
БИЧИЛ БИЗНЕС 
ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ 

АРГА ХЭМЖЭЭ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН 
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ
ХӨДӨЛМӨРИЙН ÇАХ ÇЭЭЛИЙГ 

ДЭМЖИХ ТÓРØИЛТЫН 
ХӨТӨЛÁӨР



АЖИЛГҮЙ ИРГЭН

ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН

БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН 

НИЙТ ЗЭЭЛДЭГЧДИЙН 30-ААС БАГАГҮЙ ХУВЬ НЬ  35 
ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ЗАЛУУЧУУД

50-ААС ДООШГҮЙ ХУВЬ НЬ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Бичил  бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээ 
нь  хүн амын тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, бүтээмжтэй аж ахуй эрхлэлтийг 
дэмжих, зорилтот бүлгийн иргэдийн аж ахуй эрхлэх 
чадавхыг дээшлүүлэх зорилготой.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО



ЗЭЭЛИЙН ӨМНӨХ СУРГАЛТ- 2 ӨДӨР

ЗЭЭЛИЙН ДАРААХ САНХҮҮГИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЖИЖИГ ЗЭЭЛ ОЛГОЛТ

Жижиг зээл авахын тулд зээлийн өмнөх сургалтад заавал  хамрагдана. 
Сургалтаар дараах мэдлэг, мэдээллийг олгоно. Үүнд:

Жижиг зээл авсан иргэн бүр зээлийн  дараах санхүүгийн бус 
үйлчилгээнд  үнэ төлбөргүйгээр хамрагдана.

Бизнесийн төсөл боловсруулах
Зээл авахад тавигдах шаардлага
Зээл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт
Бизнесийн үйл ажиллагааны байгаль орчин,  нийгэмд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх, бууруулах шаардлага.

Бизнес хөгжлийн 7 өдрийн 50 цагийн сургалт  (бизнесийн хурдасгуур, 
санхүүгийн бүртгэл,  маркетинг, борлуулалт гэх мэт) 

Ганцаарчилсан болон бүлгийн 20-30 цагийн  бизнесийн зөвлөн туслах 
үйлчилгээ  (бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт,  сайжруулалт, менежмент гэх 
мэт).

Жижиг зээлийг 5-10 сая төгрөгийн хэмжээтэй,  24 сарын хугацаатай 
олгоно.
Зээлийн жилийн хүү 11 хувь байна. /Ковид-19 цар тахлын улмаас 
үүсээд буй эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан 2021 оны 
5 дугаар сарыг дуусталх хугацаанд зээлийн хүүг жилийн 7,56%-иар 
тооцно/.
Зээлийн үндсэн төлбөрөөс эхний 6 сар  хүртэлх хугацаанд чөлөөлж 
болно.
Зээлийг банкаар дамжуулан олгоно.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД



БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ 
ДЭМЖИХ  АРГА ХЭМЖЭЭНД 

ХАМРАГДАХ 9 АЛХАМ



Дүүргийнхээ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс (ХХҮХ)-ээс Бичил 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээний талаарх мэдээллийг аваарай.
 /Бичил бизнес эрхлэгч гэж 50 сая хүртэл төгрөгийн үйлдвэрлэлийн хөрөнгө, 
эсхүл үйлчилгээний борлуулалтын орлого бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн байна/
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Хэрвээ та арга хэмжээнд хамрагдахыг хүсвэл  ХХҮХ-ийн хариуцсан 
мэргэжилтнээс бүртгэлийн  маягт авч бүртгүүлээрэй.

Зээлийн өмнөх 2 өдрийн сургалтын товыг  ХХҮХ-ээс лавлаж, сургалтад бүрэн 
хамрагдаарай. 

Сургалтаас олж авсан мэдлэг, мэдээллээ  ашиглан өгөгдсөн загварын дагуу  
бизнесийн төслөө боловсруулаарай.

Төслөө шаардлагын дагуу боловсруулж,  бэлэн болсон гэж үзвэл ХХҮХ-ийн 
 хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөөрэй. 
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Таны төслийг ажлын хэсэг батлагдсан  аргачлалын дагуу урьдчилан үнэлж, 
 “Маш сайн төсөл”, “Шаардлага хангасан төсөл”,  “Шаардлага хангаагүй төсөл”  
гэж  3 ангилж, үр дүнг нийтэд мэдээлнэ.

6
“Маш сайн төсөл” гэж үнэлэгдсэн төслийг  банканд илгээнэ. “Шаардлага 
хангасан төсөл”  гэж үнэлэгдвэл зээлийн эх үүсвэрийн үлдэгдлээс  хамаарч, 
шаардлагатай бол санамсаргүй  түүврийн аргаар сонгож банканд илгээнэ.

Зээл олгох банк төслүүдийг хүлээж аваад  өөрийн шалгуураар дахин үнэлж, 
 зээл олгох эсэх шийдвэрийг бие даан гаргана.

Та жижиг зээл авсан бол ХХҮХ болон санхүүгийн  бус үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагатай гурвалсан  гэрээ байгуулж, зээлийн дараах санхүүгийн бус 
 үйлчилгээнд заавал хамрагдаарай.
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