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Дэлхийн банк ТББ-ыг тодорхойлохдоо...

Нийгмийн бүх давхаргын ашиг сонирхлыг 

дээдлэх, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, олон 

нийтэд хүртээлтэй арга хэмжээ зохион 

байгуулах, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагууд.



ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА
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• 1970-аад оноос хойш ТББ улс орны хөгжлийн явцад гол 

тоглогч болсоор иржээ. Шалтгаан нь:

• Нийгмийн халамжийн хангалтгүй байдал

• Улс орны хөгжлийн удаашрал

• Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт

• Харилцаа холбооны хувьсгал
• Дэлхий нийтийн эдийн засгийн өсөлт
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Нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл 

бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр 

байгуулагдан үйл ажиллагаагаа төрөөс хараат 

бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг 

ашгийн бус байгууллагыг хэлнэ.
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ТӨРИЙН БУС 
БАЙГУУЛЛАГА

ГИШҮҮДДЭЭ ҮЙЛЧИЛДЭГ 
ТББ

Өөрийн гишүүдэд үйлчилдэг, 
тэдний хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах үндсэн 
зорилготой;

НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТББ
Соёл, урлаг, боловсрол, хүмүүжил, 

шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, 
спорт, байгаль орчин, орчин ахуйн 

хөгжил, хүний эрх, хүн амын 
тодорхой бүлэг, давхаргын эрх 
ашгийг хамгаалах, энэрлийн;
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Төрийн бус 

байгууллага

Засгийн газраас 
хараат бус, бие 

даасан  үйл 
ажиллагаа

Үнэн зөв, 
найдвартай 

мэдээллийн эх 
үүсвэр

ЯАГААД ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ГЭЖ?

Урт хугацааны 
зорилт

Олон нийтэд 
нээлттэй байдал

Үйл ажиллагааны цар 
хүрээний уян хатан 

байдал



НӨЛӨӨ БҮХИЙ ТББ-ууд
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Ceres нь үйл ажиллагаагаа явуулж буй хамгийн үр нөлөөтэй 

ТББ-ын нэг ба бизнесийн тогтвортой байдал, саад 
бэрхшээлүүдэд шийдлийг санал болгодог. 130 гаруй гишүүдтэй, 

80 гаруй компанитай хамтран ажилладаг. 

2003 онд “Investor’s network on climate risk” боловсруулсан нь $11
тербум ам.доллар үнэ хүрэх хөрөнгө оруулагчдийг татаж чадсан. 
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1971 онд байгуулагдсан 2.8 сая гишүүдтэй тус ТББ нь уур 

амьсгалын өөрчлөлт, далай, ой мод, цөмийн эрчим хүч 

болон тогтвортой аж ахуйн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж

буй хамгийн том байгууллага. 
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Renewable world нь ядуурлын хэм хэмжээг сэргээгдэх эрчим хүч 

ашиглан бууруулах, цэвэр найдвартай эрчим хүчний эх үүсвэрийг 

дэлгэрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг Их Британы ТББ 

юм. 
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1996 онд байгуулагдсан 1,100 гаруй тоног төхөөрөмж 

үйлдвэрлэгч, 2,100 гаруй оператор, 15,000 гаруй хөрөнгө
оруулагчтай хамтран ажилладаг

Тус холбооны үйл ажиллагааны чиглэл нь сэргээгдэх цаашлаад 

салхины эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх, сүлжээний тогтвортой байдлыг 

дэмжих бодлого, стандарт тогтоох бөгөөд тогтоосон 

стандартуудыг Европын ихэнх орнууд дагаж мөрддөг байна.
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Монгол улсад 15,000 гаруй ТББ бүртгэлтэй. Үүнээс 8,000 гаруй нь 

тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 



ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
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Төрийн бус байгууллагын тухай хууль – 1997.01.31

7 бүлэг, 25 зүйлтэй

Нэмэлт өөрчлөлт орсон он, сар, өдөр:

2002.07.04

2015.01.29

2015.12.04

2016.12.01
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Хуулийн заалтуудаас дурьдвал:
9 дүгээр зүйл. Төрийн бус байгууллагатай харилцах 

9.3. Төрийн байгууллага төрийн бус  байгууллагын үйл ажиллагаанд 

санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлж болно. 

9.4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон төрийн 

болон албаны нууцад үл хамаарах мэдээлэл төрийн бус 

байгууллагад нээлттэй байна.



ТББ СЭХ-ний ХӨГЖИЛД...
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Дэлхий нийтэд тулгамдаад байгаа хамгийн том асуудал бол 
УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ юм. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах чиглэлээр хамгийн гол

үүрэг гүйцэтгэж буй салбар бол сэргээгдэх эрчим хүч.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төр засаг болон 

шинжилгээ, судалгааны байгууллага, төрийн бус 

байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл

зэрэг бүх талын хамтын ажиллагаа нэн чухал.



СЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

20



ХОЛБООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
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• Сэргээгдэх эрчим хүчний бодлогын орчин сайжруулах

• Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

• Уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

• Боловсон хүчний чадавхи бэхжүүлэх

• Гишүүдэд үйлчлэх, мэдээллэх, сурталчлах



ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
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• Хог хаягдлыг боловсруулан эрчим хүч гарган авах төсөл;

• Шатахуун түгээгүүрийн станцын цахилгаан хэрэглээг 

сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах төсөл;

• Микро сүлжээ болон сүлжээнд холбогдоогүй системийг 

нэвтрүүлэх;

• Хилийн боомтын эрчим хүчний хэрэглээг “СЭХ-дизел түлш” 

хосолсон системээр хангах төсөл;
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БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ

• СЭХ-ний салбарт ажиллах инженер, 

техникчдийг бэлдэх, давтан сургах 

сургалт

• Богино хугацааны танилцах аялал 

гадаад, дотооддоо зохион байгуулах



УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
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2019.05.23 – Сэргээгдэх эрчим 
хүчний Аравдугаар форум

• Улирал бүр мэргэжлийн сургалт, хэлэлцүүлэг

• СЭХ-ний үндэсний форум

• Эрдэм шинжилгээний бага хурал
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info@mria.mn, researcher@mria.mn

(+976) 8606 4850, 8004 4850, 7747 4850

www.MRIA.mn

ХОЛБОО БАРИХ
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