
Энэхүү Төслийн мэдээллийн тайлангийн орчуулгыг 2015.04.29-ний англи хэлээрх хувилбарыг  үндэслэн хийв. 

 

 
 

ТМТ-г үүсгэсэн огноо  

ТМТ-г шинэчилсэн 2015.03.19 

 

Төслийн нэр Эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэхөд 
чиглэсэн  зээлийн батлан даалтын тогтолцоонд дэмжлэг 
үзүүлэх төсөл  

Улс Монгол Улс 

Төсөл/Хөтөлбөрийн дугаар 48015-001 

Статус Батлагдсан 

Газар зүйн байршил  

Аливаа нэг улсад зориулсан хөтөлбөр болон стратегийг бэлтгэх, төслийг санхүүжүүлэх болон аливаа томилгоог 
хийх, энэхүү баримт бичигт дурьдагдсан тодорхой газар нутаг болон орон нутгийн талаар ишлэл татахдаа Азийн 
Хөгжлийн Банк тухайн газар нутаг болон орон нутгийн хууль эрх зүйн болон бусад статусын талаар аливаа дүгнэлт 
өгөх зорилго агуулдаггүй болно. 

Салбар  Санхүү 

Дэд салбар Жижиг, дунд үйлдвэрийн санхүүжилт ба лизинг 

Стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртэмжтэй өсөлт (ЭЗХӨ) 

Өөрчлөлтийн хөдөлгөх хүч Жендерийн тэгш байдал ба оролцоо (GEM) 

Засаглал ба чадавхийг бэхжүүлэх (GCD) 

Түншлэл (PAR) 

Жендерийн тэгш байдал ба оролцооны 
талаархи ангилал 

Ангилал 3: Жендерийн зарим бүрэлдэхүүнтэй 
(SGE) 

Төслийн ивээн тэтгэгч – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төслийн МэдээллийнТайлан 
 Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–д төсөл болон хөтөлбөрийн талаархи хураангуй мэдээлэл 
багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай байдаг тул тайлангийн анхны 
хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба бэлэн болсон үед нь нэмж оруулдаг. Санал 
болгож байгаа төслийн талаархи мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм байдаг. 
. 



 Санхүүжилт 

Тусламжийн төрөл  
ба хэлбэр 

Батламжийн дугаар 
Санхүүжилтийн  

эх үүсвэр 
Батлагдсан үнийн 

дүн (мянган) 

Техникийн туслалцаа 8792 Санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн түншлэл 
Тусгай сан 

500 

– – Контрпарт 30 

НИЙТ 530 ам.доллар 

 

 Хамгаалалтын арга хэмжээний ангилал 

Хамгаалалтын  арга хэмжээний талаар илүү мэдээлэл шаардлагатай бол дараах холбоосыг үзнэ үү 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

Хүрээлэн буй орчин – 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт – 

Нутгийн уугуул иргэд – 

 

 Хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Хүрээлэн буй орчны асуудлууд 

- 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 

- 

Нутгийн уугуул иргэд 

- 

 

 Оролцогч талуудын холбоо харилцаа, оролцоо  
ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн явцад 

Төрийн яамд, Гүйцэтгэгч байгууллага, ЖАЙКА, Японы Элчин сайдын яам, хувийн хэвшлийн 
банкууд, Зээлийн батлан даалтын сан ХХК, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Олон улсын 
санхүүгийн корпорац, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монгол банк, жижиг бизнесийн  танхим бүгд 
төслийн төлөвлөлтийн явцад хэлэлцүүлэгт оролцсон.  

Төслийн хэрэгжилтийн явцад 

Аж үйлдвэрийн яам (Хэрэгжүүлэгч байгууллага) болон Монголын Зээлийн батлан даалтын сан  
(Гүйцэтгэгч байгууллага)-тай тогтмол хартцаа холбоотой ажилласан. Түүнчлэн ЖАЙКА-тай тогтмол 
харилцаа холбоо, зохицуулалтыг хангаж ажилласан.  

 

file:///E:/site/safeguards/safeguard-categories


 Тодорхойлолт 

– 

 

 Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс нутгийн стратегитай уялдаж  
буй байдал 

– 

 

 Хөгжлийн үр дүн 

– 

 

 Төслийн үр дүн 

Үр дүнгийн тодорхойлолт Үр дүнд хүрэх ажлын явц 

– – 

 

 Үр дүн ба хэрэгжүүлэлтийн явц 
 

Төслийн үр дүнгийн тодорхойлолт 
Хэрэгжүүлэлтийн явц, байдал 
(Үр дүн, үйл ажиллагаа ба асуудал) 

– – 

Хөгжлийн зорилтуудын байдал Ашиглалт/Барилгын явц 

– – 

Бодит өөрчлөлт  

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Бизнесийн боломж 

Анх жагсаалтад орсон огноо 2015.01.23 

Зөвлөх үйлчилгээ  

Зөвлөх үйлчилгээг ашиглах тухай АХБ-ны журам (2013 онд батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт 
орох)-д нийцүүлэн энэхүү Техник туслалцааны төсөлд гадаадын 5  зөвлөхийн 13 хүн-сар,  дотоодын 
5  зөвлөхийн 16 хүн-сарын оролцоо шаардагдах бөгөөд санхүүжилтийн зарцуулалтыг Техник 
туслалцааны төсийн санхүүжилтийг зарцуулах тухай АХБ-ны журам (2010 онд батлагдаж тухай бүр 
нэмэлт өөрчлөлт орох)-д нийцүүлэн хийнэ.  Бие даасан зөвлөхүүдийг авч  ажиллуулна. 

Худалдан авах ажиллагаа  

Байхгүй  

Худалдан авах ажиллагаа болон 
зөвлөхийн талаархи мэдээлэл 

 

http://www.adb.org/projects/48015-001/business-opportunities 

 

 Хуваарь 

Концепцийг батлах – 

Урьдчилсан судалгаа 2014.08.06-наас  2014.08.08 

Хөрөнгө оруулалтын хорооны  
уулзалт 

– 

Батлагдсан 2014.12.04 

 

 Цаглабар 

Батламжийн 
дугаар. 

Батлагдсан 
Гарын 
үсэг 

зурсан 

Хүчин 
төгөлдөр 
болсон 

Хаагдах 

Анхны Өөрчилсөн Бодит 

Техникийн 
туслалцаа 
8792 

2014.12.04 2015.01.07 2015.01.07 2015.10.01 – – 

 

 Ашиглалт 

Огноо 
Батламжийн 

дугаар 

АХБ 
(Мянган ам 

доллар) 

Бусад 
(Мянган ам 

доллар) 

Цэвэр эзлэх 
хувь 

Нийт гэрээний дүн 

– – – – – 

Нийт зарцуулалт 

– – – – – 

 

 



 Техник туслалцааны дүн (мянган ам.доллар) 

Батламжийн 
дугаар 

Батлагдсан 
дүн 

Өөрчилсөн 
дүн 

Нийт 
амлалт 

Амлагдаагүй 
үлдэгдэл 

Нийт 
зарцуулалт 

Зарцуулаагүй 
үлдэгдэл 

Техникийн 
туслалцаа 
8792 

500 500 42 458 0 500 

 

 Гэрээний үүргийн статус 

Гэрээний үүргүүдийг доорхи ангилалд хувааж байна. Үүнд:—аудитоор хянагдсан тайлан мэдээлэл, аюулгүйн 
арга хэмжээ, нийгэм, салбар, санхүү, эдийн засаг ба бусад. Гэрээний үүргийн биелэлтийг ангилал бүрээр 
доорхи шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ: (i) Бүрэн хангалттай – гэрээний үүргийн бүх ангиллууд биелсэн буюу нэг 
үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд, (ii) Хангалттай – гэрээний үүргийн 2 ангиллыг биелүүлээгүй тохиолдолд,  
(iii) Хангалтгүй – 3 ба түүнээс дээш гэрээний үүргийн ангиллыг биелүүлээгүй тохиолдолд. 2011 оны Олон 
нийттэй харилцах журмын дагуу гэрээний үүргийн биелэлтээр зэрэглэх шаардлагыг зөвхөн 2012 оны 4 дүгээр 
сарын 2 ба түүнээс хойш гэрээ байгуулах хэлцэл хийх урилга нь хүргэгдсэн төслүүдийн Санхүүгийн тайлан 
тооцоонд л ашиглах тухай заагдсан. 

Батламжийн 
дугаар. 

Ангилал 

Салбар Нийгэм Санхүү 
Эдийн 
засаг 

Бусад 
Хамгаалалтын 

арга хэмжээ 

Төслийн 
санхүүгийн 

тайлан 

– – – – – – – – 

 

 Холбоо барих ба мэдээллийг шинэчлэхэд 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Giacomo Giannetto ( @adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан Ггзар Зүүн Азийн газар  

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Зүүн Азийн газрын Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтэс  

Гүйцэтгэгч байгууллага – 

 

 Холбоосууд 

Төслийн вэбсайт http://www.adb.org/projects/48015-001/main 

Төслийн баримт бичгүүдийн 
жагсаалт 

http://www.adb.org/projects/48015-001/documents 

 




