
ЗОРИЛГО: Монгол улсын 3 зорилтот бүсэд (Өмнөговь, Дорноговь, Говь-Алтай) ЖДҮ-ийн зээлийн 

нөхцлийг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

ЗОРИЛТ 1: ЖДҮ-ийн арилжааны банкны зээлийн нөхцөлд тэнцэх чадавхийг дээшлүүлэх

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

• Зээл авсан ЖДҮ-ийн тоо

• ЖДҮ-ийн чиглэлээр шийдвэрлэсэн зээлийн өргөдлийн тоо 

• Техникийн туслалцаа авсан болон чадавхжуулах сургалтанд хамрагдсан ЖДҮ-ийн тоо 

• Менежментийн эсвэл технологийн сайжруулалт хийсэн ЖДҮ-ийн тоо

ЗОРИЛТ 2: ЖДҮ болон арилжааны банкуудын хооронд зээлд зуучлах

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

• Зуучилсан зээлийн хэмжээ

Кейс: Монгол дахь ЖДҮ-ийн хөгжил 
Жендэрийн мэдрэмжгүй
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Кейс: Монгол дахь ЖДҮ-ийн хөгжил 
Жендэрийн мэдрэмжтэй үр дүн

Чадавхжуулсан ЖДҮ: 

500
60% эмэгтэй бизнес эрхлэгч
40% эрэгтэй бизнес эрхлэгч

Зуучилсан зээл:

700
45% эмэгтэй бизнес эрхлэгч
55% эрэгтэй бизнес эрхлэгч

Зуучилсан нийт дүн: 

MNT 75 тэрбум 
33% эмэгтэй бизнес эрхлэгч
66% эрэгтэй бизнес эрхлэгч

Сайжирсан ЖДҮ:

500
60% эмэгтэй бизнес эрхлэгч
40% эрэгтэй бизнес эрхлэгч
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Кейс: Монгол дахь ЖДҮ-ийн хөгжил
Жендэрийн мэдрэмжтэй төслийн дизайн

ЗОРИЛГО: Монгол улсын 3 зорилтот бүсэд (Өмнөговь, Дорноговь, Говь-Алтай) ЖДҮ-ийн зээлийн 

нөхцлийг сайжруулах, жендэрийн тэгш хүртээмжтэй болгож нэмэгдүүлэх

ЗОРИЛТ:

• Эмэгтэй, эрэгтэй эзэнтэй ЖДҮ-ийн арилжааны банкны зээлийн нөхцөлд тэнцэх чадавхийг 

дээшлүүлэх

• Эмэгтэй, эрэгтэй эзэнтэй ЖДҮ болон арилжааны банкуудын хооронд зээлд зуучлах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

• Гурван зорилтот бүсэд ЖДҮ-ийн зээлийн хэрэгцээг эмэгтэй, эрэгтэй эзэнтэй ААН-ээр 

тодорхойлох

• Зээл авах чадавхийг сайжруулж зээлийг хөнгөвчлөх

• ЖДҮ эрхлэгчдийн зан төлвийг өөрчлөх болон санхүүгийн мэдлэгийг сайжруулах арга замаар 

эмэгтэй, эрэгтэй эзэнтэй ААН-ийн санхүүгийн оролцоог хангах



ДҮГНЭЛТ:

• Зээлийн өргөдөл гаргасан ихэнх эрэгтэйчүүдийн зээл зөвшөөрөгдсөн бол ихэнх бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүд зээлийн өргөдөлдөө татгалзсан хариу авсан байна.

• Эрчүүд ихэнхдээ 40-өөс дээш сая төгрөгний зээлийг байнга авч байсан бол ихэнх 

эмэгтэйчүүдийн зээлийн дүн 20-оос доош сая төгрөг байна.

• Эрэгтэйчүүд ихэвчлэн дунджаас доогуур түвшний хүүтэй зээл авсан.

• Төслийн нийт 75 тэрбум төгрөгийн зээлээс эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн эзлэх хувь 33% бол 

эрэгтэй бизнес эрхлэгчид 66% байв.
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Кейс: Монгол дахь ЖДҮ-ийн хөгжил
Жендэрийн мэдрэмжтэй үр дүн, сургамж


