
 

 

Төслийн санал 

[Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр] 

Энэхүү төслийн саналыг доорх компаниас бэлтгэн хүргүүлж байна. 
[Компанийн нэр]  [компанийн хаяг]  [холбоо барих дугаар] 
[хариуцсан хүний нэр]    [имейл хаяг]  

☐ Шинэ технологийн төсөл 

☐ Ногоон технологийн 

төсөл 
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(A) Орлого / Борлуулалт 2018, 2019, 2020, 2021 [ихдээ 1 хуудас] 
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Энэхүү загварыг хэрхэн ашиглах тухай 

Доорх хэлбэртэй хайрцганд: 

 

бүлэг болгоны агуулгын талаар зааварчилгаа өгөгдөнө.  

 

Бүлэг болгоны агуулгыг бичиж эхлэсээс өмнө бүх зааварчилгааг уншина уу.  

 

Бүлгийн агуулгыг бичиж дууссаны дараа тус хайрцгийг устгана уу. 

 

Төслийн саналын нийт хуудсын тоо 16 аас хэтрэхгүй байхыг анхаарна уу.  

үсгийн хэмжээг 10 байхаар сонгож бичнэ үү. 
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1. Төслийн талаар товч мэдээлэл [Нийт 2 нүүрээс] 

 Энэ хэсгийг Англи хэлээр бөглөнө үү 

 

Одоогийн эрхэлж байгаа 
бизнес/бизнесүүдээ тодорхойлон 1 
өгүүлбэрээр бичнэ үү. 

 

Хэрэгжүүлэх гэж байгаа төслийнхөө 
талаар 2 өгүүлбэрт багтаан ерөнхий 
ойлголтыг бичнэ үү. 

 

Компаниа хэзээ байгуулж анх 
бүртгүүлж байсан бэ. 

эсвэл /хэрэв бизнес эрхлээгүй бол/ 

Хэзээ компаниа байгуулж 
бүртгүүлэхээр төлөвлөж байгаа вэ 

бүртгүүлсэн эсвэл бүртгүүлэхээр төлөвлөж байгаа 
хугацаа: _____________ 

 

аль аймагт бүртгүүлсэн эсвэл бүртгүүлэхээр 
төлөвлөж байгаа: ________________ 

Таны төслийн хүрээнд шинээр орлого 
нэмэгдэх үү? 

Хэрэв тийм бол, ямар уг орлогын 
төрлийг бичнэ үү/ худалдаа, үйлчилгээ, 
бусад гм./ 

 

Одоо таны бизнест хэдэн хүн ажлын 
байраар хангагддаг вэ? 

 

_____   /хүн/ 

Таны бизнесийн өнгөрсөн жилийн /2018 
оны/ борлуулалтын орлого хэд байсан 
бэ? 

 

__________ /сая төгрөгөөр/ 

Таны бизнесийн өнгөрсөн жилийн /2018 
оны/ ашиг, алдагдал хэд байсан бэ? 

 

__________ /сая төгрөгөөр/ 

Хэрэв таны төсөл хэрэгжсэн тохиолдолд: 

2021 оны эцэс гэхэд танай бизнес нийт 
хэдэн хүнийг ажлын байраар хангаж 
байх вэ? 

 

_____   /хүн/ 

2021 оны жилийн борлуулалт хэд байх 
вэ? 

 

__________ /сая төгрөг/ 

2021 оны ашиг/алдагдал хэд байх вэ?  

__________ /сая төгрөг/ 

Таны төсөл хэрэгжсэнээр байгаль 
орчинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? /эерэг, 
сөрөг, эсвэл аль нь ч биш/ 

 

Таны төсөл хэрэгжсэнээр нийгмийн 
орчинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? 

 

Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай нийт хөрөнгийг хэмжээ 
хэд вэ?  

 

__________ /сая төгрөг/ 

Шаардлагатай хөрөнгөөс хэд нь танд ____________________ өөрийн хөрөнгө /сая 
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одоогоор байгаа вэ? 

яг одоо танд байгаа болон банкнаас 
олгохоор шийдвэр нь гарсан зээлийг 
оролцуулан бичнэ үү 

 

төгрөгөөр// 

 

____________________ банкнаас зээл олгохоор 
шийдвэрлэсэн хэмжээ./ 

Шаардлагатай хөрөнгийг бүрдүүлэхдээ 
хэдий хэмжээний мөнгийг банкнаас 
ирээдүйд зээлэх шаардлагатай вэ? 
/одоогоор зээлийн шийдвэр гараагүй, 
зээлийн хүсэлт өгөөгүй байгаа бол./ 

 

____________________ /сая төгрөг/ 

Та манай сангаас хэдэн төгрөгийн 
санхүүжилт хүсэж байгаа вэ? 

 

____________________ /сая төгрөг/ 

 



PAGE 4 

2. төслийн гол санааг тайлбарлан бичнэ үү. Нийт 2 нүүрээс 

хэтрэхгүйг анхаарна уу. 

 
Төслийн хүрээнд яг юу хийх гэж байгаа? Хэрэгцээ шаардлага нь юу вэ/яагаад одоо байгаагаараа үйл 

ажиллагаа явуулж болохгүй вэ? Төсөл хэрэгжсэнээр танай бизнес ямар шинэ бүтээгдэхүүн/үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх вэ? Хэрэв хуучих бүтээгдэхүүнтэйгээ адил бүтээгдэхүүн бол давуу тал нь юу вэ? Хямд, илүү 

чанартай гэх мэт. 
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3. Төслийг хэрэгжүүлэхэд хүн хүч, мөнгө санхүү, мэдээлэл, 

технологи гэх мэт нийт ямар ямар нөөцүүд шаардлагатай, 

хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тайлбар. Энэ хэсгийн 

мэдээлэл 1 нүүрээс хэтрэхгүйг анхаарна уу 

 
Төслөө хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Өөрөө юу эсвэл хүмүүс хөлслөн ажиллуулах уу? Аливаа зөвлөх үйлчилгээ 

шаардлагатай эсэх? Шинэ тоног төхөөрөмж авах шаардлагатай эсэх? Шинээр ажилчид авах 

шаардлагатай эсэх? Төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай таны мэдэж байгаа мэдээлэл. Төслийг 

хэрэгжүүлэхэд таны мэдэхгүй байгаа буюу нарийн мэргэжлийн мэдээллүүд/тоног төхөөрөмж 

шаардлагатай эсэх, энэ тал дээр ямар хүмүүсээс мэдээлэл туслалцаа авах вэ? 
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4. Үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ талаарх мэдээлэл. Яагаад 

заавал танай бүтээгдэхүүн/үйлчилгээг сонгох шалтгаан. 

 
Төсөл хэрэгжүүлснээр бий болох танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэх хэрэглэгчид нь хэн бэ? 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ хэд байх вэ? Орон зайн хувьд та аль зах зээлд борлуулалт хийх вэ? /орон 

нутагтаа, улс даяар, эсвэл экспортод гаргах?/ 
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5. Өрсөлдөөн. Ижил төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 

нийлүүлдэг газруудын талаар. 

 
Танаас гадна ямар газрууд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлж байгаа вэ? Таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 

үнэтэй харьцуулахад өрсөлдөгчдийн үнэ ямар вэ? Танай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь бусдаасаа ямар давуу 

талтай вэ? /хямд, чанартай, хэрэглэхэд хялбар гэх мэт./ 
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6. Маркетинг борлуулалт. Энэ хэсгийг 1 нүүрээс 

хэтрүүлэхгүй бичихийг анхаарна уу. 

 
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ талаарх мэдээллийг хэрхэн зах зээлд түгээх вэ? Ямар медиа суваг 

ашиглах вэ? Шинэ хэрэглэгчдийг хэрхэн олох вэ? Хэрэглэгчид таны бүтээгдэхүүнийг хэрхэн олох 

боломжтой байх вэ? 
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7.  Aжлын туршлагын талаарх мэдээлэл 

 
Өөрийн болон компанийнхаа талаарх мэдээлэл.  

Таны боловсролын талаар, ажлын туршлагын талаар. Таны болон танай компанийн талаар сайн мэддэг, 

тодорхойлолт өгөх боломжтой харилцагч эсвэл хувь хүн байгаа эсэх? Танай болон танай компанийн 

хувьд хамгийн амжилттай хийж хэрэгжүүлж байсан үйл явдал байдаг эсэх,  
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8. Санхүүгийн тооцоолол [Нийт 6 нүүрээс] 

 
Энэ хэсэгт та өөрийн бизнесийнхээ санхүүгийн талаарх мэдээллийг бичнэ үү. Мөн төсөл хэрэгжүүлснээр гарах өөрчлөлтийг тусгасан ирээдүйн 

санхүүгийн байдлын мэдээллүүдээ тусгана уу. 

Аливаа компанийн санхүүгийн мэдээлэл нь нууц тул бид таны ирүүлсэн мэдээллийг зөвхөн төсөл сонгон шалгаруулахад ашиглах ба 

гадагшаа мэдээллийг алдагдуулахгүй болно. 

Бидний бэлтгэсэн хүснэгт загварыг ашиглан мэдээллүүдээ оруулна уу. 

 

төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардал [Нийт 2 нүүрээс] 

 

Шинэ төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн зардал (түүхий эд, хэрэглээний зардал, 

өмнө нь зарцуулж байсан ажилчдын зардлыг энэ зардалд оруулахгүй байхыг анхаарна уу) 

Таны одоогийн бизнес эрхлэхэд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зардлыг үл оролцуулан зардлыг тооцно уу. 

Жишээ нь: Зөвхөн шинэ ажлын байрны зардал, шинэ машин, тоног төхөөрөмжийн зардлыг тооцно. Өмнөх оффис, үйлдвэрийн байранд гарч 

байсан зардлыг үл тооцно. Хэрэв та шинэ төсөлдөө шинэ барилга байгуулах шаардлагагүй бол үндсэн хөрөнгө байгуулахад шаардлагатай 

зардлын хэсгийг бөглөхгүй орхино уу. 
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Төслийн зардал 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 
хэмжээ 
(нэгж) 

Нэгж үнэ 
MNT 

Нийт 
зардал 

MNT 

Санхүүжүүлэх эх үүсвэр 

Өөрийн Банкны зээл Сангийн дэмжлэг 
            

 
  (1) Тоног төхөөрөмж (жнь: тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл)               

                  

                  

                  

                  

  ДҮН (тоног төхөөрөмж)     (1)     

(2) Биет бус хөрөнгө (жнь: программ хангамж, патентын эрх)           

              

              

              

  ДҮН (Биет бус хөрөнгө)     (2)     

(3) Үндсэн хөрөнгө (жнь: газар, барилга, барилгын материал, барилгын 

ажилчдын цалин) 
          

              

              

              

  ДҮН (Үндсэн хөрөнгө)     (3)     

(4) 
Тээвэрлэлт, суурилуулалт & сургалтын зардал (шинэ тоног 

төхөөрөмж, программ хангамж болон бусад хөрөнгө эзэмшихтэй 
холбоотой зардал) 

              

                  

                  

                  

                  

  ДҮН (Тээвэрлэлт, суурилуулалт & сургалт, зөвлөх үйлчилгээ)      (4)     

(5) 
Бусад шаардагдах зардал (жнь: тоног төхөөрөмж суурилуулахад 

өөрийн ажилчдын цалингийн зардал, гаднаас үйлчилгээ авах зардал, 
захиргааны ажилчдын сургалтын зардал) 

              

                  

                  

                  

                  

  ДҮН (Бусад шаардагдах зардал )      (5)     

НИЙТ ЗАРДАЛ (төслийн нийт зардал) (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  MNT     

    %     
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(A) Орлого / Борлуулалт 2018, 2019, 2020, 2021 [ихдээ 1 хуудас] 

 Та одоо эрхэлж буй бизнесийнхээ 2018 оны борлуулалтын орлого болон зардлыг энд бичнэ үү, мөн төлөвлөж байгаа 2019, 2020 and 2021 оны 

орлого, зардлаа бичнэ үү. 

 

ОРЛОГО/ БОРЛУУЛАЛТ Хэмжих нэгж 

тоо 
хэмжээ 
жилээр 

нэгж 
үнэ 

 MNT 

Дүн 
Мянган, 

MNT 

тоо 
хэмжээ 
жилээр 

нэгж 
үнэ 

 MNT 

Дүн 
Мянган, 

MNT 

тоо 
хэмжээ 
жилээр 

нэгж 
үнэ 

 MNT 

Дүн 
Мянган, 

MNT 

тоо 
хэмжээ 
жилээр 

нэгж 
үнэ 

 MNT 

Дүн 
Мянган, 

MNT 

a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 

  
  

            
A ОРЛОГО/ БОРЛУУЛАЛТ   

Дүн 2018  
(12 сар) 

Төслийн жил 2019  
(12 сар) 

Төслийн жил 2020  
(12 сар) 

Төслийн жил 2021  
(12 сар) 

1 Орлого/Борлуулалт (бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний)                         

                    

                    

                    

                    

                    

2 Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой нэмэлт орлого               

                    

                    

                    

3 Бусад орлого (жнь: хадгаламжийн хүү)               

                    

                    

A ДҮН орлого     A 
 

  A     A     A   
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(B) Шууд зардлууд 2018, 2019, 2020, 2021 [ихдээ 1 хуудас] 

 Үйлдвэрлэлтэй шууд холбоотой зардлуудыг энд бичнэ үү. (түүхий эд, сав баглаа боодол, бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт, үйлдвэрийн ажилчдын цалин) 

 

ӨРТӨГ/ЗАРДАЛ 
Хэмжих 

нэгж 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, MNT 

a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 

  
  

            

B ШУУД ЗАРДАЛ 
Дүн 2018  
(12 сар) 

Төслийн жил 2019  
(12 сар) 

Төслийн жил 2020  
(12 сар) 

Төслийн жил 2021  
(12 сар) 

1 
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шууд 
зардал (COGS) Үйлдвэрлэлд холбогдох материал болон үйлчилгээний шууд зардал 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

        дүн    дүн    дүн    дүн  

2 Үйлдвэрийн ажилчдын цалин                     

                          

                          

                          

                          

                          

        дүн    дүн    дүн    дүн  

B ДҮН шууд зардал     B    B    B    B  

     

 

        

 

 

 



PAGE 15 

(C) Шууд бус зардал 2018, 2019, 2020, 2021 [ихдээ 1 хуудас] 

 Захиргааны зардал болон цалин гэх мэт үйлдвэрлэлтэй шууд холбогдохгүй зардлыг энд бичнэ үү. (удирдлагын зардал, оффисын хангамж гэх мэт) 

 

ЗАРДАЛ Хэмжих нэгж 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, 
MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, 
MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, 
MNT 

тоо 
хэмжээ 
12 сар 

нэгж үнэ 
 MNT 

Дүн 
Сая, 
MNT 

a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 a b a*b/1000 

  
  

            

C ШУУД БУС ЗАРДАЛ 
Дүн 2018  
(12 сар) 

Төслийн жил 2019  
(12 сар) 

Төслийн жил 2020  
(12 сар) 

Төслийн жил 2021  
(12 сар) 

1 
Удирдлага, захиргаа, маркетингийн 
зардал  Захиргаа, маркетинг, борлуулалт болон бусад ерөнхий ажлын шууд бус зардал 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

        дүн    дүн    дүн    дүн  

2 
Бусад шууд бус зардал 

                    

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

        дүн    дүн    дүн    дүн  

C ДҮН шууд бус зардал     C    C    C    C  
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(D) Ашиг & Алдагдал 2018, 2019, 2020, 2021 [ихдээ 1 хуудас] 

 Одоо А (орлого), B (шууд зардал), С (шууд бус зардал) хэсэгт тооцсон нийт орлого болон нийт зардлыг үндэслэн ашиг алдагдлын тооцооллыг 

та бичнэ үү. 

 

   
  % Сая, MNT   % Сая, MNT   % Сая, MNT   % Сая, MNT 

  АШИГ/АЛДАГДАЛ 
Дүн 2018  
(12 сар) 

Төслийн жил 2019  
(12 сар) 

Төслийн жил 2020  
(12 сар) 

Төслийн жил 2021  
(12 сар) 

A НИЙТ орлого      0     0     0     0  

B  - НИЙТ шууд зардал      0     0     0     0  

C  - НИЙТ шууд бус зардал      0     0     0     0  

  ашиг/алдагдал   алдагдал  
 

алдагдал  
 

алдагдал   алдагдал  
 

 

 


