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ЭРЭЛТ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ НОГООН ЗЭЭЛЭЭР ДЭМЖИН АЖИЛЛАНА    

  

 Зах Зээл дээрх ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ 
САНХҮҮЖҮҮЛНЭ  

 Эко  хэрэглээг зээлээр дэмжих 

замаар энэ төрлийн 
бүтээгдэхүүний худалдаа 
үйчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгч эко 
ЖДБ-үүдэд зах зээлийг нь бий 
болгох. 

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулдаг 
буюу СЭХ, ЭХХ-тэй бүтээгдэхүүний 
худалдаа, үйлчилгээ үйлдвэрлэл 
эрхлэгч болон энэ төрлийн 
бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгч 
ЖДБ эрхлэгчдийг дэмжиж, 
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр бизнесийн 
зээл олгох 

 Зах Зээл дээрх НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙГ 
САНХҮҮЖҮҮЛНЭ   

ХасБанкны тогтвортой  
санхүүжилтийн стратеги 



Хүлэмжийн хийг бууруулах 
бизнесийн зээлийн хөтөлбөр 

 

1.  Даян дэлхийн уур амьсгалын хамтын 
ажиллагааны сан 
Эрчим хүчний хэмнэлт болон сэргээгдэх эрчим хүчийг санхүүжүүлэх 
чиглэлээр 2012 оноос эхлэн хамтран ажиллахаар болж, 20 сая 
ам.долларын санхүүжилтийн гэрээ байгуулав.  

 

2.     Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний болон эрчим хүчний хэмнэлттэй 

бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгч бизнесүүдэд зээл олгох зорилгоор 
2015 оноос эхлэн 10 сая ам.долларын санхүүжилт аваад байна.  

 

3.     DWM Securitization 

        Тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилт хийх 5.0 сая ам.долларын эх 

үүсвэр 2016 онд аваад байна.  

  

4.     Уур Амьсгалын Ногоон Сан  

       Тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилт хийх 20.0 сая ам.долларын эх 

үүсвэр 2017 онд аваад байна.  

742,607 тонн 



Зээлийн хэмжээ нь бизнесийн үйл ажиллагааны  
цар хүрээнээс хамаарна 

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд 
олгох хүүний нэмэлт 
хөнгөлөлт 

   Сарын хүү (Төгрөг) 
 1.25 % 
(жилийн 15%) 

1.15 % 
(жилийн 13.8%)  

   Сарын хүү (Ам.доллар) 
0.75 % 
(жилийн 9%) 

 0.65 % 
(жилийн 7.8%) 

Зээлийн хугацаа 5 жил хүртэл 

Зээлийн нэмэлт шалгуур: 
20% буюу түүнээс дээш хувиар эрчим хүчийг хэмнэх эсхүл хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах (үүнийгээ баталгаажуулсан байх) бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч, худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэгч байх;  
Эцсийн хэрэглэгч бол худалдан авч буй тоног төхөөрөмж нь дор хаяж 15%-ийн 

эрчим хүчний хэмнэлттэй байх; 

Хүлэмжийн хийг бууруулах 
бизнесийн зээлийн нөхцөл 



Эцсийн хэрэглэгчдэд нэмэлт үйлчилгээ санал болгоно.  

 Зөвлөх үйлчилгээ - үнэ төлбөргүй; 

 Эрчим хүчний үнэлгээ – үнэ төлбөргүй; 

 Эрчим хүчний аудит – үнэ төлбөргүй; 

Эмэгтэй ЖДБ эрхлэгчдийг дэмжиж, илүү хөнгөлөлттэй нөхцөл санал 
болгоно.  

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчийг тодорхойлох шалгуур: 

 Тухайн компанийн 51%-аас дээш хувийг эмэгтэй эхсүл эмэгтэйчүүд эзэмшидэг 
байх; эсхүл 

 ТУЗ-ын гишүүдийн эсхүл Удирдлагын багийн хамгийн багадаа 30%-ийг 
эмэгтэйчүүд эзэлдэг байх; эсхүл 

 Нийт ажиллагсдын хамгийн багадаа 40% нь эмэгтэйчүүд байх; 

Нэмэлт үйлчилгээ, хөнгөлөлт 



Дэлхийн дулаарал:  
 

20-р зуунд 0.74 градус; 
2030 онд 1-1.5 градус; 
2050 онд 2-3 градус; 
 

НҮБ-ийн УАӨСК-иар дэлхийн 
дулаарлыг 2 градусаас 
хэтрүүлж болохгүй гэж 
шийдвэрлэсэн. 

 
Хүлэмжийн хий нь нүүрс, газ, газрын 
тос зэрэг чулуужсан түлшний 
шаталтаас ялгардаг  

Хөтөлбөрийн зорилго 



ЭХХ = Нүүрсний    
хэрэглээ буурах 

ЭХХ = Түлшний 
хэмнэлт  

ХХЯ 
Бууралт 

    
  Сэргээгдэх эрчим хүч 

•  Нар, салхи, усны эрчим хүч, газрын гүний дулаан     
•  Сэргээгдэх эрчим хүчтэй хосолмол дизель 
генераторууд  

  Дулааныг эргүүлэн ашиглах, хог хаягдлаас  
     эрчим хүч үйлдвэрлэх 

  Халаалт хөргөлтийн систем 
  Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн 

• Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын материал, 
барилгын дулаалгын материал 

• Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух, гэрийн дулаалга, 
LED/CFL гэрэл, гэрэлтүүлэг 

  Боловсруулсан түлш/цэвэр түлш 
  Барилгын засвар сайжруулалт, эрчим хүчний  

     хэмнэллтэй барилга 
  Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 

    

Санхүүжүүлэх төсөл/үйл ажиллагаа, 
бүтээгдэхүүн: 

Хүлэмжийн хийг бууруулах үйл ажиллагаа 



All prices in current USD 

Түлшний зардал 
–хуучин зуухтай 

байх үед 

Түлшний зардал- 
шинэ ЭХХ-тэй зуухтай 

болсноор 

Түлшний зардал 
+ Зээлийн эргэн 

төлөлт 

Зардлын 
хэмнэлт  

(сард) 

 

 156,800 ₮ 

 

 78,400 ₮ 

 

 97,600 ₮ 

 

59,200 ₮ 

 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух 
 

Эрчим хүчний хэмнэлт – 40% 
 

Авсан зээлийн хэмжээ – 400,000 ₮ 
Зээлийн хүү (жилийн) – 17% 

    
 

Түлшний зардал  
сард 156,800 төгрөг 

Түлшний зардал – 
сард 78,400 төгрөг 

Түлшний зардлын 
хэмнэлт 50% 

Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодит жишээ 1 



Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодит жишээ 2 







- MNS / ISO Стандартын тохирлын гэрчилгээ; эсхүл 
- Лабораторийн дүгнэлт 

- Эрчим хүчний үнэлгээ /аудит 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний  
үйлдвэрлэгч, худалдаа эрхлэгч,  
суурилуулах үйлчилгээ үзүүлэгч  бол: 
 

Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний  
эцсийн хэрэглэгч бол:  

Эрчим хүчний хэмнэлтийг тогтоох 

Хэмнэлт - 20%  

Хэмнэлт - 15%  



Зээлийн нэмэлт шалгуур:  
 

Бүтээгдэхүүн нь эрчим 
хүчний хэмнэлт эсхүл 

хүлэмжийн хийн ялгарлын 
бууралтыг 20 буюу түүнээс 
дээш хувиар бий болгож 

байх.  

Эрчим хүчний хэмнэлтийг хэмжих 



Эцсийн хэрэглэгч бизнесүүдэд:  
 

Зөвлөх багаар эрчим хүчний 
үнэлгээ, эрчим хүчний аудит 

хийлгэх, эрчим хүчний хэрэглээгээ 
хэрхэн бууруулах талаар үнэ 
төлбөргүй зөвлөгөө өгнө.  

ЖБД эрхлэгч - Зээлдэгчдэд:  
 

Банкны шаардсаны дагуу 
бүтээгдэхүүнийхээ эрчим хүчний 

хэмнэлтийг тогтоолгож, 
лабораторийн тест хийлгүүлсэн 

бол лаборатрийн дүгнэлт 
гаргуулсан зардлыг  нөхөн 

олгоно.  
ЖБД эрхлэгч - Зээлдэгчдэд: 

 

Үнэ төлбөргүй сургалтуудад 
хамруулна. Сургалтын хөтөлбөрөөс 
санхүүгийн тайлан бэлтгэх анхан 

болон ахисан шатны сургалт, 
байгууллагынхаа эрчим хүчний 

менежерийг бэлтгэх, эрчим хүчний 
хэмнэлтийн талаарх мэргэжлийн 
сургалтуудаас сонгох боломжтой 

ХасБанкны санал болгож буй  
нэмэлт үйлчилгээ, боломжууд 



 

  

      Магадлан итгэмжлэгдсэн Үндэсний Хэрэгжүүлэгч Байгууллага  

        болсноор ХасБанк Ногоон санхүүжилтийн дараах үйлчилгээг  
үзүүлэх боломжтой боллоо:  

 
 Хөнгөлөлттэй зээл;   
 Зээлийн батлан даалт;           
 Компанийн өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; 

 
Шаардлагатай төслүүдэд ХасБанкаар дамжуулан буцалтгүй тусламж авах боломж 

нээгдэнэ. Том төслүүд дээр ХасБанк болон Уур Амьсгалын Ногоон Сан хооронд 
“Case by Case” буюу төсөл тус бүрээр санхүүжилтийн нөхцөлийг тохирох бөгөөд 

нөхцөл нь Монгол улсын санхүүгийн рейтинг, төслийн эрсдэлийн үнэлгээ,  
байгаль орчинд үзүүлэх үр нөлөө зэргээс хамаарч тогтоогдоно.  

 

 

 

Уур Амьсгалын Ногоон Сангийн санхүүжилт 



 

  

       
     Бид санхүүжилтийг 

 Хөтөлбөр хэлбэрээр 
 Төсөл хэлбэрээр оруулж ирнэ 

 

 

 Монгол Улс 
дахь Ногоон 

Төслүүд 

Төслийн 
Түншүүд 

  ҮХБ - 

XacБанк Төсөл 

БЖДБ 

ЖДБ 

ЖДБ 

БЖДБ 

Эмэгтэй  
ЖДБ 

эрхлэгчид 

Хөтөлбөр 

ХасБанкны Тогтвортой Санхүүжилт 



Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 


