
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН 

Сум хөгжүүлэх сан гэж сум орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 

хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжих зорилгоор 2011 оны 134 дүгээр тогтоолоор анх 

байгуулагдсан. 2011-2014 онд Улсын хэмжээнд нийт 84,0 тэрбум төгрөгийг улсын 

төсвөөс “Сум хөгжүүлэх санд” татан төвлөрүүлж 330 суманд хүн ам, эдийн 

засгийн боломжит нөхцөл байдлаас хамааруулж сумуудад хуваарилалт хийсэн. 

2011-2015 оны хугацаанд 84,0 тэрбум төгрөгийг сум хөгжүүлэх сангийн өөрийн 

хөрөнгө, 39,0 тэрбум төгрөгийг эргэн төлөлтөөс төвлөрүүлж нийт 123,0 тэрбум 

төгрөгийн  23181 төсөлд хөнгөлөлттэй зээл хэлбэрээр олгож шинээр 32907 

ажлын байр, 20605 ажлын байр хадгалагдаж үлдсэн байна. Зээлийн хүүгийн 

хувьд жилийн 3 хувийн хүүтэй, 36 сарын хугацаатай зээл юм. 

Хөнгөлөлттэй нөхцөл: 

 

               Арилжааны банкаар дамжихгүй, орон нутаг өөрөө бие дааж 

шийдвэрлэдэг, сумын засаг дарга шууд гэрээ байгуулан олгодог, сум хөгжүүлэх 

сангаас шууд санхүүжүүлдэг, барьцаа хөрөнгийн баталгааг арилжааны банк шиг 

хатуу нөхцөлгүй, зээлийн гэрээг орлогын эх үүсвэрээс хамааруулан хийх 

боломжтой, улсын төсөвт эх үүсвэрийг буцаан татдаггүй учир байнга сумын 

хөгжилд тасралтгүй эргэх санхүүгийн эх үүсвэр бүрдсэн. 

Сангийн удирдлага зохион байгуулалт 

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зохион 

байгуулах төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар 

баримтлах бодлого”, “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг 

хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги” болон “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих 

хөтөлбөр”-тэй уялдуулан нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж 

ажиллана. 

Сангаас олгох зээлийн тухайн жилийн хүүгийн орлогын 30 хувийг мэргэжил арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалтад зарцуулах ба иргэдийн оролцоог сумын засаг 

дарга хариуцаж ажиллана. 

Засгийн Газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолоор 

дээрх тогтоолыг хүчингүй болгож журмыг боловсронгуй, тодорхой,  шинэчлэн 

баталсан байна. 

 



 

 

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН МӨРӨН СУМАНД 

Огноо Хөнгөлөлттэй зээлд 

хамрагдсан иргэд, ААН 

Олгосон зээл Зээлийн эргэн 

төлөлтийн 

хэмжээ 

2011 он 20 264,000,000  

2012 он 4 35,000,000  

2013 он  49 609,340,000  

2014 он 30 400,000,000  

2015 он  27 512,920,000 228,296,384 

2016 он 31 455,920,000 585,847,517 

2017 он 0 0 254,659,634 

Нийт  161 2,277,180,000  

2,277,180,000 дүн нь нийт зээлээр олгосон дүн бөгөөд тухайн жилийн эргэн 

төлөлт нь эргээд хөнгөлөлттэй зээл болон гарч байгаа юм.  

Өнөөгийн байдлаар 80 төслийн 714,699,545 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл 

эргэн төлөлт хүлээгдэж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан иргэд, аж ахуй 

нэгж, хоршоонууд үйл ажиллагаагаа тогвортой  явуулж, ажилгүй иргэдээс 

байнгийн болон түр алжын байраар ханган ажиллаж байна. Тухайлбал “Дэвшил” 

хиамны,цех, “Хатан хүнс” гурилын цех, “Мир мебель” мод, модон эдлэлийн 

үйлдвэр, Олны өтөгт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Х.Гэрэлчулууны сүүний 

чиглэлийн үнээний ферм, мөн Д.Лхамсүрэнжавын сүүний чиглэлийн үнээний 

ферм болон сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл гэх мэт тогтвортой үйл ажиллагаа 

явуулан ажлын байр бий болгон ажиллаж байна. 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Сум  хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны 

талаар иргэн танаас авах санал асуулга 

1.Та Мөрөн суманд хэрэгжиж байгаа “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн талаар ямар нэгэн их 

сурвалжаас мэдээлэл авч байсан уу? 

а/Тийм                                  б/Үгүй 

2.Манай суманд ямар үйлдвэрлэл түлхүү хөгжих хэрэгтэй гэж бодож байна. /ж нь:Гар 

урлал, мах ногоо нөөшлөх, шахмал түлш, сав баглаа боодол үйлдвэрлэл гм.........../ 

........................................           .................................. 

........................................            .................................. 

2.Та үйлдвэрлэл эрхлэгч мөн үү? 

а/Тийм                                   б/Үгүй 

3.Хэрэв тийм бол ямар үйлдвэрлэл явуулдаг вэ? 

.............................................................. 

4.Та ямар нэгэн төсөлд  хамрагдаж байсан уу? 

а/Тийм                                   б/Үгүй 

5.Таны нэр....................................... 

  Гэрийн хаяг................................... 

  Утас............................................... 

 

 

Таньд амжилт хүсье 

 


