
 
 
 

 

 
 

Монгол Улс: Засаглал, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл  
 

Төслийн нэр Засаглал, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл 

Төслийн дугаар 49409-001 

Улс орон Монгол Улс 

Төслийн статус Батлагдсан 

Төслийн төрөл / Тусламжийн 
хэлбэр 

Зээл 

Хөрөнгийн эх үүсвэр / Хэмжээ Зээл 3385-MON: Засаглал, менежментийн чадавхийг 
бэхжүүлэх төсөл 

Хөрөнгийн энгийн эх үүсвэр 35.00 сая ам.доллар  
 

Стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Хөдөлгөгч хүчин зүйл Засаглал ба чадавхийн хөгжил  

Салбар / Дэд салбар Төрийн удирдлага  - Төрийн өмчийн байгууллагуудын шинэтгэл 

Жендерийн тэгш байдал ба 
оролцоо 

Жендерийн зарим асуудал  

Агуулга  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүсийн 
стратегитай уялдсан байдал 

 

Үр нөлөө Монгол Улсын төрийн өмчийн удирдлага сайжирч, нийт ард 
иргэдэд ашгаа өгөх захиран зарцуулалтын тогтолцоо бүрдэнэ.  

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

 



Төслийн үр дагавар 

Үр дагаврын тайлбар ЭМ-н хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай суурь чадавх бэхжинэ 

Үр дагаврыг бий болгох явц  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн үр дүнгийн тайлбар ЭМ-н байгууллагын стратеги боловсруулагдана 

ЭМ-н чиг үүргийн чадавх бэхжинэ 

ЭМ-н хөрөнгө нөөцийг төрөлжүүлэх чадавх бэхжинэ 

Хэрэгжилтийн явцын статус (Үр дүн, Үйл 
ажиллагаа, Хүндрэл бэрхшээл) 

 

Газарзүйн байрлал  

Хамгааллын арга хэмжээний ангилал 

Байгаль орчин C 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлын товчоон 

Байгаль орчин Төслийн үр дүнд байгаль орчинд ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул 
байгаль орчны С ангилалд багтсан.  

Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Төслийн хүрээнд газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарахгүй тул 
албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн С ангилалд багтсан.  

Уугуул иргэд Төсөл нь уугуул иргэдийн С ангилалд багтсан.  



 
Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба зөвшилцөл 

Төслийн 
төлөвлөлтийн 
үед 

- Төсөл нь Эрдэнэс Монгол компанийн институцийн тогтолцоо, удирдлагын 
чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой.  

Эрдэнэс Монгол компанийн удирдлагын хувьд институцийн өөрчлөлт 
шинэтгэлийн хэрэгцээ, цар хүрээний талаар бүрэн ойлголттой бөгөөд төслийг 
бүрэн дэмжих, манлайлан оролцох байр суурьтай.  

- Төслийн урьдчилсан судалгааны үед Эрдэнэс Монгол компанийн удирдлага, 
хамт олонтой дэлгэрэнгүй хэлэлцүүлгийг хийж, компанийн бүтэц, институцийн 
тогтолцоог судлах ажил хийгдсэн. Удирдлагын багтай нягт зөвшилцөхийн 
зэрэгцээ, Эрдэнэс Монгол компанийн санхүүгийн удирдлага, худалдан авалт, 
бизнесийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, байгууллагын чадавхид нь 
үнэлгээ хийсэн.  

Төслийн 
хэрэгжилтийн 
үед 

 

Хариуцагч этгээд 

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Хироко Широиши 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн бүсийн газар 

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

Хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрдэнэс Монгол ХХК 
65 тоот, Дипломат хотхон-95 
Чингэлтэй дүүрэг 5 хороо 
Улаанбаатар, Монгол Улс  



Хуваарь 

Концепцийг батлах 2015 оны 12-р сарын 8 

Урьдчилсан судалгаа 2015 оны 11-р сарын 25-аас 12-р сарын 1 

Удирдлагын хяналтын уулзалт 2016 оны 1-р сарын 22 

Батлагдсан 2016 оны 3-р сарын 31 

Сүүлд хийсэн хяналт -  

ТМТ-г шинэчилсэн 2016 оны 3-р сарын 30 

Зээл 3385-MON 

Үе шатууд 

Баталсан Гарын үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
болсон огноо 

Хаалт 

Анх төлөвлөгдсөн Өөрчилсөн Бодит 

31 Mar 
2016 

-  -  2019 оны 10-р 
сарын 31 

-  -  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн ашиглалт  

 Нийт (сая 
ам.доллараар) 

Огноо АХБ Бусад Цэвэр эзлэх 
хувь 

Төслийн өртөг 41.20 Хуримтлагдсан гэрээний дүн 

АХБ 35.00 31 Mar 2016 0.00 0.00  0% 

Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

6.20 Хуримтлагдсан зээлийн олголт 

Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2016 оны 3-р сарын 
31 

0.00 0.00  0% 

 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх 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 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. 
 




