
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас  үзүүлж буй үйлчилгээ 

1. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас хөнгөлттэй зээл олгох  

- Бүрдүүлэх материал:  

№ Материал  Тайлбар  

ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 

1 Зээлийн өргөдөл анкет Сангаас батлагдсан загварын дагуу 

2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар Цахим лавлагаа байж болно 

3 Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт үйл ажиллагаа эрхэлж буй газар, чиглэлийг 
хамт бичих 

4 Зээлийг эргэн төлөх хуваарийн санал 5 жилдээ багтаах 

5 Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон 
эзэмших эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээ, газрын гэрээ, кадастрын 
зургийн хуулбар   

Зөвхөн үл хөдлөх эд хөрөнгө хамаарна 
\хашаа байшин газар\ 

6 Зээлийн хэвийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны 
баталгаажсан хуулга, зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь 

Банкнаас авах 

7 Татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтрийн 
хуулбар 

Татвараас авах 

8 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгүүлсэн тухай гэрчилгээ 
\тодорхойлолт\  

ХХААГ авах \бүрдүүлэх материалын 
жагаалтын дагуу бүрдүүлэн хандах\ 

 Хуулийн этгээдийн хаягийн тодорхойлолт УБХэлтэсээс авах 

9 ШШГБ-ын тодорхойлолт  

10 Татварын байгууллагын тодорхойлолт \Өргүй\ Татвараас авах 

11 Төслийн нийт санхүүжилтын 30 хувиас доошгүй хөрөнгийн хэмжээг 
өрийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх, санхүүжүүлсэн талаар бичиг 
баримт 

Иргэн өөрөө 

12 Төслийт талаар нийтэд мэдээлэх зөвшөөрөл /Албан тоот, хүсэлт/ Зөвшөөрснийг илэрхийлсэн мэдэгдэл 

ААНБ- БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 

1 Зээлийн өргөдөл анкет Сангаас батлагдсан загварын дагуу 

2 Иргэний үнэмлэхний хуулбар \захирлын\ захирал 

3 Хуулийн этгээдийн хаягийн тодорхойлолт БЗД 

4 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, үүсгэн 
байгуулагчийн дэлгэрэнгүй лавлагаа 

УБХ 

5 Зээлийн эргэн төлөх хуваарийн санал өөрөө 

6 Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ, 
\газрын гэрээ, кадастрын зургийн хуулбар\ 

УБХ-Газар 

7 Зээлийн хэвийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны 
баталгаажсан хуулга, зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь\ банк\ 

Банк  

8 Сүүлийн хоёр жилийн тайлан, баланс \шинэ бол эхлэлийн баланс\ Татвараас- Өмнөх 2 жилийн аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тайлан /e-tax.mta.mn, 
TT-02/ Өмнөх 2 жилийн санхүүгийн "баталгаажсан" 
тайлан /e-balance.mof.gov.mn/  
 

9 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгүүлсэн тухай гэрчилгээ, 
ТОДОРХОЙЛОЛТ  

ХХААГ авах \бүрдүүлэх материалын 
жагаалтын дагуу бүрдүүлэн хандах\ 

10 Нийгмийн даатгалын байгууллагад өргүй талаарх тодорхойлолт  

11 ШШГБ-ын тодорхойлолт  

12 Татварын өргүй талаарх харилцдаг татварын байгууллагын 
тодорхойлолт  

 

13 Төслийн нийт санхүүжилтын 30 хувиас доошгүй хөрөнгийн хэмжээг 
өөрийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх, санхүүжүүлсэн талаар бичиг 
баримт 

 

14 Төслийн талаар нийтэд мэдээлэх зөвшөөрөл, мэдэгдэл /Албан 
тоот, хүсэлт/ 

Зөвшөөрснийг илэрхийлсэн мэдэгдэл 



2. Хүлэмж, техникийн хөнгөлөлт авахад бүрдүүлэх материал 

Хүлэмж 

 Дэмжлэгт хамрагдах иргэн, ААн-ийн хүсэлт 

 Баг, сумын Засаг даргын тодорхойлолт  

 Зээлийн барьцаа  нотариатаар батлагдсан хуулбар 

 Аймгийн ХХААГазрын тодорхойлолт  

 Урьдчилгаа төлсөн баримт эх хувиар 

 ТЭДСантай гэрээ байгуулна 

3. Хонь, тэмээний ноосны урамшуулалд хамрагдахад бүрдүүлэх материал 

 
1. Малчин нь мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх болон арьсны шимэгчээс сэргийлэх арга 
хэмжээнд технологит хугацаанд нь тогтмол хамруулсан, эрүүл болохыг баталгаажуулсан 
тодорхойлолтыг гэрээт мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжээс авсан байна. 

2. Малчин нь стандартын шаардлагыг хангасан ноосыг төрөл, чанараар нь ангилан 
стандартын дагуу савлаж бэлтгэсэн байна. 

3. Малчин нь арилжааны банкинд өөрийн нэр дээр данс нээсэн байх бөгөөд төлөөлөгчид 
нэр, регистрийн дугаар, дансны мэдээллийг үнэн зөв мэдүүлэн малчин өрхийн баталгааны 
тэмдгээр баталгаажуулна. 

4. Малчин урамшуулалд хамрагдахдаа үйлдвэрт тушаасан ноосны баримтыг мал сүргийн 
эрүүл болохыг баталгаажуулсан мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн тодорхойлолтын 
хамт сум, дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасагт жил бүрийн 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 
хүргүүлнэ. 

      4. Арьс, ширний урамшуулалд хамрагдах малчин, мал бүхий этгээдэд тавигдах 
шаардлага 

 
1. Малаа бүртгэлийн нэгдсэн санд бүртгүүлж, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд технологийн хугацаанд нь тогтмол хамруулсан, эрүүл болохыг баталгаажуулсан 
эрүүл мэндийн гэрчилгээ авах 

2. Өөрийн харилцах банкны нэр, дансны дугаараа арьс, шир бэлтгэлийн баримтад зөв, 
гаргацтай бичиж, малчин өрхийн баталгааны тэмдэг* дарах; 

3. Малчин урамшуулалд хамрагдахдаа үйлдвэрт тушаасан арьс, ширний баримтыг мал 
эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд технологийн хугацаанд нь тогтмол 
хамруулсан, эрүүл болохыг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн гэрчилгээний хамт сум, 
дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасагт жил бүрийн 7-р сарын 15, дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны 
өдрийн дотор хүргүүлнэ. 

 

 


