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03 Гишүүнчлэл

МЭНДЧИЛГЭЭ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хариу арга хэмжээ авах нь хүн төрөлхтний
тулгамдсан асуудал болоод байна. Дэлхий хэмжээнд төр, хувийн хэвшил,
олон улсын санхүүгийн урсгалыг 'нүүрстөрөгч багатай, нөөцийн
хэмнэлттэй тогтвортой эдийн засаг'-уруу чиглүүлэх нь чухал юм.
Үүний хүрээнд олон улсад санхүүгийн байгууллагууд нийгмийн
тогтвортой, ногоон хөгжлийн төлөө дэвшингүй ажиллаж байна. Монгол
Улсын хувьд ч нийгэм, эдийн засгаа ногоон болгохын төлөө ажиллах цаг
болжээ. Иймээс одооноос эхлэн тодорхой ажлуудыг хамтран хийхийг
уриалж байна.

Норихико Като
ТоС Холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга
Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал

02

1. БИДНИЙ ТУХАЙ

Алсын хараа
”Эерэг санхүүжилтийг түгээн дэлгэрүүлье”

Эрхэм зорилго
”Монгол Улсыг бүс нутагтаа тогтвортой санхүүжилтийн манлайлал, мэдлэгийн төв болгоно”

Үнэт зүйлс
”Хамтын ажиллагаа, Хүртээмж, Дэвшил”
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ТАНИЛЦУУЛГА
Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (“ТоС Холбоо”)-г 2017
оны 12 дугаар сард гишүүддээ үйлчилдэг ТББ хэлбэрээр
Монголын Банкны Холбоо (“МБХ”)-ноос үүсгэн байгуулсан
бөгөөд ТоС Холбоо нь Монгол Улсын санхүүгийн салбар болон
бизнесийн байгууллагуудад байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй үйл
ажиллагааг нэвтрүүлэх, тогтвортой санхүү, ногоон зээл, хөрөнгө
оруулалтын дэд бүтэц бүрдүүлж, тогтвортой хөгжил, ногоон
эдийн засгийн өсөлтийг манлайлан ажиллах зорилготой юм.
Уг зорилгын хүрээнд ТоС Холбоо нь одоогийн байдлаар
арилжааны нийт 12 банкийг гишүүнчлэлдээ нэгтгэн ажиллаж
байгаа бөгөөд тогтвортой санхүүжилт, ногоон эдийн засгийг
хөгжүүлэх чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлуудад гишүүдийг
нэгтгэн чиглүүлж, санал шийдэл боловсруулдаг. Түүнчлэн
Монгол Улсын Парисын хэлэлцээр, Тогтвортой Хөгжлийн
Зорилтууд (SDG)-ын хүрээнд хүлээсэн үүрэг амлалт, бодлогын
хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор олон салбарыг хамарсан
санаачилгуудыг төрийн, олон улсын, хувийн хэвшлийн болон
иргэний нийгмийн байгууллагатай нягт хамтран хэрэгжүүлж
байна.
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Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл
Тогтвортой санхүүжилт, ногоон бизнесийн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгын хүрээнд бид дараах үндсэн 6 чиглэлийн
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

1. ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮ

2. НОГООН САНХҮҮ

3. ТОГТВОРТОЙ БИЗНЕС

Банкууд

Зах зээлийн судалгаа

Тогтвортой нэхмэлийн салбар

ББСБ-ууд

Санхүүжилтийн механизм

Ногоон барилга

Хөрөнгийн бирж

Санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүд

Тогтвортой боловсруулах салбар

Даатгалын компаниуд

Туршилтын төслүүд

Тогтвортой ХАА-н салбар

Бусад санхүүгийн байгууллагууд

Үр дүн хэмжилт

Тогтвортой уул уурхайн салбар
Бусад салбарууд

4. БОДЛОГЫН ДЭМЖЛЭГ БА СУДАЛГАА
Үндэсний стратеги
Санхүүгийн салбарын бодлогууд
Бусад салбарын бодлогууд
Бодлогын хураангуй
Судалгаа

05

5. ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН
МЭДЭЭЛЭЛ БА БОЛОВСРОЛ
Залуусын боловсрол
Арга хэмжээ
Олон нийтийн боловсрол

6. ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
ОУ-н байгууллагууд
ОУ-н нэтворк, холбоод
Улс орнуудтай харилцан туршлага солилцох

ТоС гэж юу вэ?
ТоС Холбоо нь Монголын Банкны Холбооны дэргэд Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) болон
Нидерландын хөгжлийн банк (НХБ)-ны дэмжлэгтэйгээр 2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн Монгол Улсын
Тогтвортой Санхүүжилт (ТоС)-ийн Хөтөлбөрөөс үүсэлтэй юм. ТоС Хөтөлбөрийн хүрээнд банкны салбарт
баримтлах Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн зарчмуудыг боловсруулсан бөгөөд бүх
банкууд 2015 оноос эхлэн эдгээр зарчмуудыг хэрэгжүүлж, хагас жил тутамд тайлагнадаг.

“Тогтвортой санхүүжилт нь хөрөнгө оруулалт хийх,
зээл олгох болон аливаа санхүүгийн шийдвэр
гаргахдаа тухайн бизнесийн үйл ажиллагааны
байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх,
бууруулах, түүнчлэн хүлэмжийн хийн ялгарал
багатай, ногоон эдийн засгийг дэмжсэн төсөл,
хөтөлбөрийг дэмжин ажиллах тухай ойлголт юм.”

ТоС-ийн үндсэн бүрдэл хэсэг:
Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлага
Өөрийн, харилцагчийн болон гуравдагч тал, ханган нийлүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас
учирч болох байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг тодорхойлж, түүнд тулгуурлан эрсдэлийг
удирдах, бууруулахад чиглэсэн удирдлагын систем, бодлогыг нэвтрүүлж, мөрдөн ажиллах.
Ногоон санхүүжилт
Монгол Улсын Ногоон Таксономийн дагуу ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн, урамшуулал зэргийг
хөгжүүлэн, ногоон багцаа өсгөж, улмаар ногоон хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэх.
Үлгэрлэн манлайлах
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанаас гаралтай байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах,
үйл ажиллагааг эрчим хүч, ус, цаасны хэмнэлттэй явуулах, санхүүгийн хүртээмж, жендэрийн тэгш
эрх, зөв засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх.
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ТоС-ийн 8 зарчим
01. Байгаль орчноо хамгаалах
02. Хүний эрх, нийгмийг хамгаалах
03. Соёлын өвийг хамгаалах
04. ”Ногоон эдийн засаг”–ийн өсөлтийг дэмжих
05. Санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
06. Ёс зүйтэй санхүүжилт, компанийн засаглалыг дэмжих
07. Ил тод байдал, хариуцлагыг дэмжих
08. Манлайлан үлгэрлэх

http:Дэлгэрэнгүй
/ www.toc.mn/priхолбоос
nciples#1
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Бүтэц, зохион байгуулалт

НИЙТ ГИШҮҮДИЙН ХУРАЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
ХҮНДЭТ ЭЛЧ

ЗӨВЛӨХ ХОРОО

ХЯНАЛТЫН ХОРОО
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХРИАЛ
АЖЛЫН АЛБА

ЗӨВЛӨЛҮҮД

ТоС Холбооны
ажлын алба
ТоС Холбоо нь ажлын албаны
гишүүдээс гадна холбогдох төсөл
хөтөлбөрүүд дээр 10 гаруй
зөвлөх, гэрээт ажилтнуудтай
хамтран ажиллаж байна.

Э.Номиндарь

М.Оюунгэрэл

Э.Нандин-Эрдэнэ

Б.Дэлгэрмаа

М.Чимэгсайхан

ToC Холбооны Гүйцэтгэх
захирал

Төсөл, хамтын ажиллагааны
менежер

Төсөл, хамтын ажиллагааны
менежер

Төсөл, хамтын ажиллагааны
менежер

Төслийн зохицуулагч
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Удирдах зөвлөлийн гишүүд
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Норихико Като

Д.Отгонбилэг

Э.Мөнхжаргал

А.Энхжаргал

Г.Цэвэгжав

Л.Амар

ТоС Холбооны Удирдах зөвлөлийн
дарга, Голомт банкны Гүйцэтгэх
захирал

Худалдаа хөгжлийн банкны
Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Капитрон банкны
Эрсдэл хариуцсан захирал

Богд банкны Эрсдэл
хариуцсан захирал

ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал

Монголын Банкны
Холбооны Гүйцэтгэх захирал

Ө.Гантөр

Д.Энхбаатар

Ж.Наранцэцэг

Э.Ганзориг

А.Сандагсүрэн

Төрийн банкны
Гүйцэтгэх захирал

ХААН Банкны Эрсдэл
хариуцсан дэд захирал

Ариг Банкны Найдвар
хэмнэлийн жигүүрийн
манлай дэмжигч

Чингис Хаан Банкны
Гүйцэтгэх захирал

Кредит Банкны Гүйцэтгэх
захирлын орлогч

С.Бат-Оргил

Б.Амаржаргал

Тээвэр хөгжлийн банкны
Үндэсний хөрөнгө оруулалтын
Байгууллагын банк хариуцсан
банкны Гүйцэтгэх захирлын
гүйцэтгэх захирлын орлогч
орлогч

ТоС-ийн зөвлөлүүд

Гишүүн байгууллагуудаар ахлуулсан ажлын хэсгүүд:
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛИЙН
УДИРДЛАГЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ
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НОГООН ЦАХИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
АЖЛЫН ХЭСЭГ

02

ТОГТВОРТОЙ ТАЙЛАГНАЛЫН
АЖЛЫН ХЭСЭГ

06

НОГООН ОФФИСЫН АЖЛЫН
ХЭСЭГ

03

НОГООН БОДЛОГЫН АЖЛЫН
ХЭСЭГ

07

ПИАР, ОЛОН НИЙТИЙН БОЛОВСРОЛЫН
АЖЛЫН ХЭСЭГ
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НОГООН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН
АЖЛЫН ХЭСЭГ

ТоС Зөвлөл
Уг зөвлөл нь нийт гишүүн байгууллагууд болон
Монголбанк, СЗХ, БОАЖЯ, ОУСК зэрэг хамтрагч
байгууллагуудын төлөөллийг хамардаг бөгөөд
ТоС-ийн чиглэлээр цаг үеийн асуудлуудыг хэлэлцэж,
сар бүр тусгайлсан сэдвээр мэдээлэл, туршлага
солилцох хэлэлцүүлгийг өрнүүлдэг.
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2. БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1. Тогтвортой санхүү
Бид гишүүн байгууллагууддаа зориулан төрөл бүрийн тогтвортой санхүүжилтийн
зарчим, стандарт, аргачлалыг олон улсын стандартын дагуу боловсруулж, гишүүн
байгууллага тус бүрт зориулсан тусгайлсан сургалт, үнэлгээ, зөвлөмжийг гаргаж,
хэрэгжүүлэхэд хамтран ажилладаг. Тухайлбал:
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Зарчим, Стандарт, Салбарын удирдамжууд, Аргачлалууд:
Байгаль орчин, уур амьсгал, нийгэм, жендэрийн эрсдэлийн удирдлагын
чиглэлээр тусгайлсан зарчим, стандарт, жишиг аргачлалуудыг
болосвруулж, эдгээрийг нэвтрүүлэхэд гишүүдтэй нягт хамтран ажилладаг.
Тайлагнал:
Холбооны гишүүд өөрийн ТоС-ийн хэрэгжилтийн талаар тайланг
Холбооноос боловсруулсан маягтын дагуу хагас жил тутамд сайн дурын
үндсэн дээр ТоС Холбоонд ирүүлж, Холбооноос нэгдсэн статистик,
мэдээллийг гаргадаг.

Хэрэгжилтийн үнэлгээ:
Монголбанк, ОУСК-тай хамтран жилд нэг удаа гишүүн
бүрийн ТоС-ийн хэрэгжилтийг олон улсын жишиг
үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлж, гишүүдэд
тусгайлсан зөвлөмжийг боловсруулж хүргүүлдэг.
“Шилдэг ТоС Байгууллага” шагнал
Онцлох ТоС Байгууллага,
Манлай Байгууллага

Сургалт:
Танхимын сургалт, онлайн сургалт,
сургагч багшийн сургалт, мэргэшсэн
сургалт, туршлага судлах олон улсын
аялал зэрэг төрөл бүрийн сургалтыг
үнэгүй
болон
хөнгөлөлттэй
үнээр
гишүүддээ санал болгодог.

http:/ toc.mn/e-learning/
ТоС-ийн онлайн сургалтын платформ
Холбоо нь ОУСК, НХБ-тай хамтран ТоС-ийн онлайн
сургалтын платормыг хөгжүүлсэн бөгөөд “ТоС-ийн
суурь мэдлэг сургалт”-ыг гишүүн байгууллагууддаа
санал болгож байна. Одоогоор банкны салбарын
нийт 3000 гаруй ажилтан хамрагдсан байна.

http:/ www.fs.de/ecampus
ToC-ийн мэргэшүүлэх сургалт
ТоС Холбоо, Франкфуртын их сургуулийн хамтын
ажиллагааны хүрээнд ТоС-ийн гишүүн байгууллагын
ажилтнууд 20 орчим чиглэлийн 6 сарын болон
богино хугацааны сертификаттай, мэргэшүүлэх
цахим сургалтад хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамрагдаж
байна.
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2. Ногоон санхүүжилт
Монгол Улсын Парисын хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүрэг амлалт болон ногоон
хөгжлийн үндэсний зорилтуудад хүрэхийн тулд хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг
татан оролцуулах, шинэ ногоон бүтээгдэхүүн боловсруулах, санхүүжилтийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй гарч байна.

Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпораци (МНСК)
ТоС Холбоо нь Монгол Улсын Засгийн газар, Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС),
Монголын Банкны Холбоо, Хас банк, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт (GGGI)
зэрэг байгууллагуудтай хамтран дэлхийн хамгийн анхны төр, хувийн хэвшлийн
түншлэлд суурилсан ногоон бөөний зээл олгох, ногоон санхүүжилтийн мэдлэг түгээх
үндэсний ногоон санхүүгийн байгууллагыг байгуулахаар 2017 оноос хойш ажиллаж
байна. Уг байгууллага 50 сая ам.долларын эхлэлтийн үүсвэртэйгээр үйл ажиллагаагаа
эхлэхээр төлөвлөсөн ба бизнесүүд болон иргэдэд чиглэсэн эрчим хүчний хэмнэлтийг
дэмжсэн, хүлэмжийн хий багатай зээлийг оролцогч санхүүгийн байгууллагуудаар
дамжуулан олгоно.
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3. Тогтвортой бизнес

Монгол гэрийн халаалт дулаалгын “CHIP” багцыг
ногоон зээлээр олгох туршилтын төсөл
Холбоо нь НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, ШУТИС, Пипл Ин Нийд ТББ-тай хамтран Монгол
гэрийн халаалт дулаалгын “CHIP” багцад зориулсан, татаастай ногоон зээлийн
бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот болон Баянхонгор, Өмнөговь, Говь-Алтай аймгуудад
Голомт банк, Хаан банк, Хас банк, Төрийн банк, Транскапитал ББСБ-аар дамжуулан
туршиж байна.

htps:/w .facebok.cm/ag rneg.m/
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3. Тогтвортой бизнес
ТоС Холбоо нь ногоон санхүүжилтийг дэмжихээс гадна санхүүгийн
байгууллагуудын харилцагчид болох бизнесийн байгууллагууд, ЖДБ-үүдийн үйл
ажиллагааг тогтвортой, ногоон хөгжлийн зарчимтай уялдуулах зорилгоор
салабар хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжин ажилладаг. Бид одоогоор
барилга, текстил, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт идэвхтэй ажиллаж байна.

Тогтвортой текстилийн салбарыг дэмжих
STeP EcoLab төсөл
Европын Холбооны SwitchAsia хөтөлбөрийн хүрээнд Холбоо нь Хил хязгааргүй малын
эмч нар ТББ-тай хамтран тогтвортой ноос ноолуур, текстилийн салбарыг хөгжүүлэхээр
ажиллаж байна. Уг төслийн хүрээнд текстилийн салбарын ногоон зээлийн эрэлтийн
судалгаа хийх, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын аргачлал боловсруулах,
ногоон зээлийн шалгуур бий болгох, үйлдвэрүүдийн ногоон төсөл бичих чадварыг
бэхжүүлэх, тус салбарт тусгайлан зориулсан ногоон зээлийн дотоод, гадаадын
боломжит эх үүсвэрүүдийг судалж, тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэж байна.
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htps:/w .facebok.cm/STePEcoLab/

3. Тогтвортой бизнес

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны
моргейжийн зээлийн төсөл
Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны санхүүжилтийн механизмийг бий болгох,
турших зорилгоор ТоС Холбооноос Германы олон улсын хамтын ажиллагааны
нийгэмлэг, МБХ-той хамтран 20%-ийн урьдчилгаа төлбөрийн татаастай моргейжийн
зээлийг Ариг банк, Богд банк, Голомт банк, Капитрон банк, Хас банк, Худалдаа хөгжлийн
банк, Төрийн банк, Тээврийн хөгжлийн банкаар дамжуулан олгож байна.
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4. Тогтвортой санхүүжилтийн бодлогын орчин
Тогтвортой, ногоон зээл, санхүүжилтийг дэмжсэн бодлогын орчныг бүрдүүлэх нь энэ салбарыг хөгжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой юм. Иймд ТоС Холбооноос
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам (БОАЖЯ), Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ), Сангийн яам, Монголын Хөрөнгийн Бирж болон ОУСК, НҮБ,
ЕСБХБ зэрэг байгууллагуудтай хамтран бодлогын судалгаа хийх, хууль эрх зүйн актын төсөл, зөвлөмж боловсруулах, бодлогын нөлөөллийн ажлуудыг
хэрэгжүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулж байна.

Үндэсний Ногоон Таксономи
Баталсан:
Санхүүгийн тогтвортой байдлын
зөвлөл (2019)
Зорилго:
Энэхүү баримт бичиг нь ногоон
зээл,
санхүүжилт
олгох
боломжтой
төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
ерөнхий
ангилал, шалгуурыг тодорхойлох
зорилготой бөгөөд уг ангиллын
дагуу нийт банкууд ногоон
зээлийн статистик, мэдээллийг
Монголбанкинд
улирал
бүр
хүргүүлж байна.
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Тогтвортой Санхүүгийн Замын
Зураг
Боловсруулсан:
ТоС Холбоо, НҮБ-ын Байгаль
орчны хөтөлбөр, ОУСК (2018)
Зорилго:
Уг баримт бичгийн хүрээнд
Монгол
Улсад
тогтвортой
санхүүжилтийг
хөгжүүлэх
нэгдсэн
стратеги,
арга
хэмжээнүүдийг
тодорхойлж,
Санхүүгийн зах зээлийг 2025 он
хүртэл
хөгжүүлэх
үндэсний
хөтөлбөрт тусгасан.

5. Сургалт, мэдээлэл, нетворкинг
Сургалт:
Тогтвортой санхүүгийн мэдлэгтэй шинэ
үеийн банкируудыг бэлтгэх зорилгоор
СЭЗИС, МУИС, НҮБ-ын PAGE хөтөлбөр,
ОУСК-тай
хамтран
”Тогтвортой
санхүүжилтийн
сонгон
судлах
хичээл”-ийг боловсруулж, нэвтрүүлсэн.
ТоС Онлайн хичээл
ТоС цахим товхимол:
Сар бүр нийт гишүүн байгууллагын
удирдлага, төлөөлөлд зориулсан ”ToC
newsletter”
болон ”CEO
update”-г
тогтмол хүргүүлдэг.
ТоС Форум, нетворкинг:
2 жил тутамд тогтвортой санхүүгийн
чиглэлээр
гарсан
ахиц,
амжилт,
бэрхшээл,
шийдлүүдийг
ярилцах
зорилгоор 300-500 хүний форумын арга
хэмжээг
гишүүн,
хамтрагч
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулдаг.
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6. Гадаад хамтын ажиллагаа
Бид төрөл бүрийн олон улсын байгууллага, тогтвортой санхүүжилтийн холбоод болон гадны орнуудтай тогтвортой
санхүүжилтийн чиглэлээр мэдлэг туршлага солилцохоор нягт хамтран ажилладаг. Тухайлбал:

19

3. ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Манай гишүүд
2021 оны 1-р сарын байдлаар

20

Гишүүнчлэлийн ангилал
ТоС Холбоо нь өөрийн гишүүнчлэлээ өргөжүүлж, зөвхөн арилжааны банкаар хязгаарлахгүй, цаашид санхүүгийн салбарын бусад
оролцогчид болох банк бус санхүүгийн байгууллага, тусгай зориулалтын санхүүгийн байгууллагууд, гадаадын банкны
төлөөлөгчийн газрууд, хөрөнгийн оруулалтын менежментийн компаниуд, даатгал, үнэт цаасны компаниуд, болон бусад
холбогдох санхүүгийн болон санхүүгийн бус байгууллагуудад 2021 оноос эхлэн гишүүнчлэлээ нээлттэй болголоо.

Гишүүнчлэлийн төрөл
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Үндсэн гишүүн:

Дэмжих гишүүн:

Үндсэн гишүүнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан
арилжааны банк, банк бус санхүүгийн байгууллага
болон өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа
байгуулсан гадаадын банк багтах боломжтой.

Дэмжих гишүүн гэдэгт ТоС Холбооны үндсэн гишүүн
байгууллагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дэмжих,
хөгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй
бизнесийн байгууллага, сургалтын байгууллага, олон
улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, салбарын
болон мэргэжлийн холбоод, судалгаа шинжилгээний
байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон
бусад хамтын ажиллагаа бүхий байгууллагууд орно.

Яагаад ТоС Холбоонд гишүүнээр элсэх вэ?

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад
хувь нэмрээ оруулах

Байгууллагын эрсдэлийн
удирдлагыг бэхжүүлэх

ТоС-ийн мэргэшсэн зөвлөгөө,
дэмжлэг авах, чадавхи бүрдүүлэх

Байгууллагын эерэг үйл
ажиллагааг тайлагнах, олон
нийтэд хүргэх

Холбооноос хэрэгжүүлдэг
төсөл хөтөлбөр, эх үүсвэрүүдэд
хамрагдах

Гишүүнчлэлийн үр өгөөж, дэлгэнгүйг
Гишүүнчлэлийн танилцуулгаас авна уу.
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Хэрхэн гишүүн болох вэ?

Эхний алхам

Хоёр дахь алхам

Гурав дахь алхам

Дөрөв буюу сүүлчийн
алхам

Гишүүнээр элсэх албан хүсэлт,
анкет, ТоС-ийн зарчмуудыг
хэрэгжүүлэх тунхаг бичигт
гарын үсэг зурж info@toc.mn
хаягаар ирүүлнэ.

Хүсэлтийг Холбооны Удирдах
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж
шийдвэрлэнэ.

Удирдах зөвлөлийн хурлаас
элсүүлэх
тухай
шийдвэр
гаргасан тохиолдолд албан
ёсоор үндсэн гишүүнээр
элсэн,
гишүүнчлэлийн
хураамжаа
төлж
гишүүнчлэлийн
хэлбэрээс
хамааран
давуу
эрх,
үйлчилгээг хүртэх боломжтой
болно.

Гишүүнээр элссэнээс хойш 12
сарын
дотор
Холбооноос
баталсан
“Гишүүнчлэлийн
суурь
шаардлагууд”-ыг
хэрэгжүүлнэ. Холбооны ажлын
албанаас үнэлгээ, сургалт,
зөвлөмжүүдийг
өгнө.
Холбоонд хагас жил тутамд
ТоС-ийн хэрэгжилтийн тайланг
ирүүлнэ.

Материалуудын
жагсаалтыг
www.toc.mn
цахим
хуудаснаас үзэх эсвэл info@toc.mn хаягаар хандан
авах боломжтой.
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* Холбооноос гишүүн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, төрлөөс хамааран тусгайлсан үйлчилгээг үзүүлэх
боломжтой бөгөөд энэ талаар Холбооны ажлын албатай ярилцаж, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулна.

МОНГОЛЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ХОЛБОО © 2021

