
 

 
 
Монгол Улс: Төсвийн хөрөнгө оруулалт, татварын удирдлагыг үр дүнтэй, ил тод болгох 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээг бэхжүүлэх төсөл  
 

Төслийн нэр Төсвийн хөрөнгө оруулалт, татварын удирдлагыг үр дүнтэй, ил 
тод болгох мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээг 
бэхжүүлэх төсөл 

Төслийн дугаар 51084-002 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Одоо хэрэгжиж буй 

Төслийн төрөл / Тусламжийн 
хэлбэр 

Техникийн туслалцаа 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн 

Техникийн туслалцаа 9448-МОН: Төсвийн хөрөнгө 
оруулалт, татварын удирдлагыг үр дүнтэй, ил тод болгох 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээг 
бэхжүүлэх төсөл 

Техникийн туслалцааны тусгай сан  400,000 ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхийн хөгжил   
Хувийн хэвшлийн хөгжил 

Салбар / Дэд салбар Төрийн салбарын удирдлага – Төсвийн зарцуулалт, төсвийн 
удирдлага 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд 
тусгах нь 

Жендэрийн элементгүй төсөл  
 
 

Төслийн тодорхойлолт 
 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитэй уялдсан 
байдал 

 

Төслийн үр нөлөө 
 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн  

Төслийн үр дүн 
 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 
 

Хэрэгжилтийн явц 



Төслийн гүйцэтгэлүүд ба үйл 
ажиллагаа 

 

Төслийн хэрэгжилтийн байдал 
(үр дүн, үйл ажиллагаа ба 
тулгарч буй асуудлууд) 

 

Газарзүйн байршил 
 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 
 

Уугуул иргэд 
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед 
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед 
 

Бизнесийн боломжууд  

Зөвлөх үйлчилгээ Техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 7 олон улсын зөвлөх 
(нийт 12 хүн-сар), 6 дотоодын зөвлөхийг (нийт 13 хүн-сар) АХБ-
ны "Худалдан авах ажиллагааны бодлого"-ын (2017 онд 
батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) дагуу сонгон 
шалгаруулж авна. Төслийн хөрөнгийг АХБ-ны "Техникийн 
туслалцааны зарцуулалтын гарын авлага"-ын (2010 онд 
батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) дагуу зарцуулна.  
Дээрх зөвлөх үйлчилгээ нь олон төрлийн цар хүрээг хамрах 
бөгөөд харьцангуй бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
шаардагдах тул  зөвлөхүүдийг хувь зөвлөх хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулахыг санал болгосон. 

 

Хариуцагч талууд  

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Сүн Мин Ли 

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан 
хэлтэс 

Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны 
хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Сангийн яам  
Засгийн Газрын 2 дугаар байр 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж-5/1 
Улаанбаатар-210646, Монгол Улс 

 

Цагалбар  

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах - 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

- 



Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал -  

Төслийг батлах 2017 оны 11 дүгээр сарын 29 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн огноо 2017 оны 12 дугаар сарын 6 

 
TТ 9448-МОН 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2017 оны 11 
сарын 29 

2017 оны 12 сарын 
29 

2017 оны 12 сарын 29 2018 оны 
7 сарын 
31 
 

-  -  

 

Санхүүжилтын төлөвлөгөө / Ашиглалт Зарцуулалт – 
өссөн дүнгээр 

АХБ Хамтарсан 
санхүүжилт 

Хамтрагч тал Нийт Огноо Дүн 

Засгийн 
газар 

Төслөөс 
үр шим 
хүртэж 
буй хүмүүс 

Төслийн 
спонсор 

Бусад 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 2017-
11-29 

57,636.79 

 

Төслийн веб хуудас https://www.adb.org/projects/51084-002/main  

Мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51084-002  

Төслийн мэдээллийн 
тайланг үүсгэсэн огноо  

2018 оны 5 дугаар сарын 11 

 
 
Төслийн мэдээллийн тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү тайлан нь тогтмол шинэчлэгддэг тул зарим нэг мэдээлэл тайлангийн 
эхний хувилбарт багтаагүй ч дараачийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй (батлагдаагүй) 
төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү ТМТ–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа 
баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч энэхүү тайланд 
агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар нь” буюу арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой 
зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэнд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд 
болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн 
зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа, эсхүл мэдэгдэл хийгээгүй болно.  
 
 


