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AMEP II  
хөтөлбөр

Монгол Улсын эрдэс баялгийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтын 

орчныг сайжруулахад төр, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгмийн  хамтын 

ажиллагааг дэмжин ажиллах

• Монгол Улсын Засгийн газар, Австралийн 
Засгийн газар хамтран AMEП хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байна. I болон II үе шат. 

• Австрали Улсын Гадаад харилцаа худалдааны 
яам (DFAT) санхүүжүүлж 

• Адам Смит Интернэйшнл хэрэгжүүлж байна 
• Эхний үе шат 2015-2019
• Хоёр дахь үе шат  2019-2023
• Одоогоор 10 хамтын ажиллагааны төслийг 

хэрэгжүүлж байна 
• Эрэлтэд суурилсан хөтөлбөр (on demand/live)



АМЕП хөтөлбөр нь эрэлтэд суурилсан бөгөөд тэтгэлэг, грантаас 
ялгаатай:

 Хамтрагч тал АМЕП хөтөлбөрийн зорилго, шалгуурт нийцсэн 
төслийг санал болгодог 

 Сонгогдсон төслүүд хөтөлбөрийн 2022-2023 оны ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгагдана

 Сонгогдсон төсөл дээр хамтрагч талтай ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах, шаардлагатай техникийн зөвлөх үйлчилгээг 
тодорхойлох, хэрэгжүүлэхэд нягт хамтран ажилладаг 

 AMEP II хөтөлбөр нь батлагдсан төлөвлөгөөний тавьсан зорилгод 
хүрэхийн тулд хамтрагч талуудыг удирдан ажиллана

Яагаад хамтын ажиллагааны 
төслийн санал ?



АМЕП- хөтөлбөрийн зорилго болон Монгол Улсын Засгийн газрын 
тэргүүлэх чиглэлтэй нийцэх,  хөрөнгө оруулалтын орчныг 

сайжруулахад чиглэсэн ажлууд 

Танай хамтын ажиллагааны төслийн 
санал?

Improve & Strengthen 
Mongolia’s Investment 

Environment
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Remediation

Social & Community

Local Content

S Wealth Funds

Energy Transition

Climate Change

Royalties & Taxes

Technology & Innovation

AI & IT Platforms

QR 

Education & Knowledge

Organizational 
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ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨСЛИЙН САНАЛ НЬ 
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧНЫГ 
САЙЖРУУЛАХАД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ 

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ ХУВААЛЦАХ, 
ЗӨВЛӨЛДӨХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

ӨНӨӨГИЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛААР ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ШУУД БОЛОН ШУУД БУС НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТСӨН 
ОРОЛЦОГЧДЫГ ЧАДВАРЖУУЛАХ 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО ЗОРИЛТОД ХҮРЭХ 
БОЛОМЖЫГ ЭРЖ ХАЙХ 



ЯАГААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ЧУХАЛ ВЭ ? 
Байгууллага биш   хүмүүс хамтран ажилладаг

Ингэснээр хамтын ажиллагаа бий болдог

Хамтын ажиллагаа нь 
хамтран ажиллаж, хүн 
хоорондын холбоо 
харилцаа тогтоохыг хэлнэ

01
Хүмүүс нэг зорилго, зорилт, 
хүсэл сонирхолтойгоор 
нэгдсэн үед хамтын 
ажиллагаа явагддаг

02
Хөрөнгө оруулалтын 
орчинтой холбоотой өргөн 
хүрээний ашиг сонирхлыг 
дэмжихийн тулд нийтлэг 
нөөц, хөрөнгө, мэргэжлийн 
ур чадвараар дамжуулан 
хамтрагч талуудыг 
чадваржуулах 

03



unlimited
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Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны үр дүнг хэрхэн үнэлэх вэ? 

Нийтлэг болон нэгдмэл зорилгод хүрэхийн тулд  хоёр буюу түүнээс дээш байгууллага хамтран ажиллах Хамтын ажиллагааны сорилт

COLLABORATION

Хамтын ажиллагааны судалгаа - 2019

1. Бүрэн бус, хангалтгүй уулзалт хэлэлцүүлэг ба 

чадавхи;

2. Оролцогч талуудын илтгэлцэл болон хэлэлцэх 

зөвлөлдөх зан үйл сайн тогтоогүй;

3. Мэдээллийн хүртээмж хангалтгүй болон хэрхэн 

оролцох арга зам тодорхойгүй;

Хамтын ажиллагааны судалгаа - 2022

1. Ил тод байдал болон харилцаа, хамтын ажиллагааны журам, үйл 

ажиллагааны дараалал хангалттай бус;

2. Санал бодлоо нэгтгэх, итгэлцэл болон, хамтран ажиллах зохицуулалт 

ба зохион байгуулалт хангалтгүй;

3. Хүнд суртал болон төрийн албаны тогтворгүй байдал;

Үр дүнтэй
32%

Зарим талаар
Үр дүнтэй

60%

Өндөр 
үр дүнтэй

0%

Үр дүнгүй
8%

Үр дүнгүй
0.6%

Зарим талаар
Үр дүнтэй

38.7%

Үр дүнтэй
45.4%

Өндөр 
үр дүнтэй

15.3%



Төслийн 
санал 
ирүүлэх 
цаг 
хугацаа

Click to add text

Мэдээлэл өгөх танилцуулга 

Хамтран ажиллах санал хүргүүлэх 

Ажлын төлөвлөлт гаргах ба 
хэрэгжүүлэх 

Сонголт хийх ба зарлах 

Хяналт, Сонголтын Хороо



Сануулах чухал өдрүүд

Мэдээлэл өгөх хэсэг Үе шат 1

2022 оны 3 сарын 21, 23, 25,30

Мэдээлэл өгөх хэсэг Үе шат 2

2022 оны 4 сар 

Хүргүүлэх/илгээх огноо: 2022 оны 4 сарын 25

Сонгох хугацаа: 2022 оны 5-6 сар

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2022 он  

Үйл ажиллагаа дуусах хугацаа: 2023 оны 7 сар 

Төслийн санал ирүүлэх 
хугацаа 



ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГАА 
Харилцан хамаарал

Чадамж, ур чадварыг хөгжүүлэх

Хамтын ажиллагаагаар дамжуулан Түншлэл, Харилцаа холбоог тогтоох 

Watchdogs /систем/ ба Хяналт

Олон нийтийн оролцоо 

Хүйсийн тэгш оролцоо ба олон талт байдал

Харилцаа Холбоо ба Мэдлэг түгээх 

Инноваци 

Техникийн арга зүй ба аргачлал

Технологи

Үр дүн ба Түүх хуваалцах 



Think about what 
are the issues 
constraining
investment?

What will your 
activity contribute 
to resolving this?

Хөрөнгө 
оруулалтын 

орчныг  
сайжруулах 

зорилгоор  ямар 
ажлууд хийж 
болох вэ ? ?



Ямар ажлыг хэн 
хэрхэн хэзээ яаж 

хийх вэ? 
Хамтын 

ажиллагааг 
хэрхэн дэмжих 

вэ? 



Төслийн амжилтыг хэрхэн
хэмжих вэ? 

Богино хугацаанд 
Дунд хугацаанд
Урт хугацаанд

Төслийн үр дүнд гарсан ямар 
амжилтын түүх  байх вэ ?



AMEP.MN 
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