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Төслийн танилцуулга  
Төслийн хүрээнд Хаан банкинд жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд дамжуулан зээлдүүлэх 
зорилгоор 25 сая ам. долларын анхдагч өглөгт тооцогдох зээл олгоно. 
 
Харилцан холбоотой дараах хоёр бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:  
 
(1) Дотоодын бизнес эрхлэгчдэд дамжуулан зээлдүүлэх зорилготой бичил, жижиг, дунд 
бизнесийн зээл (БЖДБ зээл) 
(2) Нэмүү өртгийн сүлжээний санхүүжилт (НӨСС)-ийн оновчтой бүтээгдэхүүнийг 
зохион бүтээж, боловсронгуй болгож, хэрэгжүүлэх зорилготой НӨСС-ийн зээл. 
Ингэснээр БЖДБ-ийн санхүүжилтийн хүртээмж нэмэгдэж, томоохон компанийн 
ханган нийлүүлэлт, түгээлтийн сүлжээний үр ашиг сайжирна. 
 
Төсөл нь Хаан банкинд үндсэн үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэх, зах зээл, Монголын 
эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн НӨСС-ийн зээлийн бүтээгдэхүүнийг шинээр 
нэвтрүүлэхэд түлхэц болно. 

Шилжилтэнд хүргэх нөлөөлөл  
Төслийн шилжилтэнд хүргэх нөлөөлөл дараах чиглэлээр хамгийн тод илрэх болно. 
Үүнд: 
 
(1) Зах зээлийн тэлэлт: Төслийн хүрээнд БЖДБ-ийн зээлийн багцыг зохистойгоор 
нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай байгаа урт хугацаат эх үүсвэрийг Хаан банкинд олгож, 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

(2) Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх: Төслийн хүрээнд санхүүжилтийн шинэ 
бүтээгдэхүүнүүд, тэдгээрийн ашигтай байдлыг банкны салбарт сурталчлан таниулна. 
Энэ зорилгоор БЖДБ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, Монгол улсын 



эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх боломжтой НӨСС-ийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг 
зохион бүтээж, боловсронгуй болгоно.  

(3) Ур чадварт сургах: Төслийн хүрээнд НӨСС-ийн зээлийн бүтээгдэхүүн үүсч 
хөгжихөд саад болж байсан Хаан банкны дотоод асуудлыг шийдвэрлэх замаар шинэ 
санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн зохион бүтээх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь Хаан банкны гол оролцогч талуудын сонирхолыг 
нэгтгэж, дотоод сургалтын хөтөлбөр нь НӨСС зээлийн бүтээгдэхүүнийг өргөн хүрээнд 
нэвтрүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар олгохыг хангана. 

Харилцагч  
Хаан банк нь Монгол улсын хамгийн том арилжааны банк бөгөөд нийт актив, зээлийн 
багцаараа зах зээлийн 23 хувь, 25 хувийг тус тус эзлэж байна. Хөдөө орон нутгийг 
хамарсан 512 салбар, тооцооны төв бүхий улсдаа хамгийн том сүлжээтэй. Монголын 
нийт өрхийн 80 орчим хувьд тус банкны үйлчилгээ хүрдэг. 

ЕСБХБ-ны санхүүжилт  
25 сая ам. долларын анхдагч өглөгт тооцогдох зээл. 

Төслийн өртөг  
25 сая ам. доллар (18.9 сая евротой тэнцэх хэмжээний). 

Байгаль орчны нөлөөлөл  
Санхүүгийн байгууллага ангилалд багтаж байгаа. Хаан банк нь ЕСБХБ-ны хуучин 
харилцагч бөгөөд Байгаль орчны бодлого, Байгаль орчин, нийгмийн зааврыг 
хэрэгжүүлдэг. Эдгээр нь төслийн явцын тайлангийн 2, 9-ийн шаардлагыг үндсэндээ 
хангадаг. Төслийн явцын байдлын шалгууртай бүрэн дүүрэн нийцэхэд шаардлагатай 
арга хэмжээний талаарх мэдээллийг харилцагчид танилцуулсан. 

Teхник хамтын ажиллагаа  
2008-2012 онуудад Хаан банк Монгол улсын банкинд зориулсан хөтөлбөрийн хүрээнд 
(нийт түнш байгууллагуудад хоёр сая ам. долларын санхүүжилт олгосон) БЖДБ 
зээлийн чиглэлээр техник туслалцаа авсан. Хөтөлбөрийн санхүүжилтийг ЕСБХБ-ны 
Шилжилтийн эхэн шатанд байгаа улсуудад зориулсан сан, ЕСБХБ-ны Хувь 
нийлүүлэгчдийн тусгай сангаас гаргасан. 

Мөн түүнчлэн, ЕСБХБ-ны үйл ажиллагаа явуулж буй зарим улсуудын дунд хэмжээтэй 
аж ахуйн нэгжүдэд зээлийн санхүүжилт гаргах багц хэрэгслийн нэг болох Дунд 
хэмжээтэй, хамтарсан санхүүжилтийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд техник туслалцаа 
авсан. Санхүүжилтийг Шилжилтийн эхэн шатанд байгаа улсуудад зориулсан сангаас 
гаргасан. 



ЕСБХБ нь Техник хамтын ажиллагааны хүргээнд НӨСС-ийн зээл Монгол улсад 
ашигтай байх эсэхийг тогтоосон техник эдийн засгийн судалгааг Хувь нийлүүлэгчдийн 
тусгай сангийн санхүүжилтээр хийсэн.  

Судалгааны үр дүнд төрөл бүрийн нэмүү өртгийн сүлжээнд нийцэх НӨСС-ийн зээлийн 
байж болох бүтцүүдийг гаргаж, энэхүү бүтээгдэхүүний Монгол улсад байгаа эрэлтийг 
үнэлсэн. Харилцагч энэхүү бүтээгдэхүүнийг боловсруулж гаргахдаа ЕСБХБ-тай 
хамтран боловсруулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу өөрийн хүч нөөцийг 
ашиглахаар шийдвэрлэсэн. 

Бүтээгдэхүүний загварыг боловсронгуй болгох зорилгоор дараагийн үе шатанд техник 
хамтын ажиллагааны санхүүжилтийг ашиглах шаардлага үүсч болгошгүй байна. 

Харилцагчтай холбоо барих  
Хаан банк ХХК  
Сөүлийн гудамж 25, Шуудангийн хайрцаг 192, Улаанбаатар 44, Moнгол улс  
Цахим шуудан: info@khanbank.com  
Цахим хаяг: www.khanbank.com  
Утас: +976 11 332 333 Факс: +976 70 117 023 

Бизнесийн чиглэлээр хамтран ажиллах боломжууд  
Бизнесийн хамтын ажиллагаа, худалдан авалтын талаар харилцагчтай шууд холбоо 
тогтооно уу. 

Ерөнхий мэдээлэл авах  
Худалдан авах үйл ажиллагаанаас бусад төсөлтэй холбоотой мэдээллийг ЕСБХБ-наас 
авна уу:  
Утас: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380  
Цахим шуудан: projectenquiries@ebrd.com  

Нийтэд мэдээлэл хүргэх бодлого (PIP) 
ЕСБХБ-наас баримталдаг стратеги, бодлого, үйл ажиллагааны талаар илүү их 
мэдээлэл, ойлголт өгөх үүднээс мэдээллийг хэрхэн нээлттэй болгож, оролцогч 
талуудтай хэрхэн зөвлөлддөг талаар Нийтэд мэдээлэл хүргэх бодлогын баримт бичигт 
заасан байдаг.  
Нийтэд мэдээлэл хүргэх бодлогын баримт бичиг  

Төслийн талаар санал гомдол гаргах механизм (PCM) 
ЕСБХБ-наас Төслийн талаар санал гомдол гаргах механизмыг бий болгож, тус банкны 
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөлтэй холбоотойгоор хохирол учирсан эсвэл учирч 
болзошгүй гэх санал гомдлыг хувь хүн, байгууллагаас хүлээн авч, хараат бус бие 
даасан байдлаар шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлсэн. Төслийн талаар санал гомдол 
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гаргах механизмыг зохицуулсан Журам зааврын дүрэмтэй 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, орос хэл дээрх хувилбартай 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  хаягаар тус тус орж танилцах 
боломжтой. 

Төслийн талаар санал гомдол гаргах механизмын дагуу аливаа санал гомдлыг ЕСБХБ-
наас хамгийн сүүлд олгосон санхүүжилтээс хойш 12 сарын дотор гаргах ёстой. 
Төслийн талаар санал гомдол гаргах механизм хариуцсан ажилтантай (цахим шуудан 
pcm@ebrd.com) эсвэл ЕСБХБ-ны тухайн улсад байрлаж буй суурин төлөөлөгчийн 
газартай холбоо барьж, санал гомдол гаргах боломжтой хугацааны талаар тодорхой 
мэдээлэл, туслалцаа авч болно.  

 

Төслийн товч танилцуулгыг Төслийг ЕСБХБ-ны Захирлуудын зөвлөлөөр хэлэлцэхээс өмнө бэлтгэх 
бөгөөд энэ баримт бичгийг боловсруулснаас хойш төслийн мэдээлэл өөрчлөгдөж болно. Төслийн товч 
танилцуулга нь ЕСБХБ-ны албан ёсны бодлогыг илэрхийлдэггүй. 

Сүүлд шинэчилсэн: 2013 оны 6-р сарын 18 
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