
Энэхүү ТМТ-ийн орчуулгыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн  Англи хэл дээрх хувилбарт үндэслэн хийв. 

 

 
 

ТМТ-г үүсгэсэн огноо – 

ТМТ-г шинэчилсэн  2015 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр 

 

Төслийн нэр Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төсөл – Нэмэлт санхүүжилт  

Улс Монгол Улс 

Төсөл/Хөтөлбөрийн дугаар 39229-033  

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 ба/эсвэл Дэд салбарын ангилал – 

Сэдэвчилсэн ангилал – 

Бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийг тусгах 
талаарх ангилал 

– 

 

 Санхүүжилт 

Туслалцааны төрөл  
ба хэлбэр 

Батламжийн дугаар 
Санхүүжилтийн  

эх үүсвэр 

Батлагдсан үнийн 
дүн (мянган 
ам.доллар) 

Зээл – Ердийн хөрөнгийн эх 
үүсвэр 

35,000 

Зээл – Азийн хөгжлийн сан 15,000 

– – Засгийн газар 11,000 

НИЙТ Ам.доллар 61,000 

 

 

 

 

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 хойно нь нэмж оруулдаг. Хэрэгжихээр 
төлөвлөгдсөн төслийн талаарх мэдээлэл урьдчилсан байдлаар байгаа бөгөөд илтгэх шинж чанартай. 

 



 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  В 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт С 

Нутгийн уугуул иргэд С 

 

 Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 

Урьдчилсан үнэлгээгээр уг төслийг байгаль орчны хувьд В ангилалд оруулсан. Байгаль орчны 
үнэлгээ болон эргэн үзэх хүрээ зэрэг хамгааллын баримт бичгүүдийг АХБ-ны Хамгааллын 
бодлогын танилцуулгын (2009) дагуу боловсруулна.  

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 

– 

Нутгийн уугуул иргэд 

– 

 

 Оролцогч талуудтай харилцах, тэдний оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн бэлтгэл ажлын явцад 

– 

Төслийн хэрэгжилтийн явца 

– 

 

 Тодорхойлолт 

Төслийн нэмэлт санхүүжилтийн дагуу Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний хөгжлийг нэмүү өртгийн хөрөнгө оруулалтын дэд 
зээлүүдийг олгох, чадавх бэхжүүлэх замаар үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ. Нэмэлт санхүүжилтийн 
дагуу мөн малчид, фермерүүд болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний анхан шатны нийлүүлэгч 
нарын чадавхийг бэхжүүлэх, ажил, бараа, үйлчилгээ олгох замаар үйлдвэрлэлийн чадамж, ашиг 
орлогыг нэмэгдүүлэх юм.  

 

 

 

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


 Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс нутгийн стратегитай уялдаж  
буй байдал 

Азийн Хөгжлийн Банк 2008 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн 
төсөлд (одоо хэрэгжиж буй төсөл) 14.72 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг Азийн хөгжлийн 
сангаас санхүүжүүлэхээр баталсан. Одоо хэрэгжиж буй буцалтгүй тусламжийн төсөл 2014 оны 12 
дугаар сарын 31-ний өдөр хаагдах юм. Уг төсөлд мөн Хөдөө аж ахуйн маркетинг, брэнд хөгжүүлэх 
чиглэлийн Японы тусгай сангаас 2 сая ам.долларын техникийн туслалцаа олгосон. Уг төслийн 
зорилго нь өндөр чанартай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдийг сонгон шалгарсан аж ахуйн нэгжүүд 
зорилтот зах зээл рүү найдвартай нийлүүлэхэд оршино. Одоо хэрэгжиж байгаа төсөл хоёр үр дүнд 
хүрнэ: (i) өндөр чанартай бөгөөд онцлог бүтээгдэхүүнүүдийг зорилтот зах зээл рүү хүргэж чадах 
нэмүү өртгийн гинжин холбоос болон (ii) брэнд хөгжил болон менежментийг хөгжлийг бодитоор 
харуулсан үйл ажиллагаа болон институцийн ажиллагаа. Хөдөө аж ахуйн боловсруулах 
үйлдвэрлэл хөгжих нь уг салбарыг ажлын байр, түүхий эдээр хангадаг орон нутгийн эдийн засаг 
хөгжихөд чухал ач холбогдолтой. 2012 оны байдлаар Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн түүхий эд 
болон боловсруулсан бүтээгдэхүүн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17.6 болон 10.0 хувийг тус тус 
эзэлж байв. Мөн эдгээр бүтээгдэхүүн нь нийт экспортод эзлэх хэмжээгээр эрдэс баялгийн дараа 
хоёрт бичигдэх бөгөөд 2012 оны байдлаар нийт экспортын 6.9 хувийг эзэлж байсан. Гэсэн хэдий ч 
хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чадавх сул байгаагийн улмаас хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнүүдэд нэмүү өртөг шингээх томоохон бололцоог ашиглаагүй хэвээр байна. Монгол Улс 
хөдөө аж ахуйн анхдагч бүтээгдэхүүнүүдийн нэлээд их хэсгийг түүхий эд хэлбэрээр (жишээ нь, ноос 
ноолуур, арьс шир) экспортонд гаргадаг ба түүхий эд хангалттай их байгаа хэдий ч хөдөө аж ахуйн 
боловсруулсан эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийн нэлээд их хэсгийг (жишээ нь сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн) импортолж авдаг. Монголын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд мөн олон улсын зах 
зээл дээр бага өртөгтэй зарагддагаараа танигдсан. Монгол Улсын нийт ажиллах хүчний 35 хувь 
ажилладаг хөдөө аж ахуйн салбарын ашиглагдаагүй арвин их нөөц боломжийг баялаг болгох нь 
нэн чухал юм. Хөдөө аж ахуйн боловсруулах салбарыг хөгжүүлэх нь амьжиргааны түвшнөөс 
доогуур амьжиргаатай нийт хүн амын 33.3 хувь амьдардаг хөдөө орон нутаг дахь ажил эрхлэлтэд 
шууд нөлөө үзүүлж, улсын тогтвортой болон тэнцвэртэй хөгжилд хувь нэмрээ оруулах юм. 
Одоогийн төслийн гүйцэтгэл. Төслийн үйл ажиллагааны гарын авлагын холбогдох хэсгүүдэд 
тусгагдсан 5 стандартын дагуу үнэлэхэд уг төслийн гүйцэтгэл сайн байна. (i) Тавьсан зорилтуудад 
хүрэх. Одоо хэрэгжиж байгаа төсөл тавьсан хоёр зорилтдоо ерөнхийдөө хүрсэн. Нэг дүгээр 
зорилтын хувьд, төслийн хүрээнд анх төлөвлөсөн 15 төсөлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжээс (ТХААН) 
арван хоёр нь өндөр өртөгтэй бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн гинжин холбоосыг дотоооддоо эсвэл 
гадны зах зээлд, эсвэл хоёуланд нь хөгжүүлж чадсан. Анх төлөвлөснөөс цөөн тооны ТХААН-дэд 
дэмжлэг үзүүлсэн нь олгогдсон дэд зээлүүдийн хэмжээ төсөл бэлтгэх үед тооцоолсон дэд 
зээлүүдийн хэмжээнээс их байснаас үүдсэн. Ихэнх ТХААН-үүдийн хувьд бүтээгдэхүүний чанар 
болон бүтээмж илэрхий сайжирсан бөгөөд аж ахуйн нэгжийн түвшин болон шууд бусаар түүхий эд 
нийлүүлэгчдийн түвшинд ажлын байр ихээр бий болсон. Үүнтэй зэрэгцэн одоо хэрэгжиж буй 
төслийн үр дүн бусад талбарт нөлөөлж байгаа гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Дэд зээл авсан зарим 
аж ахуйн нэгжүүд төслийн доор бэлтгэгдсэн дүн шинжилгээний тайлангууд дээрээ үндэслэн бусад 
олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас илүү том хэмжээний санхүүжилт авч чадсан байна. Мөн 
төслийн хүрээнд (i) сонгогдсон 6 аймгийн мал аж ахуйн судалгааны төв, мал эмнэлгүүдэд тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх болон (ii) сонгогдсон хөдөө аж ахуйн хоршооллуудын бүтээгдэхүүн гаргалтын 
чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэдгээрийг машин, тоног төхөөрөмж, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, 
материал, үржил шим өндөртэй малын үүлдэр, сургалт зэргээр хангах замаар ТХААН-дэд түүхий 
эд нийлүүлэгч болон ирээдүйд нийлүүлэх боломжтой иргэдэд ( малчид, фермерүүд г.м.) туслалцаа 
үзүүлжээ. Хоёр дахь зорилтын хүрээнд, одоо хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд малын мяндас болон 
түүнээс гарах бүтээгдэхүүний чиглэлээрх Монгол брэндын батламж тэмдэг болох Монголын 
сурвалжит мяндасыг /Mongolian Noble Fiber (MNF)/ амжилттай нэвтрүүлсэн. Уг тэмдгийг Монголын 
Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн ба Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаар дамжуулан Монгол 
мяндасан бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг орнуудын Оюуны өмчийн газруудад бүртгэх ажил 
хийгдэж байна. Монгол Улсын Засгийн газар уг батламжийн тэмдгийн тухай дүрэм журам, 
стандартуудыг эцэслэн боловсруулах ажлын хэсгийг гаргасан. Одоо хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд 



мөн гадаадын аж ахуйн нэгжүүдтэй түншлэн ажиллах хамгийн их нөөц бололцоотой аж ахуйн 
нэгжүүдийг тодорхойлж, тэдгээрт бүтээгдэхүүнээ сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлсэн. MNF 
батламжийн тэмдэг 2014 онд албан ёсоор зах зээлд гарах үед сонирхсон Монгол үйлдвэрлэгчид 
болон гадаадын худалдан авагчид хамтран брэнд түншлэлүүдийг байгуулж, Монголын 
бүтээгдэхүүнүүдийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх үүд хаалгыг нээх юм. (ii) Хэрэгжилт 
хангалттай. Одоо хэрэгжиж буй төсөл нь 2014 оны 5 дугаар сарын 9-ний байдлаар цаг хугацааны 
хувьд 77.3 хувьтай хэрэгжсэн байх үед буцалтгүй тусламжийн нийт санхүүжилтийн 96.4 хувийг 
зарцуулж, гэрээ байгуулалт 95.2 хувьтай байв. (iii) Хамгааллын бодлогын шаардлагуудын биелэлт 
хангалттай. Хамгааллын бодлогын шаардлагуудын биелэлт хангалттай байна. Байгаль орчин 
болон нийгмийн хамгааллын бодлогыг хянах журмыг уг төслийн доор сайн боловсруулсан бөгөөд 
дэд төсөл болгонд ашиглаж байна. (iv) Эрсдэлийн удирдлага. Одоогийн төслийн Ерөнхийлөгчид 
өгөх тайлан болон зөвлөмжинд (a) аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөгөө 
хэрэгжүүлэх чадавх сул, (б) худалдан авах ажиллагаа саатдаг, (в) гүйцэтгэгч нар ажил үүргээ цаг 
тухайд нь гүйцэтгэдэггүй, болон (г) аж ахуйн нэгжүүд санхүүжилтийг зохих ёсны дагуу ашигладаггүй 
зэрэг эрсдэлүүдийг тусгасан. Төслийн удирдах нэгж (ТУН) нь НӨГХХО-ын дэд зээлийн саналууд 
бодит амьдралд хэрэгжихэд боломжтой байлган, НӨГХХО-ын дэд зээлийн саналуудыг аж ахуйн 
нэгжүүд хэрэгжүүлэх явцад нягт хяналт шинжилгээ хийж, аж ахуйн нэгжүүдэд туслалцаа үзүүлэх 
замаар ихэнх эрсдэлийг төсөл хэрэгжих явцад амжилттай удирдахад дэмжлэг үзүүлсэн. (v) 
“Төлөвлөгөөний дагуу яюж байгаа” хэмээн үнэлэгдсэн. Одоо хэрэгжиж буй төслийн гүйцэтгэлийг 
төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа хэмээн үнэлсэн. Төслийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд, одоо 
хэрэгжиж буй төслөөс авсан сургамжуудыг төслийн дизайнд оруулсан. Малчдын үйлдвэрлэлийн 
чадавхийг сайжруулах, аж ахуйн нэгжүүдийн маркетинг, техникийн чадавхийг сайжруулахад 
шаардлагатай анхаарлыг хандуулах зорилгоор одоо хэрэгжиж буй төслийн доорх хоёр ерөнхий 
зорилтуудыг төслийн дизайнд 5 зорилт болгон оруулсан. 12 болон 19 дүгээр заалтуудад тусгасан 
ёсоор бүх зорилтуудын хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлнэ. Үүний тулд одоо хэрэгжиж буй 
төслийн гурван ТУН-ийн бүтцийг шинэ төслийн доор нэг ТУН болгон нэгтгэнэ. Чадавх бэхжүүлэх 
болон технологи, системийн шинэчлэлийг ТХААН, түүхий эд нийлүүлэгчдийн түвшинд аль алинд нь 
хийх замаар төслийн залгамж чанарыг баталгаажуулна. Нэмэлт санхүүжилт авах шалгуур 
хангагдсан. АХБ-ны хийсэн дүн шинжилгээний дагуу төсөл нэмэлт санхүүжилт авах шалгуур, 
стандартуудыг хангасан болохыг баталсан. Төсөл нь ажлын байр, орлогыг бий болгоход нэн 
тэргүүний ач холбогдол өгч байгаа Засгийн газрын 2012 – 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй 
нийцэж байгаа. Мөн АХБ-ны Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратегийн завсрын 
шинэчлэл 2014 – 2016 баримт бичгийг бүрэн нийцнэ. Уг баримт бичигт хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг болон хөдөөгийн хөгжлийн салбарыг эргүүлэн тулгуур салбар болгож, ажлын байрыг бий 
болгох болон уул уурхайн салбарт түшиглэсэн эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд хувийн хэвшлийн 
хөгжлийг онцолсон байна. Уг төслийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны бизнес 
төлөвлөгөөнд 2014 онд баталгаажсан төслүүдийн жагсаалтад оруулсан. Нэмэлт санхүүжилт авах 
шалгуур хангагдсан. Одоо хэрэгжиж буй төслийн хүрээ болон дизайн ерөнхийдөө тохиромжтой 
байсан бөгөөд бараг тэр чигтээ ашиглагдах учир төслийн бэлэн байдал өндөр байна. Мөн төсөл 
хэрэгжилтийн чадавхийн хувьд нэн дэвшилттэй байгаа бөгөөд хамгааллын бодлогын 
шаардлагуудыг хангасан. Одоо хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд дэд төслүүдийн хамгааллын 
шаардлагыг хангахад хуримтлуулсан чадавх зэрэг ТУН-ийн дүн шинжилгээ хийх чадавх нь энэ 
төслийн бас нэг онцлох шинж юм. Дэд төслийг сонгох шалгуур, батлах журам болон хянан шалгалт 
хийх механизм нь одоо хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд боловсруулагдсан.  

 

 Хөгжлийн үр дүн 

Монголын хөдөө аж ажуйн бүтээгдэхүүнүүдийн нэмүү өртөгийн ялгаатай түвшин тогтворжсон 

 



 Төслийн үр дүн 

Үр дүнгийн тодорхойлолт Үр дүнд хүрэх ажлын явц 

Өндөр чанартай бүтээгдэхүүн гаргах чавдартай 
Монголын хөдөө аж ахуйн салбарын бизнесүүдийн 
нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ сайжирсан  

– 

 

 Үр дүн ба хэрэгжүүлэх явц 
 

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

Нэмүү өртгийн гинжин хэлхээг хөгжүүлэх чиглэлээр 
хөрөнгө оруулалтыг хийх. Малчдын бүтээгдэхүүн 
гаргалтын чадамж сайжирсан. Аж ахуйн 
нэгжүүдийн маркетинг болон техникийн чадавх 
сайжирсан. Брэнд хөгжүүлэх болон менежмент. 
Төслийн менежмент.  

– 

Хөгжлийн зорилтуудын байдал Биет өөрчлөлт 

– – 

 

 

 Бизнесийн боломж 

Анх жагсаалд оруулсан 
огноо 

2010 оны 11 сарын 3 

Зөвлөх үйлчилгээ 

41. Төсөл хэрэгжих явцад 536 хүн-сарын зөвлөх үйлчилгээ (46 хүн-сар олон улсын зөвлөх, 490 хүн-
сар дотоодын зөвлөх)  авах шаардлагатай болно. Зөвлөх үйлчилгээний бүх зардлыг АХБ-с 
санхүүжүүлнэ. Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд АХБ-наас хэсэгчилсэн болон бүрэн санхүүжигдэх 
зөвлөхүүдийг АХБ ба түүний Зээлдэгчийн Зөвлөх үйлчилгээг ашиглах журмын дагуу сонгон 
шалгаруулна (2013 он, тухай бүрт нь шинэчлэн найруулдаг). 

Худалдан авах ажиллагаа 

АХБ-с санхүүжилттэй зээлийн худалдах авах бүхий л ажиллагааг АХБ-ны Худалдан авах 
ажиллагааны журмын (2013 он, тухай бүрт нь шинэчлэн найруулдаг) дагуу гүйцэтгэн явуулна. 1 сая 
ам.доллараас бага, 100,000 ам.доллараас их өртөгтэй ажил нийлүүлэх гэрээ болон 500,000 
ам.доллар буюу түүнээс бага боловч 100,000 ам.доллараас их өртөгтэй бараа, түүнтэй холбоотой 
үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээг дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын (ДӨТШ) дагуу явуулна. 
Дотоодын нээлттэй тендер шалгаруулалтыг Засгийн газрын тендерийн сонгон шалгаруулалтын 
журмын дагуу явуулах ба хэрвээ өөрчлөлт хийхээр бол АХБ-тай зөвшилцөн тохирсон байна. 
100,000 ам.доллар ба түүнээс бага өртөгтэй бараа, ажил нийлүүлэх гэрээний багцуудыг 
харьцуулалтын аргыг ашиглах замаар байгуулна. АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлогын (1998 он, 
шинэчилсэн) холбогдох заалтуудыг худалдан авах ажиллагааны бүх баримт бичиг болон гэрээнд 
оруулна. Тоног төхөөрөмжийн тендерийн аливаа багцуудад зөв угсралт, туршилт, ажиллуулж эхлэх 
болон төхөөрөмжийг ажиллуулах ажилчдыг сургах зэрэгт шаардлагатай техникийн туслалцааг 
оруулан тооцно. АХБ-ны зээлийн санхүүжилтээр ажил, бараа ба/эсвэл зөвлөх үйлчилгээнд 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах болон авахдаа АХБ-ны зөвшөөрлийг авна. Босго болон хянан 



үзэх дүрмийг багтаасан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, бараа, ажил болон зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээний багцууд, ДӨТШ-ын журмуудыг B хэсгээс харж болно. Зээлдэгчийн худалдан 
авах ажиллагааны журамд гарсан аливаа нэг өөрчлөлт болон тодруулгыг худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган оруулна. АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлогын (1998 он, 
шинэчилсэн) холбогдох заалтыг худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх баримт бичиг болон 
гэрээнд оруулна. Төсөлд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүд бараа, ажил худалдан авалт хийхэд 
мөн боломжтой үедээ АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны журмыг (2013 он, тухай бүрт нь 
шинэчлэн найруулдаг) мөрдөн, Засгийн газар болон АХБ-ны хүлээн зөвшөөрсөн, хэрэглэж заншсан 
арилжааны нөхцлөөр хийхийг хөхиүлэн дэмжинэ. Төсөлд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүд хүлээн 
зөвшөөрөгдөхийн тулд доорх нөхцлийг хангасан байна. Үүнд: (i) дүрэм журам нь тухайн нөхцөл 
байдалд тохирсон, (ii) төслийн санхүүжилтээр авч байгаа бараа, үйлчилгээ нь хүргэлтийн хугацаа, 
чанар болон үр ашгийг үндэслэн эдийн засгийн хэмнэлт, бүтээмжийг тооцоолон боломжийн үнээр 
худалдан авсан байх, (iii) төслийн санхүүжилтээр авч байгаа бараа, үйлчилгээг АХБ-ны гишүүн 
орнуудаас авсан байх зэрэг орно. Төсөлд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүд нь бараа худалдан 
авахдаа эдийн засгийн хэмнэлт болон бүтээмжийг тооцоолон боломжтой бол олон улсын мөн/ 
эсвэл үндэсний өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт болон харьцуулалтын аргаар худалдан авалт 
хийхийг хөхиүлэн дэмжинэ. Төслийн удирдах нэгж нь төсөлд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүд 
худалдан авалт хийхдээ АХБ-ны дүрэм журмыг мөрдөж буй эсэхийг хянан шалгах ба мөрдөхгүй 
байгаа тохиолдолд Засгийн газар тухайн аж ахуйн нэгжид олгох нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний 
дэд зээлийг цуцлах эрхтэй. Анхны зээлийн хүрээнд хийгдсэн худалдан авалтын үйл ажиллагааг 
хийхдээ Төсөл удирдах нэгжийн ажилчид хангалттай туршлага хуримтлуулсан.  

 Худалдан авах ажиллагаа болон зөвлөх үйлчилгээний мэдэгдэл 

http://www.adb.org/projects/39229-033/business-opportunities  

 

 Цаглабар 

Концепцийг батлах 2012 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр 

Урьдчилсан судалгаа 2014 оны 4 дүгээр сарын 24-с 5 дугаар сарын 2-ны өдрүүд 

Удирдлагаар хэлэлцүүлэх 
уулзалт 

2012 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр 

Батлагдсан – 

Сүүлд хийгдсэн хянан магадлах 
ажил 

– 

 

 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 доорх ангилалд хуваагдана. Үүнд: аудитоор хянагдсан тайлан мэдээлэл, хамгааллын арга 
хэмжээ, нийгэм, салбар, санхүү, эдийн засаг ба бусад. Гэрээний үүргийн биелэлтийг ангилал бүрээр доорх 
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 Такеши Уеда (taueda@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан Газар Зүүн Азийн газар  

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Зүүн Азийн газрын Байгаль орчин, байгалийн баялаг болон хөдөө 
аж ахуйн хэлтэс  

Хэрэгжүүлэгч байгууллага –  

 

 Холбоос 

Төслийн вэбсайт http://www.adb.org/projects/39229-033/main  

Төслийн баримт 
бичгүүдийн жагсаалт 

http://www.adb.org/projects/39229-033/documents  

 

 

 




