
“Салхит”-ын салхины станцын төсөл (Зээл) 
Улс: Монгол 

Төслийн дугаар: 38344 

Бизнесийн салбар: Цахилгаан, эрчим хүч 

Төр/Хувийн: Хувийн хэвшил 

Байгаль орчны ангилал: A 

Захирлуудын зөвлөлийн огноо: 2012 оны 3 сарын 13-ны өдөр 

Статус: 
Эцсийн хэлэцүүлэг хийгдсэн, Захирлуудын Зөвлөлөөр 
хэлэлцэгдэхээр хүлээгдэж байгаа 

Төслийн хураангуй 
нийтлэгдсэн огноо: 

2012 оны 1 сарын 20-ны өдөр 

Төслийн танилцуулга 

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар 
хотоос 70 км-т баригдаж, үйл ажиллагаа явуулах 50МВ хүчин чадалтай салхины станцын бүтээн 
байгуулалт, барилга угсралт болон ашиглалтын ажлыг санхүүжүүлэхэд Клийн Энержи ХХК-д 
(Clean Energy LLC)-д 40 сая хүртэл ам.долларын зээл олгох асуудлыг судалж байна.  

Уг төсөл нь Монгол Улс дахь анхны сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл бөгөөд мөн Монгол улсын 
Төвийн сүлжээнд холбогдох анхны хувийн өмчийн цахилгаан үүсгүүр болно. 

Энэхүү ЕСБХБ-ны хөрөнгө оруулалт нь төслийн эхний шатны бүтээн байгуулалтыг дэмжихээр 
тус банкнаас 2009 онд оруулсан хувьцааны хөрөнгө оруулалтын үргэлжлэл хоёрдахь хөрөнгө 
оруулалт юм.  

Шилжилтийн үйл явцад үзүүлэх нөлөөлөл 

Төсөл нь дараахь байдлаар шилжилтийн үйл явцад нөлөө үзүүлнэ. Үүнд: 

 Энэхүү төсөл нь Монгол Улсад хэрэгжих анхны сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл гэдэг 
утгаараа маш үр нөлөөтэй байна. Мөн тус улсад томоохон сэргээгдэх эрчим хүчний 
нөөцийг ашиглах үүдийг нээснээр цаашид сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын хөгжилд 
чухал урьдчилсан нөхцөл болно. 

 Уг төсөл нь  төрийн оролцоо давамгайлсан салбарт эрчим хүч үйлдвэрлэх чадамжтай 
хувийн өмчийн компанийг бий болгоно. Улмаар энэ нь тус салбарт цаашид хувийн 
хөрөнгө оруулагчдын оролцоог бий болгох загвар болох бөгөөд Монголын эрчим хүчний 
салбарыг зах зээлийн чөлөөт хэлбэрт шилжихэд хувь нэмрээ оруулна. 

Харилцагч 



Клийн Энержи ХХК нь Монгол Улсад тус төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан 
компани юм. Тус компанийн 75 хувийг Монголын тэргүүлэх худалдааны группын нэг Ньюком 
Групп, үлдсэн 25 хувийг ЕСБХБ тус тус эзэмшдэг. 

ЕСБХБ-ны санхүүжилт 

Клийн Энержи ХХК-д олгох зээл 40 сая ам.доллар. Зээлийг  бусад хөгжлийн байгууллагуудаас 
хамтран санхүүжүүлнэ гэж төлөвлөж байна. 

Төслийн өртөг 

115 сая ам.доллар. 

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Тус төслийг анх зээлийн санхүүжилт гэж үзэн Банкны 2003 оны Байгаль орчны бодлогын 
хүрээнд, дараа нь 2008 оны Байгаль орчин болон Нийгмийн бодлогын хүрээнд хувьцааны 
санхүүжилт гэж үзэн “В” түвшний ангилалд багтаасан. Байгаль орчны болон нийгмийн бүх талын 
судалгааг аль аль бодлогын шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэсэн. Төслийн учруулж болзошгүй 
үр нөлөөг шууд тодорхойлж, мөн зохих ёсоор бууруулж болох арга хэмжээг хэлэлцсэн. Бүх 
талын шинжилгээгээр Компани нь салхины станцын бүтээн байгуулалт, угсралт, ашиглалт болон 
ажиллагааг зогсоох хүртэлх бүхий л шатанд Банкны Гүйцэтгэлийн Шаардлагуудыг бүрэн 
хэрэгжүүлэх чадамжтай болохыг тогтоосон. 

Олон улсын зөвлөх компани 2008 онд Байгаль орчин болон нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
(БОННБҮ)-г 60 хоногийн тодруулга болон санал өгөх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Байгаль 
орчин болон нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний багцад – БОННБҮ, төсөлд оролцогч 
талуудын оролцооны төлөвлөгөө, Техникийн бус хураангуй болон Байгаль орчин нийгмийн үйл 
ажиллагаанд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө (БОНҮАХАТ) багтсан бөгөөд эдгээрийг Ньюком 
компаний вэбсайт, мөн холбогдох бичиг баримтыг үзэх холбоосоор ЕСБХБ-ны вэбсайтаас тус тус 
үзэж болно. БОННБҮ-нд салхин турбин болон түүнд холбогдох дэд станц, нэвтрэх авто замууд 
болон дамжуулах шугамын угсралт болон ашиглалтын ажиллагаанаас учруулж болзошгүй 
нөлөөллийг судалж үнэлгээ хийсэн. Тус үнэлгээнд том шувуудын судалгаа мөн багтсан. 
БОНҮАХАТ-д шувуудад үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл болон барилга байгууламтай холбоотой 
элэгдлийг багасгах тодорхой арга хэмжээнүүд, түүнчлэн үйл ажиллагаа явуулах үеэрх шувууны 
нүүдэл болон үржүүлгийн улиралд хэрэгжүүлэх хатуу чанд хяналтын хөтөлбөрийг багтаасан. 
Банк төслийн бүхий л хугацааны туршид БОНҮАХАТ-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана. 
 
Техникийн бус хураангуй  

Техникийн хамтын ажиллагаа 

http://www.newcom.mn/images/news/Non_technical_Summary_english.pdf


Японы Засгийн газар Япон-Европын Хамтын ажиллагааны Сангаар дамжуулан Монголын 
засгийн газар болон эрчим хүчний зохицуулах байгууллагад сэргээгдэх эрчим хүчний 
зохицуулалтын хамрах хүрээг боловсронгуй болгоход туслалцаа болгон 290,000 еврог олгосон. 

Мөн Люксембургийн Засгийн газраас Салхины станцын БОННБҮ-г бэлтгэхэд тусалж 76,000 
еврог олгосон. 

Компанитай холбоо барих  

Нил Детерт (Neal Detert) 

Төслийн менежер 

Утас:  (+976) 11-313-183 Дотуур холбоо. 61 

И-мэйл: neal@newcom.mn  

Бизнесийн боломжууд 

Бизнесийн боломжууд эсхүл худалдан авалтын талаарх асуудлаар Харилцагч компанитай холбоо 
барина уу. 

Ерөнхий лавлагаа авах 

Худалдан авалттай холбоогүй ЕСБХБ-ны төслийн талаарх лавлагаа авах бол:  

Утас: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380  

И-мэйл: projectenquiries@ebrd.com  

Олон нийтэд мэдээлэх журам (ОНМЖ) 

ОНМЖ-д ЕСБХБ-ны баримталж буй стратеги, бодлого болон үйл ажиллагааны талаар нийтэд 
мэдээлэл, ойлголт өгөх зорилгоор мэдээллийг хамааралтай этгээдэд хэрхэн хүргэх болон тэдэнтэй 
зөвлөх журмыг тодорхойлсон.  

ОНМЖ 

Төслийн талаарх санал гомдлын механизм (ТТСГМ) 

ЕСБХБ нь хувь хүн эсхүл байгууллагад Банкнаас санхүүжүүлж буй төсөл сөргөөр нөлөөлж буй 
тохиолдолд тэдэнд хараат бус байдлаар санал гомдол тавих боломж олгох үүднээс Төслийн 
талаарх Санал гомдлын механизм (ТТСГМ)-ыг бий болгосон. ТТСГМ-ыг зохицуулах журмыг 

mailto:neal@newcom.mn
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml


дараах холбоосноос үзнэ үү: www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, мөн Орос 
хувилбарыг үзэх бол: http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf-ээс орж үзнэ үү. 

ЕСБХБ-аас санхүүжилт олгосноос 12 сарын дотор ТТСГМ-ын дагуу аливаа санал гомдлыг 
илгээнэ үү. Санал гомдол мэдүүлэх хугацаа тодорхой бус бол энэ талаар ТТСГМ-ыг хариуцсан 
ажилтан (pcm@ebrd.com гэсэн хаягаар)  эсхүл ЕСБХБ-ны төлөөлөгчийн газартай холбогдож 
мэдээлэл авна уу.  

 

Энэхүү төслийн товч танилцуулгын материалуудыг ЕСБХБ-ны Захирлуудын зөвлөл тус төслийг 
авч хэлэлцэхээс өмнө гаргасан болно. Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь Төслийн хураангуйг 
гаргасны дараа өөрчлөгдсөн байж болох бөгөөд энэ нь ЕСБХБ-ны албан ёсны бодлогыг төлөөлөх 
баримт бичигт тооцогдохгүй болно. 

Хамгийн сүүлд 2012 оны 2 сарын 2-ны өдөр шинэчилсэн. 

 
 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf-%D0%B0%D0%B0%D1%80
mailto:pcm@ebrd.com
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