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Хөдөөгөөс хот уруу шилжих урсгал I CO2, агаарын бохирдолI Хөрсний бохирдол

Усны бохирдол I Халдварт өвчин I Ажилгүйдэл I Ядуурал
Эх сурвалж: NPR 2019



УАӨ-н эсрэг улс орнуудын амлалт
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Source: IMF Country Report no. 19/297: Mongolia 2019 Article IV consultation, September 2019
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Текстилийн салбарт баримтлах ногоон зээлийн шалгуур

Зорилго

Ногоон зээлийн шалгуур нь аливаа санхүүгийн байгууллага Монгол Улсын 
текстилийн салбарын ногоон төсөлд санхүүжилт олгох, төслийг үнэлэхэд 
ашиглах суурь шалгуур, ангиллыг тодорхойлсон баримт бичиг юм. 

Явцын болон эцсийн материалд санал авахаар хүргүүлсэн  байгууллагууд (80 гаруй
байгууллага): Ноос ноолуурын төсөл, санаачлага хэрэгжүүлэгч байгууллагууд (AVSF, SDC, 
SFA, WCS, UNDP MSCP, TNC), төрийн агентлагууд, яамд Монголбанк, ЭХЗХ, Усны газар, 
УСУГ, БОАЖЯ-ны ИЦТХэлтэс, ХХААХҮЯ, Сангийн Яам), бүх арилжааны  банкууд, олон 
улсын байгууллагууд (УАНС, ОУСК, Каритас), төрийн бус байгууллагууд (Хөгжлийн 
Шийдэл ТББ), холбоод (Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо, Монголын бэлчээр 
ашиглагчдын холбоо), ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд г.м

2020/08

Төслийн менежер 
шалгуурыг боловсруулж 
эхэлсэн – Суурь 
судалгаа

2020/10-12

Инженерүүдтэй 
уулзалт хийж, 
шалгуурыг 
драфтлав

2021/01
ТоС Банкны 
зөвлөлийн уулзалтад 
танилцуулав

2021/1,2
Оролцогч талууд болох 
төр, олон улс, хувийн 
хэвшил, ТББ-уудрүү 
саналыг хүргүүлэв. 

2021/03
Шалгуурын 
шинэчилсэн тайланд 
сүүлийн саналыг авч 
эцэслэв.

2020/01
Үйлдвэрүүдэд 
танилцуулах, санал 
авах цахим уулзалт

Шалгуур боловсруулт, санал авах үе шат



Текстилийн салбарт баримтлах ногоон зээлийн шалгуур

Шалгуур

Ангилал Ерөнхий ногоон зориулалт Шалгуур Баталгаажуулалт
Эрчим хүчний 
хэмнэлт

• Эрчим хүчний хэмнэлт (ЭХХ)-тэй тоног төхөөрөмж,
хэрэгсэл худалдан авах

• Барилгын дулаалгын ажил хийх

Текстилийн салбарын ногоон
төслүүдэд зээл олгохоос өмнө
тухайн төсөл, зээлийн зориулалт
нь доорх техникийн шалгууруудыг
хангаж буй эсэхийг үнэлж
баталгаажуулна.
Баталгаажуулалтыг хийхдээ доорх
эх сурвалж, баримт бичгүүдийг
ашиглаж болно.

• Зээлээр авахаар төлөвлөж
буй тоног төхөөрөмж, түүхий
эд, барилга байгууламжийн
ногоон/тогтвортой шошго,
гэрчилгээ, стандарт

• Тоног төхөөрөмжийн
техникийн үзүүлэлт,

гэрчилгээ
• ЕСБХБ-ны Ногоон

технологийн каталог
• Хөндлөнгийн аудиторын

үнэлгээ, дүгнэлт/шинжилгээ
• Бусад судалгаа, тооцоолол,

баталгаажуулалт

Гэрчилгээ, 
хөндлөнгийн 
баталгаажуулалт 
эсвэл аудиторын 
урьдчилсан дүгнэлт 
зэрэг багтана.

Сэргээгдэх 
эрчим хүч (СЭХ) 

• Бага оврын СЭХ шийдлүүд суурилуулах
• Том хэмжээний СЭХ үүсгүүр суурилуулах буюу барих

Усны хэрэглээ • Цэвэр усны хэмнэлттэй машин, тоног төхөөрөмж
худалдан авах, суурилуулах

• Бохир ус цэвэрлэх машин, тоног төхөөрөмж худалдан
авах

Химийн бодис 
зохистой 
хэрэглээ

• Ногоон шаардлага хангасан химийн бодис худалдан
авах

• Химийн бодисын агуулах, лаборатори, станц барих
Хог хаягдлын 
менежмент 

• Хатуу хог хаягдлыг дахин ашиглах, дахивар болгох, сав
суулга худалдан авах

• Дахин боловсруулсан эсвэл байгальд хоргүй
материалаар хийгдсэн уут, сав, баглаа боодол, хайрцаг
худалдан авах

ЭХХ, Ногоон 
барилга 

• ЭХХ-тэй барилга барих
• Ногоон барилга барих

Карбон бага 
буюу цэвэр 
тээвэр 

• Үйлдвэрийн хэрэгцээний тээврийн хэрэгслийг
цахилгаан, хайбрид машин болгох

Тогтвортой 
түүхий эд

• Тогтвортой аргаар бэлтгэсэн, чанарын гэрчилгээтэй
түүхий эдийг худалдан авах

• Бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн мөшгөх системийг бий
болгох, хөгжүүлэх

• Техникийн хорооноос талуудын санал, технологийн хөгжил, зах зээлийн хэрэгцээ, бодлогын орчны өөрчлөлттэй
уялдуулан, хоёр жилд нэг удаа шинэчилнэ.

https://techselector.com/mongolia-mn/
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http://www.toc.mn/


https://www.facebook.com/toc.mn
https://www.linkedin.com/company/tocmn
https://twitter.com/toc_mongolia?lang=en

