
ОУСК-иас Монгол улсын санхүүгийн салбарт 
Тогтвортой/ногоон санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэх, 

Уур амьсгалын эрсдэлийг үнэлэхтэй холбоотой 
хэрэгжүүлж/хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл 

ажиллагааны танилцуулга

2021 оны 9 сарын 6

Б.Батмөнх
ОУСК
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АГУУЛГА

• Тогтвортой санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа
• ОУСК-ийн Ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх төсөл
• Уур амьсгалын эрсдэлийг үнэлэх, зохицуулагч байгууллагын зүгээс авах 

арга хэмжээ
• Дэлхийн банкны бүлэг/ОУСК-иас Уур амьсгалын эрсдэлийг үнэлэхтэй 

холбоотой үзүүлэх дэмжлэг, хамтын ажиллагаа
• Ногоон бонд  
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ТОГТОЛЦОО ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

1. Ямар нэг төсөл, бизнесийн үйл ажиллагаанд зээл, санхүүжилт олгохоос 
өмнө тухайн төсөл, бизнес нь байгаль орчин, нийгэмд ямар нэг сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эрсдэл байгаа эсэхийг шалгах, тухайн эрсдэлийг бууруулах 
арга хэмжээ авах, эсвэл санхүүжүүлэхээс татгалзах – Байгаль орчин, 
нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлага

2. Байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хийг бууруулахад чиглэсэн төсөл 
хөтөлбөр буюу ногоон төслийг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа  - Ногоон 
санхүүжилт 

ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ТОГТОЛЦООГ ЯАГААД ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХЭРЭГТЭЙ ВЭ? 

• Санхүүгийн салбарын эрсдэл даах 
чадвар, эрсдэлийн удирдлагын 
тогтолцоог сайжруулахаас гадна ногоон 
төслийг санхүүжүүлэх сонирхолтой 
хөрөнгө оруулагчдыг татах, хөрөнгө 
оруулалт, санхүүжилтийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх боломжтой.
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Ногоон таксономи

Анхны ТоС Форум
IFC, FMO, TDB
CEO уулзалт

Зарчим, бодлого, журам, 
үнэлгээний аргачлал, 

сургалт

Банкны ГЗ-ууд ТоС-ийн
тунхаг бичигт гарын үсэг
зурав (МБ, СЗХ, БОАЖЯ) 

Ажлын хэсэг

ТоС-ийн зарчмуудыг
хэрэгжүүлж эхлэв.

Хэрэгжилтийн дэмжлэг, 
сургалт, тайлагнал

ТоС Холбоо үүсгэн
байгуулах шийдвэр

ТоС-ийн үндэсний
стратеги

боловсруулав

2013 оны 
5 сар

2013 оны 
10 сар

2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он

Сургалт, мэдээлэл, уулзалт

2019 он 2020 он

МНСК 
байгуулагдав

2021 он

ТоС 
банкны 

бус 
салбарт

МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

• Монгол банк
• Санхүүгийн зохицуулах хороо
• Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
• Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо)
• Монголын Банкны Холбоо 
• ББСБ-уудын Холбоо 
• Арилжааны банкууд
• ББСБ-ууд
• Олон улсын байгууллагууд
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1. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
удирдлагын систем (БОНУС)

• Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн түвшинг үнэлэх
• Байгаль орчин, нийгмийн шаардлага тавих
• Байгаль орчин, нийгмийн шаардлагын биелэлтийг 

хянах

₮50 саяас дээш, 12 сараас урт хугацаатай хөрөнгө 
оруулалт

Хуулийн дагуу эсэх

2. Ногоон санхүүжилт

• Бохирдол бага үүсгэдэг
• Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулдаг

Хөнгөлөлттэй эх үүсвэр, “Ногоон таксономи”-д 
тодорхойлсон бүтээгдэхүүнүүд

+Байгаль орчинд ээлтэй эсэх

Барилгын салбар Уул уурхайн салбар

Хөдөө аж ахуйн 
салбар

Боловсруулах 
салбар

Нэхмэлийн салбар

МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ЗАРЧИМУУД
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МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 

Тогтвортой санхүүгийн 
тогтолцоог хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийн 
тайлан – 2018 он

Тогтвортой санхүүгийн 
тогтолцоог хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийн 
тайлан – 2019 он
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ОУСК НОГООН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Монгол Улсад байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хийг бууруулахад чиглэсэн 
ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх мөн санхүүгийн салбарт тогтвортой 
санхүүгийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийн үйл ажиллагааг сайжируулах

Төсөл нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хүрээнд хэрэгжинэ. Үүнд:    
• Ногоон санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг (ногоон бонд) зах зээл дээр гаргахад 

чиглэсэн холбогдох заавар журмыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран 
ажиллах. Мөн үүнтэй холбоотойгоор зохицуулагч байгууллагын чадавхийг 
бэхжүүлэх;

• Банк бус санхүүгийн байгууллагууд болон хөрөнгийн биржийн үйл 
ажиллагаанд байгаль орчин, нийгэм болон засаглалын шаардлагуудыг 
нэвтрүүлэх, шаардлагатай бодлого, журам зааврыг боловсруулах, 

• Санхүүгийн салбарын үйл ажиллагаанд уур амьсгалтай холбоотой эрсдэлийг 
хэмжих, үнэлэх, холбогдох хэрэгсэл, бодлогын зөвлөмжийг боловсруулах.   

Төсөл нь 2020 оноос 2023 оны хооронд ирэх 3 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. 

• Монгол банк
• Санхүүгийн зохицуулах хороо
• Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо)
• Монголын Банкны Холбоо 
• ББСБ-уудын Холбоо 
• Арилжааны банкууд
• ББСБ-ууд
• Олон улсын байгууллагууд



8 8

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ НЬ ШУУД БИЕТ БОЛОН ШИЛЖИЛТИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ЭРСДЭЛҮҮДИЙГ БИЙ БОЛГОЖ БАЙНА 

ШУУД БИЕТ БАЙДЛААР УЧИРАХ ЭРСДЭЛ

Уур амьсгал болон цаг агаарын өөрчлөлттэй 
холбоотой бий болох байгалийн гамшигт 
үзэгдлүүдээс үүсэх эрсдэл, хохирол 

Жишээ: 
• Ган зуд, үер ус, салхи шуурганы аюул нь 

бизнесийн үйл ажиллагаа, өмч хөрөнгөд 
хохирол учируулах

ШИЛЖИЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ 
ХОЛБООТОЙ УЧИРАХ ЭРСДЭЛ

Уур амьсгалийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан  
өөрчлөгдөж буй зах зээлийн чиг хандлага, 
дүрэм журам, шаардлагуудад дасан 
зохицох, үйл ажиллагаагаа өөрчлөхтэй 
холбоотой бий болох эрсдэлийг хэлнэ.  

Жишээ: 
• Хэрэглэгчид байгаль орчинд илүү ээлтэй 

бүтээгдэхүүн худалан авах сонирхолтой 
болох

• Зохицуулагч байгууллагууд байгаль 
орчинд ээлтэй байдлаар үйл ажиллагаа 
явуулах, хөрөнгө оруулалт хийхийг 
шаардах
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ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН САНХҮҮГИЙН САЛБАРТ УУР АМЬСГАЛЫН 
ЭРСДЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨ 
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ЗОХИЦУУЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД СТРЕС ТЕСТ ХИЙХ, ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАН 
ШАЛГАХ БОДЛОГОДОО ХОЛБОГДОХ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХИЙЖ БАЙНА
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САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД УУР АМЬСГАЛЫН ЭРСДЭЛИЙГ ӨӨРСДИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАН, ХОЛБОГДОХ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХИЙЖ 
БАЙНА 

Уур амьсгалын эрсдэлийг эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоондоо 
тусган холбогдох хэрэгсэл, эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг  
боловсруулах ажил хийгдэж байна.

Зарим санхүүгийн байгууллагууд өөрийн стратеги, бодлогодоо уур 
амьсгалын хүчин зүйлийг тусгаж, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын 
мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Уур амьсгалтай холбоотой эрсдэлийн удирдлага, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар ил тод тайлагнах.

Шинэ төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, 
үүнд ногоон/тогтвортой байдлын бонд, ногоон дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалт, ногоон орон сууцны зээл, г.м

Эрсдэлийн 
удирдлага

Засаглал 
болон 

стратеги

Тайлагнал

Бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэлт
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УУР АМЬСГАЛЫН ЭРСДЭЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ НӨЛӨӨГ ТООЦООЛОХ, 
ТААМАГЛАХ АРГАЧЛАЛ - СТРЕСС ТЕСТ

Сценари
• Шилжилтийн 

эрсдэл
• Биет эрсдэл

Үр нөлөөг 
загварчлах

• Макро аргалчлал
• Микро аргачлал

Эмзэг байдал
• Эдийн засаг, үйл 

ажиллагааны 
салбарын

• Газар зүйн

Үр дүн/хохирол
• Хөрөнгө
• Ашигт ажиллагаа

• Эрсдэлийн сценарийг биет эсвэл шилжилтийн эрсдэлтэй холбоотой 
тодорхойлох, мөн бүс нутаг болон тухайн улсын нөхцөл байдалтай 
холбоотой тодорхойлох
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ДЭЛХИЙН БАНКНЫ БҮЛГИЙН ЗҮГЭЭС УЛС ОРНУУДАД ДАРААХ БАЙДЛААР 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Коломб улс Морокко улс 
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НОГООН БОНДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВ
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НОГООН БОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?
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ОУСК-ийн зүгээс бонд гаргагчдад дээрх заавар, зөвлөмжийг ойлгох, 
ашиглахад туслалцаа үзүүлэх боломжтой 

НОГООН БОНДЫН ЗАРЧМУУД – ИЛ ТОД ТОГТОЛЦОО



17 17

НОГООН БОНДЫН ЗАРЧМУУДТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ – ХӨНДЛӨНГИЙН 
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ
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АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

18

bbatbold@ifc.org


