
Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг  2015 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв. 

 

 
 

ТМТ-г үүсгэсэн огноо – 

ТМТ-г шинэчилсэн  2015 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр 

 

Төслийн нэр Эдийн засгийг төрөлжүүлэх болон ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд зээлийн 
батлан даалтын тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл 

Улс Монгол Улс 

Төсөл/Хөтөлбөрийн дугаар 48015-002  

Статус Санал болгосон 

Газар зүйн байршил – 

Аливаа орны хөтөлбөр, түншлэлийн стратеги боловсруулах, аливаа төслийг санхүүжүүлэх болон энэхүү баримт 
бичигт тодорхой газар нутаг, газар зүйн нутаг дэвсгэрийг нэрлэхдээ Азийн Хөгжлийн Банк тухайн газар нутаг, нутаг 
дэвсгэрийн хууль эрх зүйн статусын талаар аливаа дүгнэлт хийх зорилго агуулдаггүй болно. 

Салбар  Санхүү 

Дэд салбар Жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилт 
болон зээл  

Стратегийн зорилго Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ЭЗХӨ) 

Өөрчлөлтийг авчрах хүчин зүйлс Жендэрийн тэгш байдал болон бодлого, үйл 
ажиллагаанд жендэрийг тусгах (GEM) 

Засаглал ба чадавхийг бэхжүүлэх (GCD) 

Түншлэлүүд (PAR) 

Бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийг тусгах 
талаарх ангилал 

3 дугаар ангилал: Жендэрийн зарим 
элементүүд (ЖЗЭ) 

Төслийн спонсор – 

 

 

 

 

 

Төслийн Мэдээллийн Тайлан 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ) – д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай илтгэдэг тул тайлангийн анхны 
хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба нэмэлт мэдээллийг бэлэн болсон нь нэмж 
оруулдаг. Хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн төслийн талаарх мэдээлэл урьдчилсан байдлаар байгаа 
бөгөөд илтгэх шинж чанартай. 
 



 Санхүүжилт 

Туслалцааны төрөл  
ба хэлбэр Батламжийн дугаар 

Санхүүжилтийн  
эх үүсвэр 

Батлагдсан үнийн 
дүн (мянган 
ам.доллар) 

Зээл – Ердийн хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

60,000 

Техникийн туслалцаа – Техникийн туслалцааны 
тусгай сан  

500 

– – Засгийн газрын санхүүжилт 30,000 

НИЙТ $ 90,500 

 

 

 Хамгааллын арга хэмжээний ангилал 

Хамгааллын арга хэмжээний ангиллын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories цахим хуудаснаас үзнэ үү. 

Хүрээлэн буй орчин FI-C 

Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

FI-C 

Нутгийн уугуул иргэд FI-C 

 

 

 Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 

– 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 

– 

Нутгийн уугуул иргэд 

– 

 

 Оролцогч талуудтай харилцах, тэдний оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн бэлтгэл ажлын явцад 

– 

Төсөл хэрэгжих явцад 

– 

 

http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 Тодорхойлолт 

– 

 

 Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс нутгийн стратегитай уялдаж  
буй байдал 

– 

 

 Хөгжлийн үр дүн 

Эдийн засгийг төрөлжүүлэх болон ажлын байрыг бий болгох чиглэлээр жижиг, дунд аж ахуйн 
нэгжүүдийн оруулж буй хувь нэмэр нэмэгдэнэ 

 

 Төслийн үр дүн 

Үр дүнгийн тодорхойлолт Үр дүнд хүрэх ажлын явц 

Жижиг дунд хэмжээний аж ахуйн нэгжүүдийн авах 
боломжтой санхүүжилт нэмэгдсэн  

– 

 

 Үр дүн ба хэрэгжүүлэх явц 
 

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

Урт хугацааны санхүүжилтээр дэмжигдэн Зээлийн 
батлан даалтын тогтолцооны чанар дээшлүүлэх. 
Банкны урт хугацааны барьцааны зах зээлийг 
хөгжүүлэх 

– 

Хөгжлийн зорилтуудын байдал Үйл ажиллагаа/барилгын ажлын байдал 

– – 

Биет өөрчлөлт  

–  

 

 

 



 Бизнесийн боломж 

Анх жагсаалд оруулсан 
огноо 

– 

Зөвлөх үйлчилгээ 

– 

Худалдан авах ажиллагаа 

– 

Худалдан авах ажиллагаа болон зөвлөх үйлчилгээний мэдэгдэл 

http://www.adb.org/projects/48015-002/business-opportunities  

 

 Цаглабар 

Концепцийг батлах 2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 

Урьдчилсан судалгаа 2015 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 31-ний өдөр 

Хөрөнгө оруулалтын хорооны 
уулзалт  

31 Aug 2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр 

Батлагдсан – 

 

 Төлөвлөсөн график 

Батламжийн 
дугаар 

Батлагдсан 
Гарын 
үсэг 

зурсан 

Хүчин 
төгөлдөр 
болсон 

Хаагдах 

Анхдагч Шинэчилсэн Бодит 

– – – – – – – 

 

 Ашиглалт 

Огноо 
Батламжийн 

дугаар 

АХБ  
(Мянган 

ам.доллар) 

Бусад  
(Мянган 

ам.доллар) 

Цэвэр эзлэх 
хувь 

Эрх олгосон гэрээ, өссөн дүнгээр 

– – – – – 

Зарцуулалт, өссөн дүнгээр 

– – – – – 

 

 

 

 

 

 

 



 Гэрээний үүргийн статус 

Гэрээний үүргүүд доорхи ангилалд хуваагдана. Үүнд: аудитоор хянагдсан тайлан мэдээлэл, хамгааллын арга 
хэмжээ, нийгэм, салбар, санхүү, эдийн засаг ба бусад. Гэрээний үүргийн биелэлтийг ангилал бүрээр доорхи 
шалгуур үзүүлэлтээр үнэлнэ: (i) Бүрэн хангалттай – ангилал дахь гэрээний бүх үүргийн биелэлтийг хангасан 
буюу нэг үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд, (ii) Зарим талаар хангалттай – ангилал дахь гэрээний 2 үүргийн 
биелэлтийг хангаагүй тохиолдолд,   
(iii) Хангалтгүй – ангилал дахь 3 ба түүнээс дээш гэрээний үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд. 2011 оны Олон 
нийттэй харилцах бодлогоор 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 
Хамгааллын 
арга хэмжээ 

Төслийн 
санхүүгийн 

тайлан 

– – – – – – – – 

 

 Холбоо барих ба мэдээллийг шинэчлэхэд 

АХБ-ны хариуцсан Ажилтан Жиакомо Жианнетто ( @adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан Газар Зүүн Азийн газар  

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Зүүн Азийн төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар болон бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтэс  

Хэрэгжүүлэгч байгууллага –  

 

 Холбоос 

Төслийн цахим хуудас http://www.adb.org/projects/48015-002/main  

Төслийн баримт бичгүүдийн 
жагсаалт 

http://www.adb.org/projects/48015-002/documents  

 

 

 

 


