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Энэ и-мэйлийг веб дээр үзэх

Сайн байна уу?
ТоС Холбооны ээлжит цахим товхимлыг танд хүргэж байна. Энэ дугаарт бид банкны
салбарын ногоон зээлийн статистик, эрчим хүчний хэмнэлттэй санхүүжилт олгох
гарын авлага, манай гишүүн банкуудын хийж буй ажлуудаас онцоллоо.
Манай цахим товхимол, мэдээтэй холбоотой сэтгэгдэл, шүүмж, асуулт
байвал info@toc.mn хаягаар илгээнэ үү.
Хүндэтгэсэн,
ТоС Холбоо

Онцлох мэдээ:
Монголбанк ногоон зээлийн статистик танилцуулдаг боллоо
Банкуудад зориулсан эрчим хүчний хэмнэлтийн санхүүжилтийн шалгуур,
ногоон зээлийн гарын авлага боловсруулав
ОУСК-аас боловсруулсан шинэ тайланд Монгол Улсын тогтвортой
санхүүжилтийн туршлагыг онцоллоо
Монгол улсад тогтвортой санхүүжилтийг хөгжүүлэх чиглэлээр
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэнтэй санал солилцлоо
Энэ болон бусад мэдээ 👇
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#НогоонСтатистик

Монголбанк ногоон зээлийн статистик
танилцуулдаг боллоо

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс Монгол Улсын Ногоон таксономи буюу
ногоон санхүүжилт олгох боломжтой салбар, үйл ажиллагааны ангиллыг өнгөрсөн
оны 12-р сард баталсан билээ. Тэгвэл энэхүү ангиллын дагуу Монголбанк 2020 оноос
эхлэн банкнуудаас ногоон зээлийн тайланг улирал бүр авч, нэгдсэн статистик мэдээг
танилцуулдаг боллоо. Уг мэдээнд дурдсанаар 2020 оны 2 улирлын байдлаар
Монголын банкны салбарын нийт зээлийн багцын 2.5%-ийг ногоон зээл эзэлж байна.

2020 оны эхний хагасын нэгдсэн мэдээ

#ГарынАвлага

Банкуудад зориулсан эрчим хүчний хэмнэлтийн
санхүүжилтийн шалгуур, ногоон зээлийн гарын
авлага боловсруулав
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Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ийн "Монголын барилгын
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эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх засвар шинэчлэл төсөл"-ийн хүрээнд ТоС
холбооны зөвлөх баг банкны ажилтнуудад зориулан ногоон зээлийн гарын авлагыг
боловсрууллаа.

Ногоон зээлийн гарын авлагатай танилцах

#ТоСТуршлага

ОУСК-аас боловсруулсан шинэ тайланд Монгол
Улсын тогтвортой санхүүжилтийн туршлагыг
онцоллоо

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК)-ийн олон улсын тогтвортой банкны
холбооноос бага орлоготой орнууд тогтвортой санхүүжилтээр ядуурал, уур амьсгалын
өөрчлөлт болон бусад хөгжлийн асуудлуудаа хэрхэн шийдвэрлэж байгааг онцолсон
тайланг боловсруулж, олон нийтэд танилцууллаа.

Уг тайланд 8 орны 16 кэйсийг

дурдсанаас Монгол Улсын ТоС-ийн сайн туршлагыг онцоллоо.

Дэлгэрэнгүй тайланг үзэх

#Монголбанк

Монгол Улсад тогтвортой санхүүжилтийг
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чиглэлээр Монголбанкны ЕрөнхийлөгчTranslate
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Б.Лхагвасүрэнтэй санал солилцлоо
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн ТоС Холбооны төлөөллийг хүлээн авч
уулзлаа. Уг уулзалтаар ТоС Холбооноос Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци
төсөл болон бусад үйл ажиллагааны талаар явцын мэдээлэл өгч, ногоон
санхүүжилтийг дэмжсэн бодлого боловсруулах чиглэлээр санал солилцлоо.
#CHIPТөсөл

Гэрийн дулаалга, халаалтын багцыг санхүүжүүлэх
боломжуудыг танилцууллаа.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, Баянхонгор аймгийн хамтарсан "Утаагүй Баянхонгор - Эх
хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах нь"
төслийн хүрээнд хийгдэж буй гэрийн халаагуур, дулаалгын багц бүтээгдэхүүн буюу
CHIP багцын санхүүжилтийн хувилбаруудыг танилцуулах уулзалтыг НҮБ-ын байранд
зохион байгуулав. Уг уулзалтын үеэр CHIP багцыг БОАЖЯам болон орон нутгийн
татаастай, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлээр олгох боломжийг хэлэлцэж, талууд
цаашид хэрхэн хамтран ажиллах төлөвлөгөөг ярилцлаа.
#ТоСЗөвлөл

Худалдаа хөгжлийн банк, УАНС-ийн Үндэсний
зохицуулагч З.Батжаргал нар банкуудтай уур
амьсгалын санхүүжилтийн туршлагаа хуваалцлаа
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орчин, нийгмийн хариуцлагын мэргэжилтэн Н.Энхзул, Төслийн багийн ахлагч Б.МөнхЭрдэнэ нар Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)-гийн итгэмжлэлийн үе шат,
шаардлагуудын талаар өөрсдийн туршлагаа бусад банкуудтай хуваалцлаа. Мөн
УАНС-ийн Үндэсний зохицуулагч бөгөөд НҮБ-ийн УАӨСК-ийн төлөөлөгч доктор
З.Батжаргал уулзалтад оролцож, уур амьсгалын санхүүжилтийн чиглэлээр одоо
хэрэгжиж буй төслүүд, цаашид ногоон санхүүжилт шаардлагатай байгаа салбарууд,
Монгол Улс, УАНС, санхүүгийн салбарын хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч,
санал солилцлоо.
ТоС зөвлөл нь ТоС-ийн гишүүн банкууд, хамтран ажилладаг байгууллагуудын төлөөллөөс
бүрддэг бөгөөд оролцох сонирхолтой байгууллагууд info@toc.mn-д хандах боломжтой.

#ОУСК

ОУСК-ийн вебинарт оролцож Монголын тогтвортой
санхүүгийн туршлагыг танилцууллаа

ТоС Холбооны гүйцэтгэх захирал Э.Номиндарь Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
(ОУСК)-ийн Олон улсын тогтвортой банкны холбооноос зохион байгуулсан вебинарт
оролцож, Монгол Улсын тогтвортой санхүүжилтийн хөгжлийн замнал, ногоон
санхүүжилтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа томоохон ажлуудын талаар танилцуулаа.
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#НогоонБонд

ОУСК, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос Ногоон
бондын вебинарыг зохион байгууллаа
Олон улсын санхүүгийн корпорациас шинээр эхлүүлж буй ногоон санхүүгийн
төслийнхөө нээлт болгон "Ногоон бондын зах зээлийг хөгжүүлэх нь" сэдэвт вебинарыг
СЗХ-той хамтран зохион байгууллаа. Вебинарын үеэр олон улсын ногоон бондын зах
зээлийн тойм, бусад орны сайн жишээг танилцуулав.

Бусад ажлууд
ТоС-ийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал буюу
чеклистийг сайжруулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, ажлын хэсгийн ахлагчаар
Худалдаа Хөгжлийн Банк ажиллахаар болов.
Азийн Сан болон Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албатай уулзаж ногоон
төлбөрийн карт болон хог хаягдлын менежментийн талаар хамтын
ажиллагааны санал солилцов.
Монголын Тогтвортой Ноолуурын Платформын ажлын хэсгийн уулзалтууд болж
"Тогтвортой Ноолуур"-ын нэгдсэн тодорхойлолттой боллоо.
IFC-аас зохион байгуулсан "Transparency and Disclosure" сэдэвт вебинарт 3
банк, Үндэсний Хөгжлийн Газрын төлөөллүүд хамрагдав.

#ТоСНийтлэл

Ковид-19 цар тахлын тусламжийн багц хэр ногоон
бэ?
Цар тахал ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл аль аль нь биетээр
харагдах боломжтой хэдий ч цаг хугацааны хувьд цар тахлын үр, дагавар маш богино
хугацаанд хүчтэйгээр илэрдэг тул өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд 7.2 триллион
долларын санхүүжилт цар тахлын үеийн эдийн засгийг сэргээх, үр дагаврыг
https://mailchi.mp/0114b614993b/newsletter-green-mortgage-other-4571144?e=[UNIQID]
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бууруулах чиглэлд төсөвлөгджээ. Харин энэ мөнгө хэр ногоон байж чадсан бол? Энэ
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тухай илүү дэлгэрэнгүй нийтлэлийг "Монголбанкны мэдээлэл" сэтгүүлийн 5 дугаар
сарын дугаараас уншина уу.
Нийтлэлийг бичсэн: Э.Нандин-Эрдэнэ

#НогоонЗээл

3 банк БОАЖЯ-ны татаастай ногоон зээл гаргаж
байна
БОАЖЯ, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороны дэмжлэгтэйгээр агаар, орчны
бохирдлыг бууруулах зорилгоор хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий ногоотон зээлийг Төрийн
банк, ХААН банк, ХасБанкуудаар дамжуулан олгож байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 40
сая хүртэлх төгрөгийн 30 сар хүртэл хугацаатай, 8%-ийн хүүтэй зээлийг шаардлага
хангасан ногоон бүтээгдэхүүнүүдэд олгож байна.
Гишүүдийн мэдээ

Төрийн банкны ТоС-ийн ажлын хэсэг хагас өдрийн
турш шинэ ТоС-ийн мэдээгээр цэнэглэгдлээ
ТоС Холбооноос Төрийн банкны ТоС-ийн ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулан хагас
өдрийн сургалтыг зохион байгуулав. Зочин сургагч багшаар Хасбанкны гүйцэтгэх
захирал асан, Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэх захирал М.Болд
оролцлоо.

Голомт банкны 95 ажилтан ТоС-ийн онлайн
сургалтад хамрагдлаа
Голомт банкны ажилтнууд ТоС-ийн онлайн сургалтад амжилттай хамрагдлаа. Уг
онлайн сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг ТоС Холбооноос Нидэрландын хөгжлийн банк,
Олон улсын санхүүгийн корпорацитай хамтран боловсруулсан бөгөөд ТоС-ийн үндсэн
мэдлэгийг багтаасан 8-н модулиас бүрдэж байна.

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банктай хамтын
ажиллагааны санал солилцлоо
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ҮХОБ нь банкны бодлого, брэндинг, оффис гээд бүхий л үйл ажиллагаандаа ТоС-ийг
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нэвтрүүлэхээр эрч хүчтэй ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ТоС Холбооноос ҮХОБ-ны
төлөөлөлтэй уулзаж, хамтран ажиллах боломжуудын талаар хэлэлцэв.

#ICMA

Тогтвортой байдалтай холбосон бонд
(sustainability linked bond)-ын зарчмуудыг
боловсрууллаа

#ЕвропынКомисс

Европын комисс Ковид-19-той холбоотой эдийн
засгийг сэргээх багцдаа ногоон нөхцөлийг
хавсаргахаа зарлажээ

#ДэлхийнБанк

Дэлхийн банк 5 жилийн хугацаатай 5 тэрбум
долларын глобал Тогтвортой Хөгжлийн Бондыг
гаргалаа

#ISO

ISO / TC 322 "Яагаад Тогтвортой Санхүүгийн
Стандартууд хэрэгтэй вэ?" вебинар зохион
байгуулагдлаа

#ШвейцарынБанкируудынХолбоо
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нэгтгэсэн хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж, гарын
авлагыг боловсрууллаа
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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 ажиллагаа явуулж байна.
Тос Холбоо нь Монгол улсын санхүүгийн салбар болон бизнесийн байгууллагуудад
байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, тогтвортой санхүүжилт,
ногоон зээл, хөрөнгө оруулалтын дэд бүтэц бүрдүүлж, тогтвортой хөгжил, ногоон
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийг зорьж ажилладаг.

Цахим товхимолд бүртгүүлэх

Copyright © Mongolian Sustainable Finance Association, All rights reserved.

Та бидний арга хэмжээнд оролцсон, эсвэл мэйл хаягаа бүртгүүлсэн тул энэ мэйлийг авж байна.
Мэйл авахаас татгалзах
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