
 
 
 

 

 
 

Монгол Улс: Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл (RIBS) 

 

Төслийн нэр Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл (RIBS) - 
MON 

Төслийн дугаар 47174-001 

Улс орон Монгол Улс 

Төслийн статус Санал 

Төслийн төрөл / Тусламжийн хэлбэр Зээл 

Хөрөнгийн эх үүсвэр / Хэмжээ Зээл: Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл 
(Монгол Улс) 

Азийн хөгжлийн сан 27.00 сая ам.доллар  
 

Стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  
Бүс нутгийн интеграцчилал  

Хөдөлгөгч хүчин зүйл Засаглал ба чадавхийн хөгжил  

Салбар / Дэд салбар Аж үйлдвэр ба худалдаа  - Худалдаа, үйлчилгээ 

Жендерийн тэгш байдал ба оролцоо Жендерийн зарим асуудал  

Агуулга  

Төслийн үндэслэл ба улс/бүсийн 
стратегитай уялдсан байдал 

 

Үр нөлөө Худалдаа эрчимжиж, өрсөлдөх чадвар сайжирна. 

Үр дагавар Худалдааны дүрэм журмыг биелүүлэхэд гарах зардал, 
зарцуулах цаг хугацаа багасна. 

Энэхүү ТМТ нь 2016 оны 4 сарын 25-ны өдрийн Англи хувилбарын орчуулга болно. 

 



Үр дүн Хилийн боомтууд дахь байгууламж, тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэж, сайжирна.  

Гаалийн автоматжуулсан мэдээллиийн систем( CAIS )-ийн дэд бүтэц сайжирч, Гааль 
Татварын Ерөнхий газрын  системууд харилцан холбоотой ажилладаг болно. 

Нэг цонхны тогтолцоог нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэнэ 

Газарзүйн 
байрлал 

 

Хамгааллын арга хэмжээний ангилал 

Байгаль орчин C 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлын товчоон 

Байгаль орчин Хилийн боомтуудын үйлчилгээг сайжруулах ажлын хүрээнд тодорхой 
хэмжээний барилга угсралтын ажил хийгдэж болзошгүй.  

Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Байхгүй 

Уугуул иргэд Байхгүй 

 
Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба зөвшилцөл 

Төслийн 
төлөвлөлтийн үед 

Төслийг төлөвлөхдөө олон улсын худалдааны зохицуулалтыг хариуцсан 
төрийн байгууллага, худалдаа эрхлэгчид болон хувийн хэвшил зэрэг оролцогч 
талуудтай нягт зөвшилцөлөн ажиллана.  

Төслийн 
хэрэгжилтийн үед 

 



Хариуцагч этгээд 

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Мария Кристина Лозано Астрай 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн бүсийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Төрийн удирдлага, Санхүүгий салбар, Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны 
хэлтэс, ЗАБГ 

Хэрэгжүүлэгч агентлаг Сангийн яам 
Засгийн газрын 2-р байр 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж-5/1 
Улаанбаатар-210646, Монгол Улс  

Хуваарь 

Концепцийг батлах 2016 оны 3-р сарын 4 

Урьдчилсан судалгаа 2016 оны 2-р сарын 1-5  

Удирдлагын хяналтын уулзалт 2016 оны 3-р сарын 11 

Батлагдсан 2016 оны 4-р сарын 22 

Сүүлд хийсэн хяналт -  

ТМТ-г шинэчилсэн 2015 оны 9-р сарын 17 

 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай  мэдээллийг агуулсан тул тайлангийн 
анхны хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба бэлэн болсон үед нь нэмж оруулдаг. 
Санал болгож байгаа төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн чанартай 
хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа нэгэн амлалт, баталгаа өгөхгүй. АХБ нь өндөр чанарын мэдээллийн 
контент гаргахыг эрмэлзсэн хэдий ч тухайн мэдээллийг “байгаагаар нь” ойлговол зохих бөгөөд 
арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэд 
халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус баталгааг өгөхгүй. Нэн ялангуяа, 
тайланд агуулагдсан мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд бүрэн бүтэн болох талаар ямар нэгэн баталгаа 
эсвэл мэдэгдэл гаргаагүй болно. 
 




