоо.
Дэлхийд нэр хүнд бүхий Уур амьсгалын ногоон сан (Green Climate
Fund)-ийн удирдах зөвлөлийн 25 дахь удаагийн хурал 2020 оны 3р сарын 10-12-ны өдрүүдэд Швейцарын холбооны улсын Женев
хотноо зохион байгуулагдлаа. Энэхүү хурлын үеэр ХХБанкийг Уур
https://mailchi.mp/1e1f706a0b4f/newsletter?e=2396095165

7/12

8/14/2020

Subscribe

🌱 ТоС Newsletter: Ногоон моргейж + Бусад

амьсгалын ногоон сангийн итгэмжлэгдсэн байгууллага болгох
Past Issues
Translate
шийдвэрийг гаргасан юм.
Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС) нь Нэгдсэн үндэстний
байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБын УАӨСК)-ийн гишүүн 194 орны нэгдсэн шийдвэрийн үр дүнд
2010 онд байгуулагдсан бөгөөд хөгжиж буй орнуудын хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан
зохицох үйл ажиллагаанд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой
дэлхийн хамгийн том уур амьсгалын сан юм.

Гишүүдийн мэдээ

Капитрон банк
"Тогтвортой байдлын бодлого"-оо шинэчлэн батлав. Уг бодлогоор
банкны урт хугацааны тогтвортой хөгжилийн зорилт, үйл
ажиллагааны
зарчимуудыг
нарийвчлан
тодорхойлов.
Мөн Капитрон банк нь дотооддоо ТоС-ийг хөтөлбөрийг талаарх
ойлголтыг сайжруулах, ажилтан бүрийн оролцоо болоод мэдлэг,
мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сар бүрийн “ToC Newsletter”ийг эрхлэн гаргаж эхлэв.

Голомт банк
Тогтвортой Санхүүжилтийн бодлогоо шинэчилж "Тогтвортой
Хөгжлийн Бодлого" болгон баталсан. Байгаль орчин, нийгмийн
эрсдлийн үнэлгээг шинэчилсэн. Банкны ажилтны заавал судлах
ёстой материалдаа "Тогтвортой Хөгжлийн Бодлого"-г багтааж,
нийт ажилтнууддаа зориулсан Тогтвортой Хөгжлийн Буланг
дотоод системдээ хөгжүүлсэн. Оффисуудад ангилсан хогийн
савууд байршуулсан. Хог хаягдал дахин боловсруулах төвтэй
хамтарч ажиллаж байгаа ба хог ангилан хаях дотоод журам,
сургалт зэргийг зохион байгуулж байна. Зээлийн Байгаль Орчин,
Нийгмийн эрсдлийн үнэлгээний аргаа шинэчилсэн.
Байгаль
Орчны Хөтөлбөр Санхүүгийн Санаачлагаас (UNEP FI)
боловсруулсан “Хариуцлагатай Банкны Зарчмууд”-д нэгдсэн.
Өнгөрсөн оны харилцагчийн бэлгийн сэтэд зөвхөн байгальд
ээлтэй, дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүн сонгосон. Энэ оны
эцэс гэхэд Голомт Банкны Sustainability Report бэлтгэн гаргахаар
ажиллаж байна.

Хаан банк
Хаан банк УОК-т 124 сая төгрөг хандивлаж, шинэ оюутныг дэмжих
Rise хөтөлбөрийн оролцогчдод цахимаар суралцаж, хөгжих
боломж олголоо. Бүх АТМ, киоск машины урд 2 метрийн зайтай
https://mailchi.mp/1e1f706a0b4f/newsletter?e=2396095165

8/12

8/14/2020

Subscribe

🌱 ТоС Newsletter: Ногоон моргейж + Бусад

зогсохыг сануулсан анхааруулга 3800 ширхэг наалтыг
Past Issues
Translate
байршууллаа. Эрсдэлийг даван туулахад нь харилцагчаа дэмжин
зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах үйлчилгээний
шимтгэл
болон
хугацаа
хэтэрсэн
тохиолдолд
тооцдог
нэмэгдүүлсэн хүү, торгуулиас чөлөөлөөд байна. ОУ-н
Эмэгтэйчүүдийн Эрхийг Хамгаалах Өдрийг тохиолдуулан Хурд
хамтлагийн " Буцааж нэхэгүй хайр" онлайн хандивын тоглолтын
үеэр техник хангамжийг ХААН Банк бүрэн хариуцан ажиллаж, бүх
гүйлгээг шимтгэлгүй хийсэн бөгөөд тус тоглолтын үеэр нийт 246
сая төгрөг иргэдээс цуглаж УОК-т хандивласан ба тус тоглолтын
28000 хандивын гүйлгээг шимтгэлгүй хийлээ. Тогтвортой
Хөгжлийн тухай олон нийтэд энгийнээр мэдлэг, мэдээлэл олгох
зорилгоор Unread вебсайттай хамтран "Тогтвортой Хөгжил 2030"
цахим товхимолыг 14 хоног тутамд уншигчдын хүртээл болгож
байна.

#НогоонСанхүүгийнМанлайлал

Дэлхийн Ногоон Санхүүгийн Манлайлал
Хөтөлбөр (GFLP)-н 1-р вебинар зохион
байгуулагдлаа.

#Ковид-19

Ковид-19 цах тахлын үед байгаль орчин,
нийгэм, засаглалын (ESG) бонд, хөрөнгө
оруулалт нь илүү сайн хэрэгжиж байна.

#НогоонЗээл

ЖДҮ-дэд зориулсан Сингапурын анхны ногоон
зээлийг HSBC банк нэвтрүүллээ.
https://mailchi.mp/1e1f706a0b4f/newsletter?e=2396095165
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#ЕвропийнХолбоо

Европын Холбооны Тогтвортой санхүүжилтийн
техникийн мэргэжлийн баг ЕХ-ны Ногоон
бондын стандартын гарын авлагагыг энэ оны 3
сард гаргалаа.

#НогоонБонд

Стандарт банкны зарсан Ногоон бонд нь
Африкийн хамгийн том борлуулалт боллоо.

ТоС гэж юу вэ?
Монголын Тогтвортой Санхүүжилтийн Холбоо буюу "ТоС
Холбоо"-г Монголын Банкны Холбооноос 2017 оны 12-р сард
ГҮТББ-ын хэлбэрээр үүсгэн байгуулсан бөгөөд өнөөдөр Монголын
банкны салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх 13 банкийг нэгтгэн
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
ТоС Холбоо нь Монгол улсын санхүүгийн салбар болон
бизнесийн байгууллагуудад байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйл
ажиллагааг нэвтрүүлэх, тогвортой санхүүжилт, ногоон зээл,
хөрөнгө оруулалтын дэд бүтэц бүрдүүлж, тогтвортой хөгжил,
ногоон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийг зорьж ажилладаг.
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онд

СЭЗДС-ийг

Санхүүгийн

менежмент

чиглэлээр

бакалаврын зэрэг, 2020 онд Европын хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд Лүндийн
их сургууль (Швед), Төв Европын их сургууль (Унгар), Aйжений их сургууль
(Грек)-д Байгаль орчны шинжлэх ухаан, бодлого, менежмент (MESPOM)
чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Тэрээр 2018 он хүртэл Эдийн засгийн
судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эдийн засгийн судлаачаар ажиллаж
байсан бөгөөд Стокгольмийн байгаль орчны хүрээлэн (төв оффис, Швед улс),
Шнейдер Эликтрик (Будапешт оффис, Унгар улс) зэрэг сэргээгдэх эрчим хүч
болон хөгжлийн санхүү чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг олон улсын
байгууллагуудад тус тус дадлагажигчаар ажиллаж байв. Тэрээр тогтвортой
хөгжлийн хэрэгжилт (SDGs), сэргээгдэх эрчим хүч, тойрог болон ногоон эдийн
засаг, уур амьсгал болон тогтвортой санхүүжилт зэрэг сэдвүүдэд сонирхолтой.
Чөлөөт цагаараа ууланд гарах, явган аялалд явах, дугуй унах, дуулж бүжих,
сайн дурын ажил хийх, хэрэгтэй мэдээлэл болон таалагдсан киногоо хуваалцах
дуртай.

ТоС-н талаар илүү дэлгэрэнгүй
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