
 
 
 

 

 
 

Монгол Улс: Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
бэхжүүлэх хөтөлбөр 
 

Төслийн нэр Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
бэхжүүлэх хөтөлбөр 

Төслийн дугаар 51054-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Санал болгож буй 

Төслийн төрөл / 
Дэмжлэгийн хэлбэр 

Зээл 
Техникийн туслалцаа  

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн 

Зээл: Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөр 

Ердийн сангийн эх үүсвэр 100.00 сая ам доллар 

Техникийн туслалцаа: Банкны салбарыг нөхөн сэргээх, 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөр 

Санхүүгийн салбарын хөгжлийн 
түншлэлийн тусгай сан  

750,000.00 ам доллар 

Техникийн туслалцааны тусгай сан 750,000.00 ам доллар 
 

Холбогдох стратегийн 
зорилт 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт 

Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч 
салбарууд 

Засаглал ба чадавхийн хөгжил   

Салбар / Дэд салбар Санхүү - Санхүүгийн салбарын хөгжил  

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн үзэл 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгаагүй  

Төслийн мэдээллийн тайлангийн энэхүү орчуулсан хувь нь 2017 оны 4-р сарын 10-ны байдлаарх англи эхэд суурилсан болно. 

This translated PDS is based on its English version on ADB.org as of 10 April 2017 



баримтлалыг төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд тусгах нь 

Төслийн товч агуулга 
 

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн стратегитэй 
уялдсан байдал 
 

 

Төслийн үр нөлөө Хөтөлбөр нь Засгийн газрын 2016 оны "Эдийн засгийг сэргээх 
хөтөлбөр"-тэй уялдаж байгаа бөгөөд ядуу болон эмзэг иргэдийг 
дэмжих сайтар хөгжсөн санхүүгийн салбар болон тогтвортой 
санхүүгийн системийг бий болгох Засгийн газрын төлөвлөгөөг 
дэмжих юм.  

Төслийн үр дүн Банкны салбар  бэхжих, тогтворжих  

Төслийн үр дүн, үйл 
ажиллагаа 

Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн ерөнхий суурийг боловсруулан 
дуусгасан байх.    
Санхүүгийн тогтвортой байдал сайжирсан байх.  
Өрсөлдөх чадвар ба засаглал сайжирсан байх. 

Газарзүйн байршил 
 

Хамгааллын бодлогын ангиллууд 

Байгаль орчин C 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

Уугуул иргэд C 

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 
 

Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Жиакомо Ж. Жианнетто 

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 

Концепцийг баталсан огноо 2017 оны 3 сарын 02 

Баримт цуглуулах 
судалгаа 
хийгдсэн хугацаа 

2017 оны 2 сарын 06-17  

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурлын огноо 2017 оны 3 сарын 14  

Төсөл батлагдсан огноо -  

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг шинэчилсэн огноо 2017 оны 3 сарын 08 

 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү баримт нь байнга өөрчлөгдөж байдаг баримт бичиг тул зарим 
нэг мэдээлэл тайлангийн эхний хувилбарт тусгагдаагүй ч дараагийн хувилбарт орж болно. 
Санал болгож 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.  
 
 
 




