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Зорилт-1:  
Бичил зээлд 
хамруулах 

 
5.1.1. Бичил бизнесийг 
дэмжих зээлийн үйл 
ажиллагааг 
Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас баталсан 
“Бичил бизнесийг 
дэмжих нийслэлийн 
сангийн журам”-ын 
дагуу зохион байгуулах 

 

   

  
Нийслэлийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор 
“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 
хөтөлбөр”-ийг нийслэлийн ИТХ-ын 2014 оны 
17/16 дугаар тогтоолоор, тогтоолын хавсралтаар 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх “Нийслэлийн сан”-г 
байгуулах, сангийн журам, сангаас олгох зээл, 
зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, зээлийн хугацааг 
тус тус баталсан.  
2014-2016 онд нийслэлийн 150 хороонд 
байгуулагдсан 123 хадгаламж, зээлийн 
хоршоогоор дамжуулан 3479 төсөлд нийт 14,3 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Үүнд:  
2014 онд – 221 төсөлд – 939,500,000 төгрөг 
2015 онд – 2721 төсөлд – 11,010,049,500 төгрөг 
2016 онд – 537 төсөлд – 2,358,250,500 төгрөг тус 
тус олгосон байна.  

 
Хэрэгжилт 100% 

 

 



5.1.2. Бичил зээлд 
хамрагдсан иргэдийн 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх  

 

   

 Хөтөлбөрт хамрагдсан 123 хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын зээлийн болон зээлийн эргэн 
төлөлтийн мэдээг хоршоодоос улирал тутам 
хүлээн авч, нэгтгэн санхүүгийн зохицуулах 
хороонд хүргүүлэн ажиллалаа. Хөтөлбөрийн 
хүрээнд, хөтөлбөрт хамрагдан, зээл авсан нийт 
5300 гаруй иргэний мэдээллийг хүлээн авч, 
мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.    

                   Хэрэгжилт 100% 

 

5.1.3. Зээлийн барьцаа 
хөрөнгийн дутагдалтай 
иргэдийг “Зээлийн 
батлан даалтын сан”-
гийн батлан даалтад 
хамруулах  

 

   

 Хөтөлбөрийн хүрээнд “Зээлийн батлан даалтын 
сан”-гийн батлан даалтад хамрагдсан зээлдэгч 
байхгүй. 

 
 

Хэрэгжилт 0% 

.  

Зорилт-1-ийн 
хэрэгжилт  

Хөтөлбөрийг  2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр  НИТХ-ын 17/16 дугаар тогтоолоор баталж,  
“Нийслэлийн сан”-г сангийн журам, сангаас олгох зээл, зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, зээлийн 
хугацааг тус тус тусгасан. 2014-2016 онд нийслэлийн 152 хорооны 123 хадгаламж, зээлийн 
хоршоогоор дамжуулан 3479 төсөлд нийт 14,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон бөгөөд тус 
ажлын хүрээнд өссөн дүнгээр 3856 ажлын байр шинээр бий болж, 8965 ажлын байр 
хадгалагдсан. Мөн хадгаламж, зээлийн хоршоодод 500 гаруй ажлын байр шинээр бий болсон 
байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд  хөтөлбөрт хамрагдан, зээл авсан нийт 5300 гаруй иргэний 
мэдээллийг хүлээн авч, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.  
2014-2016 онд олгосон санхүүжилтийг хадгаламж, зээлийн хоршоод нь гэрээний дагуу 
нийслэлийн төсөвт жилийн 1 хувийн хүү төвлөрүүлж байсан ч, үндсэн санхүүжилтээс эргэн 
төлөлт хийгдээгүй байсан тул “Бичил бизнесийг  дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөл” нь “Бичил 
бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон санхүүжилтийг буцаан 
төвлөрүүлэх тухай” 2017 оны 05 дугаар тогтоолыг баталж, тогтоолын дагуу 2019 оны жилийн 
эцсийн байдлаар Нийслэлийн төсөвт 5,3 тэрбум төгрөгийг эргэн төвлөрүүлээд  байгаа бөгөөд 
эргэн төлөлт 37.0 хувьтай байна.       

 
 
 
 
 
 
 

Он Эргэн төвлөрсөн дүн /төг/ Хүүгийн орлого /төг/ 

2015 - 2016 - 171,358,325 

2017 141,000,000 133,140,452  

2018 3,151,760,001 125,551,242 

2019 1,968,611,042 52,860,014 

Нийт 5,261,371,251 482,910,033 



Мөн 16 хадгаламж, зээлийн хоршооноос 2,08 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт Нийслэлийн бичил 
бизнесийг дэмжих санд хийгдээгүй учир яаралтай шүүх хяналтын байгууллагад шилжүүлэх 
шаардлагатай болсон. Эдгээр 16 хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа цааш үргэлжлэх 
боломжгүй учраас Санхүүгийн зохицуулах хорооноос эрхийг түдгэлзүүлсэн. “Бичил бизнесийг 
дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөл” нь 2017 оны “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг 
бууруулах Нийслэлийн сангаас олгосон санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” 05 дугаар 
тогтоол гаргаж, 103 хадгаламж, зээлийн хоршоодтой “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн 
сангаас зээл олгоход хамтран ажиллах гэрээний нэмэлт гэрээ” байгуулж, Бичил бизнесийг 
дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөлөөс Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай “Шаардах 
эрх  шилжүүлэх гэрээ байгуулах” эрх олгох тухай асуудлыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд 2 удаа танилцуулснаар нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 
2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 135 дугаар тогтоолоор Бичил бизнесийг дэмжих 
Нийслэлийн сангаас хадгаламж зээлийн хоршоодод олгосон зээлийн авлагатай холбоотой 
нийслэлийн ИТХ-ын шаардах эрхийг нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт шилжүүлж, 09 
дүгээр сарын 11-ний өдөр Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн Сангийн зөвлөлийн дарга 
Ж.Батбаясгалан, нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг нар “Шаардах эрх 
шилжүүлэх гэрээ”-г байгууллаа.  
Мөн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06 дугаар сарын 
11-ний өдрийн 94 дүгээр тогтоолын дагуу Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн Сангийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн баталлаа. Үүнд: 

 Зөвлөлийн даргаар: Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 1-р  
орлогч,  

Гишүүдэд: Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч 3 хүн,  
   Нийслэлийн Инноваци технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч,  
   Нийслэлийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга,  
   Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга,  
   Нийслэлийн ЗДТГ-ын Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн дарга,  
   Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газрын дарга,  
   Санхүүгийн зохицуулах хорооны ХЗХ-ны газрын дарга  /зөвшилцсөнөөр/,  
 Нарийн бичгийн даргаар: Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга тус тус ажиллаж 

байна.    
Хэрэгжилт  100 %  

Зорилт-2: 
Иргэдийг 
чадавхжуулах 

5.2.1. Бичил бизнес 
эрхлэх, төсөл 
боловсруулах сургалт  

 

    

Хөтөлбөрийн хүрээнд Бичил бизнес эрхлэх, төсөл 
боловсруулах сургалт хөтөлбөрийг иргэдэд 
танилцуулах зорилгоор нийслэлийн 152 хорооны 
12537 иргэнийг  хороо тус бүрийн иргэний танхимд 

  



сургалтад 
хамруулах  

цуглуулан танилцуулга, зөвлөгөө, мэдээлэл 
хүргэсэн. 

Хэрэгжилт  100 % 

5.2.2. Богино хугацаанд 
мэргэжлийн ур чадвар 
эзэмших, хөгжүүлэх түр 
сургалт 

 

    

Бичил бизнэс эрхлэгчдэд зориулж, мэргэжлийн ур 
чадвар эзэмших, хөгжих түр сургалтыг 11 удаа 
зохион байгуулж, 2372 иргэнийг хамруулсан 
байна. Үүнд:        

- Монголын Хадгаламж, зээлийн хоршооны 
Үндэсний холбоо болон Сүхбаатар дүүргийн 
хадгаламж, зээлийн хоршоодтой хамтран 
“Хадгаламжийн өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж, 67 
гишүүнд “Хуримтлал, түүний ач холбогдол”, 
“Өрхийн санхүүг хэрхэн удирдах вэ” зэрэг 

- 34 Хадгаламж, зээлийн хоршооны  
удирдлагуудад “Хөдөлмөрийн харилцаа” 
“Хөдөлмөрийн тухай хууль” , “Хадгаламж зээлийн 
хоршооны тухай хууль” сэдэвт мэдлэг 
дээшлүүлэх сургалт 

- 123 Хадгаламж зээлийн хоршооны 250 
удирдах болон гүйцэтгэх ажилтанг “Хадгаламж 
зээлийн хоршоодын удирдах ажилтнуудыг 
чадавхижуулах” болон хөгжүүлэх сургалтад тус 
тус хамрулсан. 

                          Хэрэгжилт  100 % 

   

5.2.3. Нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгал, 
татварын талаарх 
мэдлэг дээшлүүлэх 
сургалт 
Жилд 3000 доошгүй 
иргэнийг . богино 
хугацаанд мэргэжлийн ур 
чадвар эзэмших, 
хөгжүүлэх түр сургалт 
нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгал, 
татварын талаарх 
мэдлэг дээшлүүлэх  
сургалтуудад хамруулах 
5.2.4.  

 

    

-  24 Хадгаламж зээлийн хоршооны 120 бичил 
бизнес эрхлэгч иргэдэд "Хүний хөгжил судалгаа 
сургалтын төв"-өөс "Гадаад худалдааны ерөнхий 
ойлголт" сэдэвт сургалт,  
-    123 хоршооны 230 иргэнийг хамруулсан 
“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 
Нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хамтран 
ажилладаг хадгаламж, зээлийн хоршоодын 
дарга, хяналтын зөвлөлийн дарга нарт 
“Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай” хуульд 
заасан үүрэг хариуцлага, хоршоодын гүйцэтгэх 
удирдлагад хэрхэн хяналт тавих талаар сургалт 
     - 17 Хадгаламж, зээлийн хоршоогоор  
дамжуулан хууль эрх зүй, хэрэглээ,  хадгаламж, 
хөрөнгө оруулалт түүний динамик, санхүүгийн 

 



боловсрол олгох тухай зэрэг 20 гаруй төрлийн 
сургалт 

     -   123 Хадгаламж, зээлийн хоршоодын  300 
гүйцэтгэх удирдлагуудад “Эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай”, “Нийгмийн даатгалын тухай”, 
“Татварын тухай” хуульд заасан үүрэг хариуцлага, 
хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааг 
сайжруулах, эрсдэлтэй зээлээс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх, цахим банкны тухай сургалтыг тус тус 
зохион байгуулан ажилласан. Жилд 3000 доошгүй 
иргэнийг дээрх сургалтуудад хамруулах ажлын 
хүрээнд нийт 15209 иргэнийг сургалтад 
хамруулсан байна.  

Хэрэгжилт  100 % 

Зорилт-2-ын хэрэгжилт  Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулах зорилготойгоор Нийслэлийн 150 хорооны 
12.537 иргэдэд хороо тус бүрийн иргэний танхимд цуглуулан танилцуулга, зөвлөгөө, мэдээлэл 
хүргэсэн. Богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар эзэмших, хөгжүүлэх түр сургалтын арга 
хэмжээний хүрээнд 11 сургалт зохион байгуулж нийт 2.372 иргэнийг, нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын тухай хууль, татварын тухай хуулийн мэдлэг дээшлүүлэх сургалтыг 123 
хадгаламж, зээлийн хоршоодын 300 гаруй удирдах албан тушаалтнуудыг тус тус хамруулан 
сургалтуудыг зохион байгуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 15.209 иргэнийг дээрх сургалтуудад 
хамруулсан байна.   

Хэрэгжилт 100 % 
Зорилт-3:  
Хөтөлбөрт 
хамрагдсан 
иргэдийн 
үйлдвэрлэсэн 
бараа, 
бүтээгдэхүүн
ийг төрийн 
болон орон 
нутгийн 
өмчийн 
хөрөнгөөр 
холбогдох 
журмын дагуу 
нэн тэргүүнд 

5.3.1 Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хороодод 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээ, барилга 
байгууламжийн иргэдийн 
бүлгээр хийхийг 
зөвшөөрөгдсөн төсөвт 
ажлуудыг хөтөлбөрийн 
зээлд хамрагдсан 
иргэдээр гүйцэтгүүлэх 

     Төрийн болон орон нутгийн өмчит 
байгууллагуудын тухайн жилийн албан 
хэрэгцээнд шаардлагатай Монгол Улсын засгийн 
газраас баталсан 101 нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүний жагсаалтыг 123 хадгаламж, 
зээлийн хоршоодоор дамжуулан хоршооны 
гишүүдэд хүргэн мэдээллээр ханган ажилласан.  

 
Хэрэгжилт 70% 

 

Хөтөлбөрт 
хамрагдаж 
санхүүжилт 
авсан 
хоршоодоос 
барилга 
байгууламж
ийн 
чиглэлээр 
үйл 
ажиллагаа 
явуулдаг 
зээлдэгч 
байхгүй 
байна. 

5.3.2. Төрийн болон орон 
нутгийн өмчит 
байгууллагуудын тухайн 

     Төрийн болон орон нутгийн өмчит 
байгууллагуудын тухайн жилийн албан 
хэрэгцээнд шаардлагатай Монгол Улсын Засгийн 

 
 
 



худалдан 
авах 

жилийн албан 
хэрэгцээнд 
шаардлагатай бараа 
бүтээгдэхүүний 
жагсаалт, тоо хэмжээг 
нийтэд ил тод болгох, 
хөтөлбөрт хамрагдсан 
иргэдэд мэдээлэл хүргэх  

газраас баталсан 101 нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүний жагсаалт, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчит байгууллагуудын болон 
Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын харъяа 6 
дүүргийн тохижилт үйлчилгээний хэлтсүүдийн 
үйлчилгээний ажилтнуудын хувцас, 
цэвэрлэгээний багаж болон тухайн жилийн албан 
хэрэгцээнд шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний 
жагсаалтыг хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран 
ажилладаг 123 хадгаламж, зээлийн хоршоодод 
хүргүүлэн, үйлдвэрлэх боломж ба хүчин чадлыг 
тодорхойлох ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  

Хэрэгжилт 70% 

- 
 

5.3.3. Төрийн болон орон 
нутгийн өмчит 
байгууллагуудын албан 
хэрэгцээнд 
шаардлагатай бараа 
бүтээгдэхүүнүүдийг 
хөтөлбөрийн зээлд 
хамрагдсан иргэдээс 
холбогдох журамд 
нийцүүлэн нэн тэргүүнд 
худалдан авах.  

     Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/243 дугаар 
захирамжийн дагуу 2019 оны 04 дүгээр сард 
Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан 
Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 
сургуулийн нээлтэд оролцсон байгууллагын 21 
албан хаагчдын 1,0 сая төгрөгийн гадуур хүрмийг 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороонд үйл 
ажиллагаа явуулдаг Сансар мөнгө хадгаламж, 
зээлийн хоршооны гишүүдэд захиалга өгч, 
гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн. 
Бүлгийн зохион байгуулалттай төмс хүнсний 
ногоо тариалах арга хэмжээний нээлтийн үйл 
ажиллагаанд хэрэглэгдэх 250 ширхэг, экодаавуун 
торыг мөн тус хөтөлбөрт хамрагдсан Хадгаламж, 
зээлийн хоршооны гишүүд болох Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдээр оёулж, үйл ажиллагааг 
дэмжин ажилласан.  
Цагийн ажлыг зохион байгуулах арга хэмжээний 
хүрээнд цагийн ажилд хамрагдан, нийтийг 
хамарсан ажилд оролцсон ажиллах ажилгүй 
иргэн, оюутан залуучуудын 50 ширхэг хувцасны 
гадуур хантаазыг оёдлын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг хадгаламж, зээлийн хоршооны 
гишүүдээр оёулж, үйл ажиллагааг дэмжин 
ажилласан.  

Хэрэгжилт 70 % 

 



Зорилт-3-ын хэрэгжилт Хөтөлбөрт хамрагдан зээл авсан хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүдийн үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг албан хэрэгцээнд тулгуурлан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
холбогдох журмын дагуу 3 төрлийн 321 ширхэг бүтээгдэхүүнийг албан хэрэгцээнд худалдан авч, 
хадгаламж, зээлийн хоршооны гишүүдийг дэмжин ажилласан. Үүнд: Албан хаагчдын хэрэгцээнд 
гадуур хүрэм - 21 ширхэг, эко даавуун тор - 250 ширхэг, цагийн ажлын хантааз – 25 ширхэг нийт 
2,0 сая гаруй төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан.    

Хэрэгжилт 70% 

Зорилт-4: 
Хөтөлбөрт 
хамрагдсан 
иргэдийн 
үйлдвэрлэсэн 
бараа, 
бүтээгдэхүүн
ийг зах зээлд 
гаргах 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

5.4.1. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан иргэдийн 
үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг шууд 
хэрэглэгчдэд хүргэх 
зорилго бүхий онлайн 
худалдаа, байнгын 
ажиллагаатай зах, 
худалдааны төв 
байгуулах боломжийг 
бий болгох 

     Хөтөлбөрт  хамрагдсан  иргэдийн  үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Бичил бизнес-онлайн 
худалдаа” фэйсбүүк хуудсыг нээн, хоршооны 
гишүүд, бичил бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэн, 
мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн баяжуулж байна. 
Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас зохион 
байгуулсан нийт 10 удаагийн үзэсгэлэн 
худалдаанд нийт 342 бичил бизнес эрхлэгчийг 
оролцуулж, мөн Хөдөлмөр Нийгмийн хамгааллын 
яам, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 
хамтран “Eagle” телевизийн “Оргил цаг” 
нэвтрүүлэгт нийт 5 удаагийн цацалтаар 5 бичил 
бизнес эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа 
бүтээгдэхүүнийг сурталчилсан.  
- Нийслэлийн хэмжээнд байгуулагдсан хоршоодыг 
сурталчлан таниулах,  туршлага солилцох, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудад таниулах 
зорилгоор тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй 122 
хоршооны үр дүн, үйл ажиллагааг танилцуулсан 
224 нүүр бүхий “Бичил бизнесийг дэмжих 
ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр” номыг 
эрхлэн гаргаж, иргэдэд тараасан.  
- “Хөдөлмөрийн нэгдсэн” өдөрлөгт 22 Хадгаламж 
зээлийн хоршооны 68 гишүүний үйлдвэрлэсэн 94 
нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүнийг танилцуулсан. 
 - “Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын 
нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр бичил бизнес 
эрхлэгч 25 иргэн үйлдвэрлэсэн 200 гаруй нэр 
төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан 
оролцож, 836.000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн 
байна.  

Байнгын 
ажиллагаа
тай зах 
худалдаан
ы төвүүд 
дээр 
лангууны 
үнийн 
судалгаа 
хийж, 
иргэдийг 
хамруулах 
тухай 
саналыг 
Сангийн 
зөвлөлд 
танилцуул
сан боловч 
асуудал 
шийдвэрл
эгдээгүй.  



- Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойг 
тохиолдуулан “Манлайлагч хүний нөөцийн 
менежерүүдийн клуб” ТББ-тай хамтран зохион 
байгуулсан МҮЭСТО-д “Нэг өрх-Нэг ажлын байр”  
хөдөлмөрийн нэгдсэн өдөрлөгийн үеэр 4 
хоршооны бичил бизнес эрхлэгч иргэдийн 30 
гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгэдхүүнээр 
үзэсгэлэн худалдаа гаргаж, 1,0 сая төгрөгийн 
борлуулалт хийсэн байна. 

Хэрэгжилт 70% 

5.4.2. “Сайн өдрийн зах” 
ажиллуулах замаар 
хөтөлбөрт хамрагдсан 
иргэдийн бараа 
бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэх 

     Хадгаламж, зээлийн хоршоодоор дамжуулан 
бичил зээлд хамрагдсан иргэдийн үйлдвэрлэсэн 
бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах, сурталчлах 
зорилгоор төрийн болон төрийн бус 
байгууллагаас зохион байгуулсан 30 гаруй 
удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд нийт 840 бичил 
бизнес эрхлэгчийг гадаад, дотоодын үзэсгэлэн 
худалдаа, яармаг болон телевизийн нэвтрүүлэгт 
оролцуулсан.  
“Хөдөлмөрийн нэгдсэн” өдөрлөгүүдээр “Сайн 
өдрийн зах” арга хэмжээг зохион байгуулж 
хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажилладаг 22 
хоршооны 68 гишүүний үйлдвэрлэсэн 94 нэр 
төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулж, 
үзэсгэлэнд оролцсон гишүүд 2,3 сая төгрөгийн 
борлуулалт хийсэн байна.  
Мишээл экспо төвд зохион байгуулсан “Women 
expo” үзэсгэлэн худалдаанд 9 хоршооны 21 
гишүүний 14 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг 
танилцуулж, үзэсгэлэнд оролцсон гишүүд 13,5 
сая төгрөгийн борлуулалт хийж, орлоготой 
болсон.  

Хэрэгжилт 70 % 

 

5.4.3. Үзэсгэлэн 
худалдаа, танилцах 
аялал, тэргүүний бичил 
бизнес эрхлэгчийг 
шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

     - Хөтөлбөрийн хүрээнд  дамжуулан хэрэгжүүлэгч 
“Хадгаламж, зээлийн хоршоодын нээлттэй 
өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж, 900 гаруй 
төлөөллийг оролцуулж, “Тэргүүний бичил бизнес 
эрхлэгч” 24  үйлдвэрлэгчийг шалгаруулан 
батламж гардуулсан. Жил бүр Хадгаламж, 
зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг дүгнэж, 

 



“Хамгийн их хадгаламжтай”, “Хамгийн олон 
гишүүнтэй”, “Тэргүүний Хадгаламж зээлийн 
хоршоо” зэрэг үзүүлэлтээр шилдэг Хадгаламж 
зээлийн хоршоодыг шалгаруулж хэвшээд байна.  

Хэрэгжилт 100 % 

  
Зорилт-4-ийн 
хэрэгжилт 

2014-2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 30 гаруй үзэсгэлэн худалдаа, өдөрлөг яармагт  
давхардсан тоогоор 340 гаруй ХЗХ-ны 1336 гишүүд оролцож, өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 200 гаруй 
нэр төрлийн бараа  бүтээгдэхүүнийг иргэдэд танилцуулж, зарж борлуулан 22.0 орчим сая 
төгрөгийн орлого олсон байна. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажилладаг хадгаламж, зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг 
хөгжүүлэх, гишүүдийг идэвхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг даван туулах 
арга замыг тодорхойлох, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл 
ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тогтоож, 
хяналт тавих журам”-ын 11 дүгээр хавсралтын шалгуур үзүүлэлтийг хангуулах зорилго бүхий 3 
төрөлд шалгаруулах 5 сарын хугацаатай уралдаан зарлаж,   шалгарсан 8 хадгаламж, зээлийн 
хоршоодод Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасан. 

Хэрэгжилт 70% 

 
 
 
 
 
 

 Зорилт-1: 
- Хэрэгжилт-100% 

Зорилт-2: 
- Хэрэгжилт-100% 

Зорилт-3: 
- Хэрэгжилт-70% 

Зорилт-4:  
- Хэрэгжилт-70% 
Нийт: Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт - 70% 

Дүгнэлт: Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд “Бичил бизнесийг 
дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөл” нь “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 
Нийслэлийн сангаас олгосон санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх тухай” 05 дугаар тогтоол 
гаргаж, 103 хадгаламж зээлийн хоршоодтой “Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангаас зээл 
олгоход хамтран ажиллах гэрээний нэмэлт гэрээ” байгуулсан.  
           Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангийн зөвлөлөөс Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газартай “Шаардах эрх  шилжүүлэх гэрээ байгуулах” эрх олгох тухай асуудлыг 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2 удаа танилцуулж, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2 удаа хэлэлцүүлж, тогтоол батлуулан 
ажиллаж байна. 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06 дугаар сарын 
11-ний өдрийн 94 дүгээр тогтоолын дагуу Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн Сангийн 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн баталлаа. Үүнд: 

 Зөвлөлийн даргаар: Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан  
      нэгдүгээр орлогч,  
 Гишүүдэд: Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч 3 хүн,  

   Нийслэлийн Инноваци технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч,  
   Нийслэлийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга,  
   Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга,  
   Нийслэлийн ЗДТГ-ын Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн дарга,  



   Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газрын дарга,  
   Санхүүгийн зохицуулах хорооны ХЗХ-ны газрын дарга  /зөвшилцсөнөөр/,  
     Нарийн бичгийн даргаар: нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга тус тус ажиллаж 

байна. 
Мөн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 08 дугаар сарын 
29-ний өдрийн 135 дугаар тогтоолоор Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангаас хадгаламж 
зээлийн хоршоодод олгосон зээлийн авлагатай холбоотой нийслэлийн ИТХ-ын шаардах эрхийг 
нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт шилжүүлж, 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр Бичил 
бизнесийг дэмжих Нийслэлийн Сангийн зөвлөлийн дарга Ж.Батбаясгалан, нийслэлийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг нар “Шаардах эрх шилжүүлэх гэрээ”-г 
байгууллаа.  
16 хадгаламж, зээлийн хоршооноос 2,08 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт Нийслэлийн бичил 
бизнесийг дэмжих санд хийгдээгүй учир яаралтай шүүх хяналтын байгууллагад шилжүүлэх 
шаардлагатай болсон. Эдгээр 16 хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа цааш үргэлжлэх 
боломжгүй учраас Санхүүгийн зохицуулах хорооноос эрхийг түдгэлзүүлсэн. Иймд олгогдсон 
зээл болон зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтийг Нийслэлийн Бичил бизнесийг дэмжих санд эргэн 
төвлөрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс Өмгөөллийн “Файт Партнерс” Хязгаарлагдмал 
Хариуцлагатай Нөхөрлөлтэй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулж 26 хадгаламж, 
зээлийн хоршоог шүүхэд шилжүүлээд байна. 
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