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ХКОМ-ын нарийн бичгийн дарга  
Ш.Аминзул 



Төслийн 

 үе шатууд 



Төсөлд оролцогчид болон 
талууд аргачлалын төслийг 

бэлтгэнэ  

Хамтарсан Хороонд хүргүүлнэ.  

Хамтарсан Хороо төслийн 
бүрэн гүйцэд байдлыг 

шалгасны дараа олон нийтийн 
саналыг тусгана. 

Хамтарсан Хороо төслийг 
батлах эсвэл цуцлах шийдвэр 

гаргана. 

Шаардлагатай бичиг баримт: 

1.Санал болгож буй аргазүй 

2.Санал болгож буй аргазүйн 

хүснэгт 
 

ХКОМ-ын төслийн мониторинг, 

ХКОМ-ын төсөл тус бүрийн 

хүлэмжийн хийн ялгаралт 

бууралтыг тооцоолоход аргазүйг 

ашигладаг. 



 ХКОМ-ын төслийн үйл ажиллагаанд зориулж Төсөлд Оролцогч 

талууд төслийн баримт бичиг боловсруулна.  

 Төслийн баримт бичиг (ТББ) нь “ХКОМ-ын төслийн баримт 

бичгийн маягт” ба мониторинг хийх төлөвлөгөө, мониторинг 
бүтцийн хүснэгтээс бүрдэнэ. 

ТББ нь төслийн техник, зохион 
байгуулалтын талаарх болон төслийн 
үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг үзүүлэх зорилготой. 

Ойролцоогоор тооцоолсон тоо, 
Мониторингийн сонголт, эх 
үүсвэрийн өгөгдөл, хэмжилт хийх 
арга болон үйл явц, мониторинг хийх 
давтамжийг ТО нар мэдээллэнэ. 

Шаардлагатай бичиг баримт: 

1. ТББ ба Мониторингийн 

ажлын хүснэгт 

2. Харилцааны арга 

хэлбэрийн маягт 



  Магадлагаа Нотолгоо хийх журмын хүрээнд Гуравдагч 

Талын Этгээд(ГТЭ)-ийн хараат бус байдлаар ХКОМ-ын 

төсөлд үнэлгээ нотолгоо хийх үйл явцыг Магадлагаа гэнэ. 

Магадлагааны хүрээнд санал болгож 
буй ХКОМ-ын төслийн технологитой 
ойролцоо эсвэл төсөлтэй холбоотой 
боломжит суурь мэдээллүүд, баримт 
бичгийн шүүмж тойм, дараагийн авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэх зэрэг 
зүйлс дээр тулгуурлан Магадлагаа 

Нотолгоо-ны журмын дагуу 
тодорхойлсон магадлагааны үр дүн 

хэрэгжиж байгаа эсэхийг үнэлнэ. 

ГТЭ нь 



ХКОМ-ын төслөөр магадлагдсаныг Хамтарсан 

Хорооноос албан ёсоор зөвшөөрснийг Бүртгэл гэнэ. 

                Шаардлагатай бичиг баримт: 

1. ХКОМ-ын төслийн бүртгүүлэх 

хүсэлт гаргах маягт 

2. Магадлагаа хийлгэсэн ТББ 

3. Харилцааны арга хэлбэр 

4. Магадлагааны тайлан 

5. Бусад дагалдах бичиг баримт 

Хэрвээ ГТЭ-с 
эерэг хариу 

авбал... 



• Төсөлд ороцогч талууд нь ТББ-д тулгуурлан ХКОМ-

ын төслийн ХүХ-н ялгаралтын буюу шингээлтийг 

хяналт тавих замаар ХКОМ-ын төслийг хэрэгжүүлнэ. 

• Төсөлд оролцогч тал мониторингийн тайлангаа 

бэлдэн Хөнлөнгийн Магадлагаа Нотолгоо хийгч 

байгууллагаар шалгуулах хүсэлт гаргана. 

Шаардлагатай бичиг баримт: 

1. Мониторингийн тайлан 



• Нотолгоо нь тодорхой хугацааг хамарсан бие даасан 
хянах ажиллагаа ба нотолгоо хийх явцад бүртгэгдсэн 
ХКОМ-ын төслийн үр дүнд буурсан хүлэмжийн хийн 
ялгаралтад ГТЭ-ийн хийсэн мониторинг дээр үндэслэн 
хийгдэнэ. 

• ГТЭ нь Хамтарсан Хорооны шийдвэр болон холбогдох 
журам, ашиглагдаж буй аргазүйн шаардлагуудтай тухайн 
төсөл нь нийлж буй эсэхийг тодорхойлно. 

• Нотолгооны тайланд ГТЭ-ийн хэрэгжүүлсэн нотолгооны 
үйл ажиллагаа болон нотолгооны дүгнэлтийн талаар 
тоймлоно. 
 

Шаардлагатай бичиг баримт: 

1. Нотолгооны тайлан 



Кредит олгуулах хүсэлт гаргахаас өмнө Япон эсвэл 

Монгол талаас бүртгүүлэх хаяг нээнэ. 

  Эерэг дүн гарвал, ХХ тал тус бүрт олгох кредитийн 

хэмжээг мэдэгдэнэ. Цаашлаад ГТЭ болон ТО нарт үр дүнг 

мэдэгдэнэ. 

7 хоногт багтаан ТО талуудын кредитийг хуваах хэмжээг 

заасан мэдээлэл нь бүрэн гүйцэд эсэхийг шалгана. 

Нотолгооны дараа, ТО талуудын кредитийн хуваалтын 

мэдээлэл, нотолгоо хийгдсэн мониторингийн тайлан 

болон нотолгооны тайланг багтаасан ХКОМ-ын кредит 

олгох хүсэлт гаргах маягт цахимаар мэдэгдэнэ. 

   Монгол Японы Засгийн Газраас тодорхойлсон 

хэмжээний дагуу кредит олгоно. 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


