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Төслийн тодорхойлолт Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ)-д төрөөс дэмжлэг үзүүлэх арга хэлбэр 
нь нийгмийн халамжийн хүрээнд тусламж олгоход төвлөрөх нь түгээмэл. 
Харин энэхүү төслийн хүрээнд, ХБИ-ийн нийгэм дэх оролцоог хангаж, 
эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцуулж, боловсрол ба хөдөлмөр 
эрхлэлтийн боломж бий болгон, шаардлагатай үйлчилгээг авахад нь ХБИ 
өөрсдөө юу хийж чадахыг онцлон харуулна. Төслийн үйл ажиллагаа нь 
хөгжлийн бэрхшээлийг эрт оношлох аргазүйг хөгжүүлэн албан тогтолцоонд 
нэвтрүүлэх, үйлчилгээний хүртээмж, орчны нэвтрэх, зорчих орц гарцыг 
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон нийгмийн халамжийн 
шинэчлэл, таниулан сурталчлах ажиллагаа, олон нийтийн хандлагыг 
өөрчлөх замаар ХБИ-ийн стратегийн хөгжлийг дэмжих зэргээс бүрдэнэ.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

2010 оны хүн амын тооллогоор, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд Монгол Улсын 
нийт хүн амын 4 хувийг эзэлж буй үр дүн гарсан нь дутуу тоологдсон байх 
магадлалтай. Хөгжлийн бэрхшээлийн оношилгооны өнөөгийн аргачлал 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаныг тодорхойлох хуучирсан, хэт хязгаарлагдмал 
цар хүрээний эмнэлгийн магадлагаанд үндэслэдэг. Хүүхдийн хөгжлийн 
бэрхшээлийн эрт оношилгоо дутуу хөгжсөн ба насанд хүрэгчдийн хувьд 
байнгын асаргаа сувилгаа шаардлагатай байсан ч хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хэмээн хүлээн зөвшөөрөгддөггүй. Монгол Улсын ХБИ ба тэдний гэр 
бүлийнхэн нийт хүн ам доторх ядуурлын хэмжээ өндөртэй, хүний хөгжлийн 
үзүүлэлтээр доогуур дэд бүлгийг бүрдүүлдэг. Тухайлбал, ХБИ-тэй өрхийн 
42% ядуу бол ХБИ-гүй өрхүүдэд энэ үзүүлэлт 18% байдаг, 15-59 насны 
ХБИ-ийн 28% хөдөлмөр эрхэлдэг бол хөгжлийн бэрхшээлгүй иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлт 69% байдаг, 6-18 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд 
(ХБХ)-ийн 43% бичиг үсэг тайлагдаагүй байдаг бол бусад хүүхдийн хувьд 
энэ үзүүлэлт 4% байна. ХБИ ба ХБХ-ийн гэр бүлүүд эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлгүй хүмүүсээс илүү өндөр зардал гаргадаг 
нь эм тариа, эмчилгээний ажилбар, аймгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 
байдаггүй шинжилгээ хийлгэхээр нийслэл рүү явах замын зардал зэргээс 
бүрддэг. Ийнхүү өндөр зардал гаргадгаас улбаалж ХБИ-тэй өрхүүд 
ядууралд илүү өртөж байна.  ХБХ-д олгож буй боловсролын чанарыг эцэх 
эхчүүд муу хэмээн үнэлдэг ба хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төлөөлөх 
байгууллагууд (ХБИБ)-ын мэдээлж байгаагаар ХБИ-д дээд боловсрол 
эзэмших боломж хомс байдаг аж. Төсөлд хамрагдах аймгууд (Архангай, 
Дархан-Уул, Дорнод, Дундговь, Ховд, Хөвсгөл)  ХБИ олонтой ба ХБИ-ийн 



ядуурлын түвшин илүү өндөр юм. Тухайлбал, орлогыг орлуулан тооцох 
аргаар тооцоход, сонгогдсон 6 аймгийн нийт ХБИ-ийн 55% нь ядуурлын 
хамгийн доод гурван децильд багтаж байгаа бол үлдсэн 15 аймгийн хувьд 
энэ үзүүлэлт 44% байна. 

 

ХБИ, тэр дундаа оюуны хөгжлийн бэрхшлээтэй иргэд боловсрол, эрүүл 
мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд дутуу 
хамрагдаж, нийгэмд дорд үзэгддэг. ХБХ-ийг эрт оношлох, эмчлэх үйлчилгээ 
байдаггүй ба байсан ч чанар нь дорой байна. Боловсролын хүртээмж бүх 
түвшиндээ муу байгаагаас улбаалж, ХБИ бусад хүмүүстэй харьцуулахад 
хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэгдээгүй байдаг. Одоогийн барилгын дизайны 
нийтлэг стандарт хэрэгждэггүй, хөрөнгө оруулалт хийгдэхгүй байгаагаас 
улбаалан ХБИ-ийн хувьд байгууллага, эмнэлэг, сургуулийн барилга 
байгууламж руу нэвтрэх, нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхэд туйлын 
хүндрэлтэй байна. Энд дурдагдсан асуудлууд бүгд ХБИ хотын нийтийн 
үйлчилгээ, нийгмийн хамгаалалд хамрагдах, байгууллагуудаар 
үйлчлүүлэхэд томоохон саад бэрхшээл болж байна. ХБИ мэргэжлийн 
чадвар эзэмшээгүй, компаниуд тэднийг ажлын байраар хангахад 
бэлтгэгдээгүй байдаг тул хөдөлмөрийн зах зээлд гарах боломж нь ихээхэн 
хязгаарлагддаг. Согог заслын тоног төхөөрөмж, дэмжих хэрэгсэл, ялангуяа 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологид суурилсан шинэ технологи, 
хэрэгслийн олдоц маш муу тул ХБИ-ийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлээ нөхөн, 
сургууль эсвэл ажлын байрандаа амжилт гаргах боломжийг үгүй хийж 
байна. Олон нийтийн ихэнх нь ХБИ-ийг бие дааж амьдрах, нийгэмд эерэг 
хувь нэмэр оруулах чадвартай хувь хүн хэмээн ойлгодоггүй. Энэ нь ХБИ-
ийн бухимдах томоохон шалтгаан болж, гомдол, сэтгэл санааны эмзэг 
байдал үүсгэдэг. ХБИ-ийн хувьд насан туршдаа олон тооны саад 
бэрхшээлтэй учирдаг тул бага наснаас нь эхлэн тусламж үзүүлж, боловсрол 
эзэмших, мэргэжлээрээ ажиллах амьдралын туршид нь дэмжлэгээр ханган, 
нийгэм дэхь амжилттай оролцоог нь баталгаажуулах зайлшгүй шаардлага 
байна.   

 

Монгол Улсын Засгийн газар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг 
хамгаалах олон улсын хууль эрх зүй, хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэх 
амлалт өгч, ихээхэн хучин чармайлт гаргаж байна. Энэ нь Засгийн газрын 
зүгээс ХБИБ-тай идэвхтэй хамтран ажиллаж, 2016 онд Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль батлуулснаар нотлогдоно. Тус 
хуулиар, хөгжлийн бэрхшээлийг анагаах ухааны өнцгөөс хардаг, эрүүл 
мэнд, нийгмийн хамгаалал дээр суурилсан загвараас Биеийн үйлдэл, 
хөгжлийн бэрхшээл, эрүүл мэндийн олон улсын ангилал (ICF ангилал)-д 
түшиглэсэн, хөгжлийн бэрхшээлийг био-сэтгэц-нийгмийн өнцгөөс 
тодорхойлдог хүний эрх-төвтэй загвар руу салбарыг бүхэлд нь 
шилжүүлсэн. Шинэ хууль батлагдсанаар, ХБИ-ийн хүний хөгжлийн 
үзүүлэлт сул байдгийг шийдвэрлэх боломж нээгдэж байна. ХБИБ, засгийн 
газар, салбарын мэргэжилтнүүдийн тодорхойлсноор, дараах чиглэлүүдэд 
тэргүүн ээлжинд сайжруулах арга хэмжээ шаардлагатай: (i) хөгжлийн 
бэрхшээлийг эрт оношлох, үүнд хүүхдийн хөгжил, сурах чадварт үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээг эртнээс авах зорилгоор 
жирэмсний үеийн болон төрсний дараах хяналтын үзлэг хийх аргазүй 
багтана; (ii) нийгмийн үйлчилгээ, эмчилгээ, нөхөн сэргээх дэмжлэгээр 
хангах замаар биеийн үйлдэл, эдийн засгийн оролцоог хамгийн дээд 
түвшинд байлгах; (iii) оролцоог хангасан боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээгээр хангах; (iv) барилга байгууламж, нийтийн тээврийн орц 
гарцыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулахын тулд дүрэм 
журмын нийцлийг сайжруулах, дэмжих хэрэгсэл, технологийн олдоц, 
хангамжийг нэмэгдүүлэх; (v) ХБИ-ийн талаарх олон нийтийн үзэл бодол, 
хандлагыг өөрчлөх, нийгмийн халамжийн тогтолцоог илүү зорилтот, 
шударга болгох, хөгжлийн бэрхшээлийн дэмжлэг, төлөвлөлтийн үйлчилгээг 
ICF ангиллаар үнэлэх, мониторинг ба өгөгдлийн менежментийн тогтолцоон 
дахь хөгжлийн бэрхшээлийн тодорхойлолтыг нарийвчлах зэрэг стратегийн 
үйл ажиллагаа.  

 

Улаанбаатар хот дахь ХБИБ-д хөдөө орон нутгийн ХБИ ба оюуны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөлөл сул байна. Эдгээр байгууллага 
Улаанбаатар хот, зарим аймгийн хэмжээнд тодорхой үйлчилгээ үзүүлж 



байгаа ч, бусад улс орны ХБИБ-тай харьцуулахад хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих чиг үүрэг нь хязгаарлагдмал байна. ХБИБ нь “хамгаалагдсан 
орчны” болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг тусгаарлагдмал хэлбэрийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр голлон ажиллаж байгаа нь дараах 
шалтгаантай: (i) ХБИ энгийн ажилд орохын тулд тухайн хүнийг онцлогт нь 
тохируулан хөдөлмөрт бэлтгэх аргазүйн мэдлэг, чадвар ХБИБ болон 
хөдөлмөр эрхлэлтийн төрийн байгууллагуудад дутагддаг, (ii) хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн үйлчилгээгээр хангах үйл ажиллагаанд ХБИБ-ыг 
оролцуулах эрх зүйн орчин бүрдээгүй.  

 

Стратегийн уялдаа. Tус төсөл Азийн хөгжлийн банк (AХБ)-ны Нийгмийн 
хамгааллын стратеги болон 2014-2020 оны Нийгмийн хамгааллын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөтэй бүрэн уялдсан. Төсөл нь 2020 он хүртэлх 
стратегийн дунд хугацааны үнэлгээгээр нийгмийн хамгааллыг онцгойлон 
тодорхойлсны дагуу нийгмийн хамгийн эмзэг гишүүдийг хамгаалах 
зорилгыг тэргүүнд тавьсан. Төслийн хүрээнд ХБИ-ийг нийгмийн хамгаалал, 
нийгмийн тусламж үйлчилгээгээр хангах замаар зохистой амьжиргааг нь 
баталгаажуулах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлснээр, 2017-2020 онуудад АХБ-
наас Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Улс орны түншлэлийн стратегитай нийцнэ. 
Төсөл нь Монгол Улсын 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн алсын харааг 
дэмжиж ажиллана. АХБ нь Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр 
техникийн туслалцааны 2 төсөл хэрэгжүүлж буй Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны агентлаг (ЖАЙКА)-тай төслийн агуулгыг зөвшилцөж байгаа 
бөгөөд давхардлаас зайлсхийх, харилцан нөхөх нөлөө бий болгох 
зорилгоор төсөл эхлэхээс өмнө Харилцан ойлголцлын санамж бичиг зурж, 
хамтран ажиллана.  

 

Хөгжлийн бэрхшээл эмэгтэйчүүдэд илүү хүндээр тусдаг бөгөөд нас болон 
ядуурлын улмаас жендэрийн тэгш бус байдал улам даамжирдаг. 
Эмэгтэйчүүдийн ядуурлын түвшин эрэгтэйчүүдийнхээс илүү гүнзгий байдаг 
ба хөгжлийн бэрхшээл, ядуурлын хооронд шууд хамааралтай юм. Аль ч 
насны бүлэгт, хөгжлийн бэрхшээлтэй, нэн ялангуяа хүнд түвшний хөгжлийн 
бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн хувь эрэгтэйчүүдийнхээс өндөр байдаг. Гэтэл, 
төслийн бэлтгэл шатанд хийсэн дүн шинжилгээнээс харахад, охид 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бэрхшээлийг дутуу мэдээлдэг ба эрэгтэйчүүдийг 
хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр бүртгэх магадлал 28% илүү байна. Мөн 
түүнчлэн, 15-59 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 30% ажил эрхэлдэг 
бол эмэгтэйчүүдийн үзүүлэлт ердөө 25% байна. ХБИ-ийн асран 
сувилагчдын 80% нь эмэгтэйчүүд бөгөөд тэд нийгмийн хамгаалал, дэмжих 
үйлчилгээнд хангалттай түвшинд хамрагдаж чаддаггүй.  

 

Хуримтлуулсан сургамж. AХБ нь Монгол Улсад нийгмийн хамгаалал, 
халамжийн чиглэлээр төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн түүхтэй ч хөгжлийн 
бэрхшээлийн тал дээр туршлага харьцангуй бага ба энэ асуудал АХБ-ны 
төвлөрдөг салбар (эрүүл мэнд, боловсрол) болон дэд бүтцийн хөгжил, 
нийгмийн хамгаалал, нийгмийн тусламж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт 
зэрэгт бүгдэд нь хамаатай юм. Ийнхүү, олон улсын түвшинд ач холбогдол 
нь өсөн нэмэгдэж буй энэ чиглэлээр АХБ-ны хувьд туршлага хуримтлуулах 
боломжийг төсөл олгож байгаа бөгөөд энэ нь (i) Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай НҮБ-ын конвенци, (ii) ХБИ-ийн тоо нэмэгдэх үр дагавар 
дагуулдаг хүн амын хөгшрөлттэй холбоотойгоор онцгой чухал юм (тайлбар 
6). Монгол Улсад АХБ-аас ХБИ-д үзүүлэх дэмжлэгийн цар хүрээнд 2002-
2006 онд хэрэгжсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй ядуу иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих ЯБЯС-ийн буцалтгүй тусламж болон протез 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн тусламж 
үйлчилгээний төв байгуулахад санхүүжилт олгосон Нийгмийн хамгааллын 
салбарын хөгжил хөтөлбөр багтсан. АХБ-наас Монгол Улсын эрүүл мэнд, 
боловсролын салбарт их хэмжээний ажил хийсэн ч хөгжлийн бэрхшээлийн 
асуудлыг зорилгоо болгоогүй. 2005 онд, АХБ-аас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд ба Хөгжил” сэдэвтэй судалгааны ажил нийтэлж, хөгжлийн 
бэрхшээлийн асуудлыг ядуурлыг бууруулах болон хөгжлийн стратегийн 
баримт бичиг, салбарын үйл ажиллагаанд багтаах оролдлого хийсэн. Гэсэн 
хэдий ч, хөгжлийн бэрхшээлийн асуудалд чиглэсэн үйл ажиллагаа 
хэрэгжээгүй.   



 

Итали улсын Раул Фоллеро нийгэмлэг буюу түгээмэл нэр нь AIFO хэмээх 
орон нутгийн байгууллагуудын олон улсын холбооноос олон нийтэд 
түшиглэсэн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд анхаарч байна. 
Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт Хүүхдийн сэргээн засах төв 
байгуулахад Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсаас санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлсэн ба Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ) санал болгож буй 
төслийн боловсруулсан зураг төслөөр төсөлд хамрагдаагүй үлдсэн 15 
аймагт хөгжлийн төвүүд байгуулах нэмэлт санхүүжилтийн хүсэлт гаргахаар 
төлөвлөж байна. Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн департаментаас ХБИ-
ийн эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулахад ХНХЯ-д дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд Европын Комиссоос 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хууль ба стандартыг хэрэгжүүлэх тухай 
үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлж байна.  

Төслийн үр нөлөө ХБИ-ийн нийгэм дэх эрх тэгш оролцоо хангагдана.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

ХБИ-ийн үйлчилгээний хүртээмж, хөдөлмөр 
эрхлэлт нэмэгдэнэ.  

 

Хэрэгжилтийн явц 

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

Орчны нэвтрэх, зорчих орц гарц нэмэгдэнэ 
ХБХ-ийн эрт оношлогоо сайжирч, албан 
тогтолцоонд хэрэгжинэ  
ХБИ-д хүргэх үйлчилгээ сайжирна  
ХБИ-ийг дэмжих стратегийн хөгжлийн үйл 
ажиллагаа хэрэгжинэ  
ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) байгуулсан ба үүнд Төслийн 
зохицуулагч, Худалдан авах ажиллагааны зохицуулагч, 
Санхүүгийн зохицуулагч багтсан.  
AХБ-аас 2018 оны 9-р сарын 19-28-д төслийн 
төлөвлөлтийг эхлүүлэх баг ажиллахаар төлөвлөсөн.  

Газарзүйн байршил Улс даяар, Архангай, Дархан-Уул, Дорнод, Ховд, Хөвсгөл, Дундговь  

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин В 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг судлан, байгаль орчны 
нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ хийж, байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө (БОМТ)-г боловсруулсан. БОМТ-д, аймгуудад 6 сэргээн засал, 
хөгжлийн төв, Улаанбаатар хотод ХБИБ-ын хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний төв байгуулахад бий болж болзошгүй байгаль орчны бага 
хэмжээний сөрөг нөлөөлөл (шороо, чимээ, барилгын талбайн аюулгүй 
байдал)-ийг бууруулах арга хэмжээг тусгасан.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Төслийн хүрээнд түр болон байнгын газар чөлөөлөлт хийгдэхгүй.  
     Уугуул иргэд Tөслийн зүгээс төсөлд хамрагдсан бүс нутгийн уугуул иргэдэд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхгүй.  
Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийн шатанд төрийн байгууллага, ХБИБ ба ХБИ зэрэг 

олон тооны оролцогч талуудтай өргөн хүрээнд зөвшилцсөн. Орон нутгийн 
ХБИ болон дуу хоолой нь нийтэд тэр бүр хүрдэггүй хүмүүсийн оролцоог 
хангахад тусгайлан анхаарч, фокус бүлгийн уулзалт, өрхийн 
ярилцлагуудыг зохион байгуулсан.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төслийн хэрэгжилтийн шатанд ХБИБ-ын оролцоо чухал ач холбогдолтой ба 
төслийн хяналт, мэдээллийн кампанит ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ болон хяналт шалгалтын ажиллагаанд ХБИБ-ыг оролцуулахаар 
төлөвлөсөн.  

 

Төсөлд оролцох иргэний нийгмийн байгууллагууд нь голлон ХБИБ, 
мэргэжлийн холбоод болон сайн дурын холбоо байна. 10 гаруй ХБИБ-ыг (i) 
олон нийтийн мэдээлэл, харилцааны кампанит ажил, (ii) хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ ба дэмжлэг, (iii) төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
ба хяналт шалгалтын чиглэлээр төслийн удирдах хороонд оролцуулан 
хамруулна. Мэргэжлийн холбоодын оролцоо нь нийгмийн ажилтнуудын 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, олон улсын ICF ангиллыг нэвтрүүлэх 
ажлын хэсэг байгуулахад оролцох, дэмжин ажиллах зэрэг байна. Түүнчлэн, 



төрийн бус байгууллага (ТББ)-тай ажиллаж, маркетингийн ур чадвартай, 
сайн дураараа ажиллах хүмүүсээр дамжуулан мэдээлэл, харилцааны 
кампанит ажил болон үндэсний медиа холбоодтой хамтын ажиллагаа 
өрнүүлнэ.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Зээлдэгч нь АХБ-ын зээлээр санхүүжигдэх Зөвлөхүүдийг сонгон 
шалгаруулах, гэрээ байгуулах, ажлыг нь хянах үүрэг хүлээнэ. 
Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны Зөвлөх ажиллуулах журам 
(2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 7 
зөвлөх компанийг чанар, өртөгт суурилсан шалгаруулалт (QCBS)-ын 
журмаар сонгон шалгаруулна (чанар-өртгийн харьцаа 90:10 байна). 
Гадаад, дотоодын зөвлөхүүд (ТХН-ийн ажилтнуудаас бусад)-ийг зөвлөх 
хувь хүн шалгаруулах журмаар томилох ба тус бүр 3.5 хүн-сар болон 28 
хүн-сараар ажиллуулна. Төслийн бүх зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
тодорхойлолтуудыг “D” хэсэгт танилцуулсан. ХБ/ГБ-аас ТХН-ийн 
ажилтнуудыг сонгон шалгаруулахдаа АХБ-тай зөвшилцөж, горилогч хүн 
бүрийн талаар хамтран хэлэлцэнэ.  

    Худалдан авалт Ажил, бараа материалын худалдан авалтыг Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны 
Худалдан авах ажиллагааны журам (2015 оны хувилбар, нэмэлт 
өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу гүйцэтгэж, төслийн худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна. ТХН нь худалдан 
авах ажиллагаа явуулахын тулд АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны 
журмын сургалтад хамрагдаж, хэрэгжүүлсэн туршлагатай байна.   

Анх зарласан огноо 2014 оны 9-р сарын 19 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
(ajigjidsuren@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

    

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2014 оны 12-р сарын 17 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2016 оны 6-р сарын 13-17  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2017 оны 2-р сарын 24 

    Төслийг батлах    2017 оны 11-р сарын 28 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 9-р сарын 20 

 

9191 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

БТ- 
9191-МОН 

2017 оны 
11-р сарын 
28 

2018 оны 4-р 
сарын 4 

2018 оны 4-р 
сарын 30 

2022 оны 10-р 
сарын 31 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 2.00 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 0.00 2018 оны 12-р 

сарын 6 

0.00 0.00 0% 

 Засгийн 
газар 

0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 

 Хамтарсан 
санхүүжилт 

2.00 2018 оны 12-р 
сарын 6 

0.00 0.00 0% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 



Үнэлгээ  Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай 

 

3605 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл - 
3605-МОН 

2017 оны 
11-р сарын 
28 

2018 оны 4-
р сарын 4 

2018 оны 4-р 
сарын 30 

2022 оны 10-р 
сарын 31 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 25.27 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 25.00 2018 оны 

12-р сарын 6 

0.00 0.00 0% 

 Засгийн 
газар 

0.27 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 

 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 6 

0.21 0.00 .84% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ  Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 18 Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа  
  2018 оны 3-р сарын 26 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2017 оны 12-р сарын 4 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2017 оны 3-р сарын 31 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2016 оны 3-р сарын 31 Уэнди Уалкер Уэнди Уалкер  
  2015 оны 9-р сарын 10  Систем  
  2015 оны 1-р сарын 5  Систем  

 


