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2030 он хүртэлх Үндэсний
Замын зураг
2022 оны 08 сарын 12-ний өдөр
Э.Нандин-Эрдэнэ
ТоС Холбоо, Бодлого ба Хамтын ажиллагаа хариуцсан Ахлах менежер

MSFA

ТоС Холбоо

Агуулга

01 .

Төрөөс Мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

02 .

Тогтвортой санхүүжилтийн хэрэгжилт Монгол
Улсад

03 .

Санхүүгийн салбарын 2030 он хүртэлх Замын зураг

04 .

Төрөөс Мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд
баримтлах үндсэн чиглэлд оруулах санал

01 .

Төрөөс Мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

2022 оны 08 сарын 12-ний өдөр

ТоС Холбоо

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд
баримтлах үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө болон ОУ-ын байгууллагуудаас гаргасан
зөвлөмж, санаачилгатай уялдсан санхүүжилтийн бодлого, стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх
-

MSFA

-

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө, учирч болох эрсдэлийн шинжилгээ,
судалгааны ажил гүйцэтгэх, тоон мэдээллийн чанарыг сайжруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулахад чиглэсэн зөвлөмж, санаачилгатай уялдсан тогтвортой санхүүжилтийн
талаар баримтлах бодлого, стратеги боловсруулах
Төрийн байгууллагууд уур амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр нягт уялдаатай хамтран ажиллах,
хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад харгалзан үзэх
Хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээний хэрэгжилтэд тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт
өгөх, үүн дээр үндэслэн дараагийн шатны төлөвлөгөө, арга хэмжээг авах
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай уялдсан байгаль орчин, нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлдэг эдийн засгийн үйл
ажиллагааны ангилал, тусгайлсан шалгуур үзүүлэлт, баталгаажуулалтын аргачлал бүхий ТХЗ-уудын санхүүжилтийн
таксономи боловсруулах
Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журамд эрчим хүчний хэмнэлттэй болон ногоон барилгыг санхүүжүүлэх тухай
заалт, аргачлалыг нэмж оруулна
Тогтвортой санхүүжилтийг санхүүгийн байгууллагад амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Төв Банкны
зүгээс авч хэрэгжүүлэх боломж бүхий хөшүүргийн арга хэрэгслүүдийг судалж нэвтрүүлэх
Банкны салбарын статистик мэдээллийг хүйсээр ангилан нийтэд мэдээлэх, жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн
тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлд салбарын холбоод, санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах
Тогтвортой санхүүжилтийн талаарх олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээг
дэмжиж ажиллах

02 .

Тогтвортой санхүүжилтийн хэрэгжилт
Монгол Улсад

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

22.7%

NDC

ХХЯ бууралт

$11.5

SDG

MSFA

тэрбум

$101.7
тэрбум

Эх сурвалж: ҮСНТ ажлын хэсгийн тайлан,
2021 он

2025

Бүс нутагтаа ногоон санхүү, хөрөнгө оруулалтын мэдлэгийн төв болох.

2022

Тогтвортой санхүүгийн үндэсний замын зураг батлагдав.

2021
2020
2019
2018
2017

Компанийн өрийн хэрэгслийг бүртгэх шинэчилсэн журмын хүрээнд “Ногоон бонд”-ын үйл
ажиллагааг журамлаж, ногоон хөрөнгийн зах зээлийн санаачилгууд эхлэв.

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан “Монголын ногоон санхүүгийн корпораци”
байгуулагдаж, УАНС-аас эхлэлийн хөрөнгө оруулалт авах шийдвэр гарав.
“Үндэсний ногоон таксономи” батлагдаж, ногоон зээлийн статистиктай болов.
Банкуудын санаачилгаар “Монголын Тогтвортой санхүүжилтийн хөгжлийн холбоо (ТоС) ГҮТББ”
үүсгэн байгуулагдаж, Тогтвортой санхүүгийн замын зураг боловсруулж, банкнаас бусад салбарт
ТоС-ийг хэрэгжүүлэх болов.
МУ-ын Санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлагдав.
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдав.

2015

ТоС-ийн 8 зарчим, 4 салбарын удирдамж боловсруулав. Арилжааны банкууд ESG эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж эхлэв.

2014
2013

Монгол Улс Ногоон хөгжлийн бодлого батлагдав.
Монгол Улсад Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэв.

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт
Эрсдэлийн удирдлага (БОНЗ)
Зээлийн хүсэлт хүлээн
авах.

Бизнесийн харилцагчийн зээлийн өргөдлийг хүлээн авч,
анхан шатны ярилцлага, ерөнхий үнэлгээ хийх

Зээлийн судалгаа

Харилцагчийн бизнес “Хориотой” болон “Анхаарах” үйл
ажиллагааны жагсаалтад багтсан үйл ажиллагаанд
багтаж байна уу?

Тийм
БОНЗ-ын
эрсдэлийн
үнэлгээг
зогсоож,
санхүүжүүлэхээ
с татгалзах!

Үгүй
Банк: 50 сая.төг-с дээш дүнтэй,
12 сараас дээш хугацаатай бол
ББСБ: 100 сая.төг-с дээш дүнтэй,
12 сараас дээш хугацаатай бол
Тухайн харилцагч БОНЗ-ын
эрсдэлийн үнэлгээг сүүлийн 12
сард хийлгээгүй бол

MSFA

БОНЗ-ын эрсдэлийн үнэлгээг
цааш үргэлжлүүлэх.
Зээл олгох шийдвэр
гаргах

Зээлийн гэрээ хийх, зээл
олгох
Явцын хяналт хийх
Тайлагнах

Алхам 1: Харилцагчийн үйл ажиллагааны үндсэн болон дэд
салбарыг сонгох

Алхам 2: 500 хүртэлх сая.төг-н зээлийн хүсэлт бол “Business
ESG”, 500 сая.төг-с дээш дүнтэй зээлийн хүсэлт бол “Project
ESG” sheet дээр ажиллах.

Алхам 3: Харилцагч “уул уурхай”, “боловсруулах”, “хөдөө аж
ахуй”, “барилга”, “текстиль”-н салбарт үйл ажиллагаа
явуулдаг бол нэмэлтээр “5 sectors” sheet дээр ажиллаж
салбарын онцлог эрсдэлийг үнэлнэ.

БОНЗ-ын эрсдэл бага

Эрсдэлийн үнэлгээг дуусгаж, “Opportunity checklist” рүү очно уу.

БОНЗ-ын эрсдэл дунд

1. “Opportunity checklist” Хэсэг рүү очиж ногоон санхүүжилтээр
эрсдэл бууруулах боломж байгаа эсэхийг шалгана.
2. Эрсдэл бууруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, харилцагчийн
зээлийн гэрээнд хавсаргана.

БОНЗ-ын эрсдэл өндөр

Зээлийн гэрээгээр хүлээсэн БОНЗ-ын эрсдэл бууруулах үүргээ биелүүлж буй эсэх дээр i). Харилцагчтай ярилцлага хийх,
Ii). Тайлан авах, Iii). Газар дээрх шалгалт хийх замаар хяналт тавина.

БОНЗ-ын эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн зээлийн тайланг хагас жил тутам өгөгдсөн загварын дагуу ТоС Холбоонд тайлагнана.
Мөн банкны нийт зээлийн багцын БОНЗ-ын эрсдэл, БОНЗ-ын эрсдэл бууруулах чиглэлд авсан арга хэмжээг хөрөнгө
оруулагчид, харилцагчид, олон нийтэд нээлттэй тайлагнах нь чухал.

Санхүүжилт (E&S, climate)

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Банкны салбарт

Банкны бус санхүүгийн салбарт

Салбарын үнэлгээ
50%

A

B+

Салбарын дундаж

55%

41%

50%

0
A+

Салбарын үнэлгээ

0

0

0%

2%

2%

B

C+

A

B

C

Хамгийн өндөр оноотой банк

Хамгийн бага оноотой банк

D

E

Хамгийн өндөр оноотой ББСБ

Хамгийн бага оноотой ББСБ
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

Салбарын дундаж
Бодлого

Бодлого
1.0
Бүтэц, зохион
байгуулалт

Үлгэрлэн манлайлал

0.8
Үлгэрлэн манлайлах

0.6

Бүтэц, зохион
байгуулалт

MSFA

0.4
0.2
Хяналт, тайлагнал

Эрсдэлийн удирдлага

0.0
Хяналт, тайлагнал

Сургалт, мэдээлэл

Эрсдэлийн удирдлага

Ногоон зээл
Жендэр

Сургалт, мэдээлэл

Ногоон зээл,
санхүүжилт

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
ESG

Манай Улс тогтвортой санхүүжилтийг “ахисан түвшинд” хэрэгжүүлж буй орнуудын нэгээр
2021 онд дахин шалгарсан бөгөөд цаашид уур амьсгалын эрсдэл, санхүүжилтийг дэмжих
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр шат ахих боломжтой.

Climate risk

MSFA

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

Financing

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Уур амьсгалын санхүүжилт
Монголын банкны салбарт
Policy
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MSFA

GHG emission
reduction

Нийт зээлийн багцад ХХЯ тооцсон
байдал

Уур амьсгалын санхүүжилтийн
бодлогод тусгагдсан байдал

Бүрэн

Хэсэгчлэн

Ямар нэг байдлаар

Байхгүй

БОНЗ үнэлгээнд уур амьсгалын
эрсдэлийг авч үзэж буй байдал

Байхгүй
ЭНД ЗУРАГБүрэн
БАЙРЛАНА

Ажлын байран дээр ХХЯ бууруулж буй
байдал

Risk assessment

Possibility
Sector average
Бүрэн

Хэсэгчлэн

Ямар нэг байдлаар

Байхгүй

Бүрэн

Хэсэгчлэн

Ямар нэг байдлаар

Байхгүй

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Банкуудын нийт зээлийн багцад БОНЗ-ын
эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн байдал

БОНЗ-ын эрсдэлийн
үнэлгээ хийгдсэн зээл

46%

54%

БОН-ийн эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэн зээлйн дүн,
2021 оны 2-р хагас жил (сая.төг)

34%

43%

бага
дунд

БОНЗ-ын эрсдэлийн
үнэлгээ хийгдээгүй зээл

өндөр

23%

MSFA

БОНЗ-ын үнэлгээ хийгдсэн зээл, эрсдэлийн
түвшингээр

БОН-ийн эрсдэлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр
олгосон зээлийн тоо, 2021/H2

11%
11%

35%

43%

бага

Бага

дунд

Дунд

өндөр

Өндөр

22%

78%

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Ногоон хөрөнгийн
зах зээл

ББСБ-уудын БОНЗ-ын эрсдэлийн
удирдлага

БОНЗ, тогтвортой байдлын тайлан

MSFA

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
2019 онд Үндэсний ногоон таксономийг Санхүүгийн тогтвортой байдлын
зөвлөлөөр баталснаар арилжааны банкуудын ногоон зээлийн статистик
мэдээллийг харах боломж бүрдээд байна.

Банкны салбарын Ногоон зээл олголт (Q2 2022)
1%
7% 1%
26%

Сэргээгдэх эрчим хүч

19%

Эрчим хүчний хэмнэлт

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

1.5%

Ногоон барилга

Бохирдлоос сэргийлэх, бууруулах үйл ажиллагаа

MSFA

26%
19%

1.8%
8.1%

Бага бохирдуулагч эрчим хүч

1%

Тогтвортой ус, хаягдлын хэрэглээ
Тогтвортой хөдөө аж ахуй, газар ашиглалт, ой болон
эко аялал жуулчлал
Карбон бага тээвэр

Эх сурвалж: Монголбанкны ногоон зээлийн статистик, 2022 оны 2-р улирал

MSFA

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
ХЭРЭГЖИЛТ:
1.

Арилжааны банкууд 2020 оны 1-р улирлаас эхлэн ногоон зээлийн тайланг
Монголбанк руу улирал бүр тайлагнаж байна.

2.

СЗХ-ны 2021 оны 6 сарын “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн журам”
дахь Ногоон бонд гаргах үйл ажиллагааг ногоон таксономийн ангиллын дагуу
зохицуулах болсон.

3.

Монголбанкны 2021 оны 6 сарын “Урт хугацаат своп хэлцэлийн журам”-н Своп
хэлцлийн зарчимд “Ногоон таксономийн ангилалд багтсан зээлийн эх үүсвэрт
ам.долларын хүүнд 0.5%-г нэмж тооцож болно” гэж заасан.

4.

Санхүүгийн байгууллагууд ногоон таксономийг суурь болгон ногоон санхүүгийн
бүтээгдэхүүн өргөнөөр хөгжүүлж байна.

5.

“Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчдод тавигдах шаардлага,
дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-д Ногоон даатгалын бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж,
журамласан.

MSFA

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ЗАРЧМУУД:

1. Бүхий л оролцогч талуудыг хамруулах
2. Үндэсний бодлого, зорилтуудтай нийцтэй байх, хувь
нэмэр оруулдаг байх
3. “SDG угаалт”-с зайлсхийх
4. Санхүүжүүлэх боломжтой үйл ажиллагааг хамруулах
5. Хөгжлийн ард хоцорч буй хүмүүсийн хэрэгцээг авч
үзэх (LNB)
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

1. Таксономийн
зарчим,
зорилго, нэн
чухал
салбаруудыг
тодорхойлох

2. Олон улсын
болон
үндэсний сайн
туршлагуудыг
судалж, тусгах

3. Эдийн
засгийн дэд
салбар,
хамаарах үйл
ажиллагааг
тодорхойлох

4. Шалгуур
үзүүлэлт, үр
нөлөөний
хэмжүүр,
түүнийг
баталгаажуулах
аргачлалыг
тодорхойлох

5. Цаашдын
хэрэгжилтийг
хангахад
шаардлагатай
оролцогч
талууд,
тэдгээрийн
үүрэг
хариуцлагыг
тодорхойлох

MSFA

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Санхүүгийн
байгууллага

Монгол Улс
•

ОУ-ын өмнө хүлээсэн
үүргээ биелүүлэхэд
хурдасгуур болно

•

ҮХТХН, ТХЗ, Алсын
хараа 2050 урт
хугацааны бодлогын
хүрээнд тодорхойлсон
ажлуудыг санхүүжүүлэх
эх үүсвэртэй болно

•

Тогтвортой хөгжилд
оруулж буй хувь
нэмрээ бодитой
тооцуулна

•

ТХЗ хөрөнгө
оруулагчдаас шинэ эх
үүсвэр татах боломж
нээгдэнэ

•

Төсвийн санхүүжилтийг
мөн ТХЗ-д чиглүүлэх

•

•

•
•

Нэр хүндээ өсгөж,
шинэ харилцагч татах

Олон нийт

Бизнес/Төсөл
Хөрөнгө оруулагчдын
шаардлагын дагуу төслөө
анхнаас нь ТХЗ-тэй
нийцсэн байдлаар
боловсруулах

•

Санхүүжилтийн
урсгал тогтвортой
хөгжилд чиглэснээр
нийтээрээ илүү
аюулгүй, тав тухтай,
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА
хүний эрхийг
Хөнгөлөлтэй эх үүсвэрээр
дээдэлсэн,
санхүүжих
хүртээмжтэй нийгэмд
амьдарна
ТХЗ-д оруулж буй хувь
нэмрээ тайлагнаж нэр
• ТХЗ гэх нэр зүүх
хүндээ өсгөх
байдлаас ангижрана

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
САЛБАРУУД:

MSFA

1.

Эрчим хүч үйлдвэрлэл, түүний дэмжигч дэд
бүтэц
2. Эрчим хүчний үр ашиг
3. Тогтвортой хот төлөвлөлт ба барилга
4. Бохирдлоос сэргийлэх, бууруулах үйл
ажиллагаа
5. Тогтвортой ус, хог хаягдал
6. Тогтвортой хөдөө аж ахуй & Хүнсний
аюулгүй байдал
7. Тогтвортой газар ашиглалт, ой, биологийн
олон янз байдлын хамгаалал & эко аялал
жуулчлал
8. Цэвэр, карбон бага тээвэр
9. Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологи (ICT)
10. Эрүүл мэнд
11. Боловсрол & Соёл, спорт
12. Боловсруулах салбар

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

57

Дэд салбар

225

Үйл ажиллагаа

29

Санал өгсөн
байгууллага

109

Салбар
хэлэлцүүлэгт
оролцсон
байгууллага

MSFA

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүү

Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн салбар
Статус: 2022 оны 4 сард дууссан, Phase II 2024 оны дунд хүртэл үргэлжилнэ.
Хамтрагч байгууллага: НҮБХХ, Азийн сан
Төслийн санхүүжилт: $ 50,000 + $25,000

Тогтвортой
санхүүжилт
(ТоС)-н суурь
баримт
бичгүүдэд
жендэртэй
холбоотой
өөрчлөлтүүд

Санхүүгийн
байгууллагад
зориулсан
жендэрийн
үнэлгээний
аргачлал

Санхүүгийн
салбарын
жендэртэй
мэдрэмжтэй
байдлын
суурь
судалгаа

Дотоодын
санхүүгийн
байгууллагууд
ын санал
болгож буй
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний
жендэрийн
мэдрэмжтэй
байдал

Жендэрийн
мэдрэмжтэй
санхүүгийн
салбарыг
хөгжүүлэх
замын зураг

Санхүүгийн
байгууллагад
зориулсан
жендэрийн
болон
бэлгийн
дарамтын
эсрэг жишиг
бодлого,
журам

Эмэгтэйчүүди
йг дэмжсэн,
жендэрийн
мэдрэмжтэй
зээлийн
бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэх
удирдамж

Хүртээмжтэй,
жендэрийн
мэдрэмжтэй
маркетинг
хийх
удирдамж

Санхүүгийн
байгууллагууд
ад зориулсан
цуврал
сургалтууд

Олон нийтэд
зориулсан
жендэрийн
талаарх
мэдлэг
ойлголт

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Зарчим 2. Хүний эрх, нийгмийг хамгаалах
Бид хүний эрх, хөдөлмөрийн стандартыг хүндэтгэж, дэмжин, сурталчлах ба иргэдийн
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалж, тэдгээрийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангаж
ажиллана.
Зарчим 3. Соёлын өвийг хамгаалах
Бид МУ-ын түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлөх соёлын онцгой өв болох соёл
заншил, хэл, бусад өв, түүнчлэн нийгэм, соёл, түүх, археологи, палеонтологийн түүх
соёлын дурсгалыг хадгалж, хамгаалан ажиллана.

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

MSFA

Зарчим 5. Санхүүгийн хүртээмжийг дэмжих
Бид эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийн хүмүүст очих санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн боловсрол олгох, харилцагчийг хамгаалах замаар
МУ-д санхүүгийн өргөн хүрээтэй тогтолцоог бий болгохыг дэмжин ажиллана.
Зарчим 8. Манлайлан үлгэрлэх
Бид МУ-д байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн эерэг хөгжлийг авчрахад шинэлэг
санаачилга гарган, идэвхтэй ажиллана. Бид өөрсдийн үлгэрлэн манлайллаараа
харилцагчид болон салбартаа ижил жишиг тогтоохыг эрмэлзэнэ.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүү

Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүгийн салбар
Банкны салбарын нийт
ажилтнууд

BANKS’ PERFORMANCE IN GENDER
Maximum

Minimum

Sectoral average

37%

Gender policy &
strategy

Capacity building &
Reporting

Банкны салбарын дунд түвшний
удирдлагууд

43%
63%

Workforce

Банкны нийт салбарын
захирлууд

57%

Банкны салбарын гүйцэтгэх түвшний
удирдлагууд

MSFA

28%
эмэгтэй

45%
Products

Customers

эрэгтэй

55%
72%

Эх сурвалж: ТоС-ийн жилийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, 2021 он

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Accountholders and borrowers
by gender, 2020

Outstanding balance by
gender, 2020

Average size per client
(MNT mln), 2020

10.4
50.1%

44.4%

48.1%

55.4%

46.8%

57.2%

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА
4.3
49.9%

55.6%

51.9%
44.6%

53.2%

MSFA

Deposit holders
Women

Men

Borrowers

Current accou nt

Deposit
Women

4.8

42.8%
0.3

Current accou nt
holders

7.2

Loan
Men

0.3

Current accou nt

Deposit
Women

Loan
Men

Эх сурвалж: Монголбанк, 2020 он

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

Corporate borrowers by gender,
2021

51.0%

47.7%

54.0%

46.8%

NPL Balance by gender,
2021

SME borrowers by gender,
2021

51.0%

44.8%

34.4%

35.5%

61.0%

52.3%

54.0%

53.8%

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

88.0%

49.0%

53.6%

46.0%

53.2%

49.0%

55.2%

65.6%

64.5%

39.0%

46.4%

46.0%

46.2%

Xac

State

12.0%

MSFA

Khan

TDB

Golomt
Women

Xac
Men

State

Khan

TDB

Golomt
Women

Xac
Men

State

Khan

TDB

Golomt
Women

Men

Эх сурвалж: ТоС Холбооны жилийн ТоС-н хэрэгжилтийн
үнэлгээ, 2021 он

03 .

Санхүүгийн салбарын 2030 он хүртэлх
Замын зураг

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

MSFA

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСЛЭЛ
§

§
§

Бодлого: Парисын хэлэлцээр,
Алсын хараа 2050, Санхүүгийн зах
зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх
үндэсний хөтөлбөр, Төрөөс
мөнгөний бодлогын талаар 2022
онд баримтлах үндсэн чиглэл
Санхүүжилтийн хэрэгцээ: жилийн
1 тэрбум доллар
Салбарын эрсдэл: зээлийн,
бодлогын, нэр хүндийн эрсдэл

ЗОРИЛТ
Тогтвортой/ногоон зээлийн багцын
хэмжээг
Банкны салбарт

10%
5%

Банкны бус санхүүгийн
салбарт

-д хүргэх, ингэснээр NDC-н
шаардлагатай санхүүжилтийн

15%

MSFA

-г Банк, Банк бус
санхүүгийн салбараас бүрдүүлнэ.

Эх сурвалж: Үндэсний тогтвортой санхүүгийн замын зураг, 2022 он

ЗОРИЛГО
Монгол Улсын тогтвортой
хөгжил, уур амьсгалын
зорилтуудтай уялдсан, нэгдмэл,
олон талт хамт ажиллагааг
хангасан,
тогтвортой
санхүүгийн
ЭНД ЗУРАГ
БАЙРЛАНА
системийг 2030 он хүртэл
хөгжүүлэх, үүнд шаардлагатай
стратегийн чиглэл, арга хэмжээг
тодорхойлоход оршино.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

MSFA

•
•
•
•
•

Ногоон сэргэлт,
тогтвортой шилжилт
Засаглалын механизм
Таксономи
Сургалт, судалгаа,
хамтын ажиллагаа
Хяналт, үнэлгээ

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

•
•
•
•

Хүлэмжийн хийн
татвар
Байгаль орчны татвар
Ногоон, тогтвортой
төслийн зарцуулалт,
худалдан авалт
Өрийн своп

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

•
•

•
•
•

Эх сурвалж: Үндэсний тогтвортой санхүүгийн замын зураг, 2022 он

Санхүүжилтийн эрэлт,
боломж
Ногоон, тогтвортой
хөгжлийн зээл олголт
Ногоон, тогтвортой
бонд
Ногоон финтек,
даатгал
Жендэр

•
•

•

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
ЭНД ЗУРАГ
Байгаль орчин, нийгэм,
засаглал (ESG), ба уур
амьсгалын эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоог
сайжруулах

Монголын ногоон
санхүүгийн корпораци
Төрийн өмчит
байгууллагууд
Санхүүгийн
байгууллагуудад
ногоон
санхүүжилтийн
бодлого нэвтрүүлэх

•
•

БОНЗ-ын эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоо
Уур амьсгалын
эрсдэлийн тогтолцоо
(Стресс тест,
хүлэмжийн хийн
тооцоолол,
хүлэмжийн хийн
зорилт)

6-Р ТУЛГУУР:
БАЙРЛАНА
Ил тод, нээлттэй
тайлагналыг дэмжих

•

•

Хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй
компаниудын БОНЗын эрсдэлийн
тайлагнал
Санхүүгийн
байгууллагуудын
тогтвортой байдлын
тайлан

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
6-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
Ил тод, нээлттэй
засаглал (ESG), ба уур
тайлагналыг дэмжих
амьсгалын эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоог
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА
сайжруулах

MSFA

Тулгуур 1. Тогтвортой санхүүг хөгжүүлэх суурь нөхцөл, бодлогын орчныг бүрдүүлэх (СЗХ, Монголбанк)
1. Үндэсний тогтвортой санхүүгийн стратеги (Үндэсний нэгдсэн санхүүжилтийн тогтолцоо)
2. Үндэсний тогтвортой санхүүгийн засаглалын механизм (ТХ-ийн үндэсний хороо, Санхүүгийн тогвортой байдлын зөвлөл,
доноруудын зөвлөл, дэд ажлын хэсгүүд)
3. Таксономи (ТХЗ-ын таксономи, салбарын удирдамжууд, зээлийн статистик, үр дүн хэмжих)
4. Сургалт, судалгаа (нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах, ур чадварын шалгалт, сертификатуудад ТоС-ийг оруулах, их дээд
сургуулиудтай хамтран ажиллах, судалгааны нийгэмлэг байгуулах)
5. Хяналт, тайлагнал (гүйцэтгэл хянах, санхүүгийн байгууллагуудыг үнэлэх, шилдэгүүдийг шалгаруулах)

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
6-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
Ил тод, нээлттэй
засаглал (ESG), ба уур
тайлагналыг дэмжих
амьсгалын эрсдэлийн
ЭНДтогтолцоог
ЗУРАГ БАЙРЛАНА
удирдлагын
сайжруулах

MSFA

Тулгуур 2. Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг ногоон хөгжилд чиглүүлэх (Сангийн яам)
§
§
§
§

Хүлэмжийн хийн татвар/шимтгэл/арилжааны механизм бий болгох боломжийг судлах
Байгаль орчны татварын бодлогууд (татварын буцаан олголт, төлбөрийн ил тод байдал)
Ногоон төсвийн зарцуулалт, худалдан авалт (ногоон худалдан авалтын журам, шошгожуулалт)
Өрийн своп

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
засаглал (ESG), ба уур
амьсгалын эрсдэлийн
удирдлагын тогтолцоог
сайжруулах

6-Р ТУЛГУУР:
Ил тод, нээлттэй
тайлагналыг дэмжих

ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА

MSFA

Тулгуур 3. Тогтвортой, ногоон хөгжлийн хөрөнгийн урсгалыг нэмэгдүүлэх (СЗХ, Монголбанк, БОАЖЯ)
§ Ногоон, тогтвортой хөгжлийн зээл олголтыг дэмжих бодлого (ногоон зээлийн хүүгийн татаас, своп хэлцлийн хөнгөлөлт,
эрсдэлийн сан байгуулах хөнгөлөлт, квот тогтоох, бүтээгдэхүүний стандарт тогтоох гэх мэт)
§ Ногоон, тогтвортой бонд гаргалтыг дэмжих бодлого (Засгийн газрын бонд, хувийн хэвшлийн жишиг бонд,
баталгаажуулалтын зардлын дэмжлэг, батлан даалт, татварын урамшуулал)
§ Ногоон даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх
§ Ногоон финтекийг хөгжүүлэх (суурь судалгаа хийх, ногоон карт зэрэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх)
§ Жендэрийн эрх тэгш байдлыг түгээн дэлгэрүүлэх

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
6-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
Ил тод, нээлттэй
засаглал (ESG), ба уур
тайлагналыг дэмжих
амьсгалын эрсдэлийн
удирдлагын
ЭНДтогтолцоог
ЗУРАГ БАЙРЛАНА
сайжруулах

MSFA

Тулгуур 4. Үндэсний ногоон банк (СЗХ, Монголбанк, Сангийн яам)
§ Монголын ногоон санхүүгийн корпорацийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх
§ Хөгжлийн банк, МИК, Зээлийн батлан даалтын сан зэрэг байгууллагуудад тогтвортой санхүүжилтийн стратеги
нэвтрүүлэх
§ Арилжааны санхүүгийн байгууллагуудад ногоон санхүүгийн бодлого нэвтрүүлэх
§ Байгаль орчны итгэлцлийн сан байгуулах (Тэрбум мод сан)

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
6-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
Ил тод, нээлттэй
засаглал (ESG), ба уур
тайлагналыг дэмжих
амьсгалын эрсдэлийн
удирдлагын
ЭНДтогтолцоог
ЗУРАГ БАЙРЛАНА
сайжруулах

MSFA

Тулгуур 5. БОНЗ, уур амьсгалын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах (СЗХ, Монголбанк)
§ БОНЗ-ын эрсдэлийн удирдлагын шаардлагыг албажуулах, банкны бус санхүүгийн байгууллагудад нэвтрүүлэх
§ Уур амьсгалын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо, аргачлалыг боловсруулах, санхүүгийн байгууллагуудын
чадавхийг бэхжүүлэх

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад

ҮНДЭСНИЙ ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН СТРАТЕГИ

1-Р ТУЛГУУР:
Тогтвортой санхүүг
хөгжүүлэх суурь
нөхцөл, бодлогын
орчныг бүрдүүлэх

2-Р ТУЛГУУР:
Төсөв, санхүүгийн үйл
ажиллагааг тогтвортой
хөгжилд чиглүүлэх

3-Р ТУЛГУУР:
Ногоон, тогтвортой
болон уур амьсгалын
санхүүгийн хөрөнгийн
урсгалыг нэмэгдүүлэх

4-Р ТУЛГУУР:
Үндэсний ногоон
санхүүгийн
байгууллагуудыг
хөгжүүлэх

MSFA

Тулгуур 6. Ил тод, нээлттэй тайлагналыг дэмжих (СЗХ, Монголбанк)
§ Бүртгэлтэй компаниудын БОНЗ-ын эрсдэлийн тайлагнал
§ Санхүүгийн байгууллагуудын тогтвортой байдлын тайлагнал
§ Жендэрээс ангилсан дата, статистикийг нэмэгдүүлэх

5-Р ТУЛГУУР:
6-Р ТУЛГУУР:
Байгаль орчин, нийгэм,
Ил тод, нээлттэй
засаглал (ESG), ба уур
тайлагналыг дэмжих
амьсгалын
ЭНД эрсдэлийн
ЗУРАГ БАЙРЛАНА
удирдлагын тогтолцоог
сайжруулах

04 .

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах
үндсэн чиглэлд оруулах санал

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Стратеги №1:
Монгол Улсын дунд ба урт хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тусгагдсан зорилтуудтай уялдсан Тогтвортой
хөгжлийн санхүүжилтийн таксономийг банкны салбарт нэвтрүүлж, тогтвортой санхүүжилтийн үр дүн, нөлөөллийг
хэмжих, тайлагнах аргачлал боловсруулна.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
§
§

MSFA

§

§

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономийн үндсэн салбаруудад
салбарын
ЭНД зориулсан
ЗУРАГ БАЙРЛАНА
нарийвчилсан удирдамж, шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах.
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономийг санхүүгийн салбар, олон нийтэд таниулах
мэдээлэл, сургалтын арга хэмжээ зохион байгуулна.
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономийн дагуу зээлийн статистик мэдээллийг салбарын
хэмжээнд цуглуулж, нэгтгэн олон нийтэд танилцуулах. Ингэхдээ төслүүдийн үр дүн, нөлөөллийг хэмжих,
тайлагнах аргачлалыг хамтад нь боловсруулна.
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксономийг Европын Холбооны таксономи болон бусад
олон улсын таксономиудтай уялдуулах боломжийг судална.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Стратеги №2:
Ногоон зээлийн багцыг банкны салбарт 10 хувьд, банкны бус салбарт 5 хувьд хүргэх зорилтын дагуу ногоон зээл
олголтыг дэмжих бодлогын урамшуулал, хөшүүргүүдийг судалж, хамгийн оновчтой, үр дүнтэй шийдлийг нэвтрүүлэх.
Ногоон цахим бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх боломжийг судалж, тодорхойлно.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
-

MSFA

-

Ногоон эх үүсвэр татах болон ногоон төслүүдэд олгох зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, санхүүжилтийн зардлыг бага байлгах
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА
зорилгоор одоогийн СВОП хэлцлийн хөнгөлөлтийг нэмэгдүүлэх, таатай нөхцөл нэвтрүүлэх боломжийг судалж, нэвтрүүлнэ.
Ногоон зээл олголтыг дэмжих зорилгоор зээлийн хугацаа, активын эрсдэлээр жигнэх хувь хэмжээ, өр орлогын харьцаа, заавал
байлгах нөөцийн хэмжээ, барьцаа хөрөнгийн шаардлагуудад өөрчлөлт оруулах боломжийг судалж, нэвтрүүлнэ.
Засгийн газраас олгож буй ногоон зээлийн хөнгөлөлттэй эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжуудыг судалж, хэрэгжүүлнэ, мөн түүний
эмэгтэйчүүдэд очих хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
Ипотекийн зээлийн журамд эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууц, шинэ орон сууц, хуучин амины болон нийтийн сууцны
дулаалгын арга хэмжээг хамруулан хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр санхүүжүүлэх асуудлыг судлан боловсруулна.
Монголын ногоон санхүүгийн корпорацийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бодлогын дэмжлэг үзүүлнэ.
Ногоон дижитал санхүүжилтээр дамжуулж санхүүгийн салбарын тогтвортой хөгжилд оруулах хувь нэмрийг хурдасгах,
нэмэгдүүлэх боломжийн талаарх суурь судалгааг хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагуудтай хамтран хийнэ.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Стратеги №3:
Санхүүгийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлж, хүйсээр ангилсан статистикийг цуглуулж, чадавх
бэхжүүлэх ажлыг цуврал байдлаар зохион байгуулна.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
-

MSFA

-

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг түгээн дэлгэрүүлэх удирдамжийг санхүүгийн байгууллагуудад
мөрдүүлж,
хүйсээр
ЭНД ЗУРАГ
БАЙРЛАНА
ангилсан статистик мэдээллийг бүх төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн дээр цуглуулж, олон нийтэд тайлагнана.
Банкны салбарт жендэрийн тэгш байдлыг хангах, хүйсээр ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэр болон ажлын
байрны бэлгийн дарамтын эсрэг бодлогыг нэгдсэн байдлаар нэвтрүүлж, хэрэгжилтийг хянана. Хэрэгжилтийг
хянахтай холбоотойгоор “нэргүй” санал, гомдлын систем (anonymous grievance system)-ийг нэвтрүүлнэ.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Стратеги №4:
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах ба дасан зохицох чиглэлд санхүүгийн салбарын оруулах хувь нэмрийг
нэмэгдүүлэх хүрээнд эрсдэлийн шинжилгээ, тооцоо судалгаа хийж, түүнд шаардлагатай бодлогын хөшүүргийн арга
хэмжээнүүд нэвтрүүлнэ. Санхүүгийн салбарт зориулсан Тогтвортой хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн тайлагналын
аргачлал боловсруулж, нэвтрүүлнэ.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
-

MSFA

-

-

Санхүүгийн салбарт уур амьсгалын эрсдэлийн суурь үнэлгээг хийж гол эрсдэл, боломжуудыг тодорхойлох.
ЭНД ЗУРАГ БАЙРЛАНА
Банкны байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын эрсдэлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр олгосон зээлийн
хэмжээ, эрсдэлийн төрөл зэргийг харуулсан статистик мэдээллийг цуглуулж, олон нийтэд нээлттэй тайлагнадаг
болно.
Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудын үйл ажиллагаанд зээлийн скоринг хийхэд БОНЗ-ын
үзүүлэлтийг тусгах боломжийг судалж, шаардлагатай тохиолдолд зөвлөмж, заавар боловсруулна.
Санхүүгийн салбарын хөрөнгө оруулалт, зээлд хамаарах хүлэмжийн хийн ялгарлын тооцоолол хийж, санхүүгийн
салбарт уур амьсгалын эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг боловсруулж, түүнд үндэслэсэн хүлэмжийн хийн
ялгарал бууруулах зорилт тавих аргачлалыг хөгжүүлнэ.
Олон улсын стандартад нийцсэн тогтвортой хөгжлийн тайлагналын аргачлалыг боловсруулж, санхүүгийн
байгууллагуудад мөрдүүлнэ.

ТоС Холбоо

Тогтвортой санхүүжилт Монгол Улсад
Стратеги №5:
Тогтвортой санхүүжилтийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх, чадавх бэхжүүлэх чиглэлээр төрийн болон
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
-

MSFA

-

Тогтвортой санхүүжилтийн талаарх олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, угЭНД
чиглэлд
ЗУРАГ
хийгдэх
БАЙРЛАНА
судалгаа
ба эрдэмтэн судлаачдын тоог нэмэгдүүлэх зорилготой чадавх бүрдүүлэх аян зохион байгуулна.
Санхүүгийн салбарын удирдлага, ажилтнуудыг тогтвортой, ногоон санхүүжилтийн чиглэлээр сургах,
мэргэшүүлэх цогц хөтөлбөр зохион байгуулна.
Тогтвортой санхүүгийн форум 2023 арга хэмжээг холбогдох талуудтай хамтран зохион байгуулж, Шилдэг ТоС
Байгууллагыг шалгаруулна.

Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
www.toc.mn
Бидэнтэй холбоо барих:

ТоС Холбоо / MSFA

info@toc.mn

