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ЖУРМЫН ДАГУУ ТӨСӨЛД 

ХАВСАРГАХ МАТЕРИАЛ: 

1. зээл хүссэн өргөдөл 

2. төслийн эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, даатгалд хамрагдах тооцоо 

3. .хөрөнгө оруулалтын тооцоо (өөрийн 

хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, зээлийн 

зарцуулалтын тооцоо) 

4. төслийн өгөөж, хөрөнгө оруулалтыг 

нөхөх хугацаа 

5. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээний хуулбар, шаардлагатай 

бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний 

хуулбар 

6. хуулийн этгээдийн хаягийн 

тодорхойлолт, үүсгэн байгуулагчийн 

дэлгэрэнгүй лавлагаа 

7. барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

өмчлөх эрхийн болон эзэмших эрхийн 

улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, газрын 

гэрээ, кадастрын зургийн хуулбар 

8. хэрэв зээлийн хэвийн үлдэгдэлтэй бол 

зээлийн гэрээ, зээлийн дансны 

баталгаажсан хуулга, зээлийн эргэн 

төлөлтийн хуваарийн хуулбар 

9. сүүлийн 3 жилийн санхүүгийн 

баталгаажсан тайлан 

10. жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр 

бүртгүүлсэн тухай тухайн жилийн 

тодорхойлолт 

11. нийгмийн даатгалын байгууллагад 

хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй 

талаарх тодорхойлолт 

12. төлбөртэй этгээдийн бүртгэлд 

бүртгэгдээгүй талаар шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 

тодорхойлолт 

13. төлсөн татварын хэмжээ болон 

татварын хугацаа хэтэрсэн өр 

төлбөргүй талаарх харьяа татварын 

албаны тодорхойлолт 

14. тухайн төсөл болон төсөл 
хэрэгжүүлэгчийн талаарх мэдээллийг 

олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр мэдээлэхийг зөвшөөрснийг 

илэрхийлсэн мэдэгдэл 
 
 
 

 



Сумын ИТХ-ын 2022.03.10-ны өдрийн  16 тоот 

тогтоолоор сумын тэргүүлэх чиглэлийг батлав. 

 

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 

чиглэлээр 

• Төмс, хүнсний ногоо тариалалт 

• Хүлэмжийн аж ахуй 

• Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 

• Нийтийн хоол үйлдвэрлэл 

• Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэл 

• Арьс, ширэн эдлэл боловсруулах 

үйлдвэрлэл 

• Гахай, тахианы эрчимжсэн аж ахуй 

• Мах, сүүний чиглэлээр эрчимжсэн 

фермерийн аж ахуй 

• Жимс, жимсгэнэ тариалах, мод үржүүлэх 

• Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 

• Түүхий эд хүлээн авах, борлуулах нэгдсэн 

цэг 

 

2. Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 

• Оедол, нэхмэл, сүлжмэлийн үйлдвэр 

• Мод, модон эдлэл 

1. Нийтийн ахуй үйлчилгээний чиглэлээр  

• Халуун ус, саун 

• Үсчин 

• Зурагчин  

• Зочид буудлын үйлчилгээ 

•  

3. Барилгын материалын 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

• Блок, тоосго үйлдвэрлэл 

• Зам талбайн хавтан, хашлага, хашаа 

үйлдвэрлэл 

•  

4. Авто машин засвар 

• Дугуй засвар 

• Автомашины угаалгын газар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын тэргүүлэх 
чиглэлтэй уялдуулан 

төсөл хүлээн авна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


