ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛ /иргэн/
Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!

1.

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ургийн овог: _________________________
Нас: __________

Хүйс:____

Иргэншил: _____________

Эцэг эхийн нэр: _____________________________

Регистрийн дугаар: _______________

Ам бүлийн тоо:

Гэр бүлийн байдал: __________________

__________

Оршин суугаа хаяг: _____________________________________________________________________________________

Тус хаягаар оршин сууж буй хугацаа:

______

Амьдарч буй орон сууц нь:

өөрийн эзэмшлийн

Утасны дугаар: 1 _______________________ 2 _______________________

2.

Нэр:____________________________________

хамаатны

түрээс

Цахим хаяг: ____________________________________________

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр: ______________________________ Төсөл хэрэгжих үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар: _____________________________________________
Төслийн нийт дүн: _________________________________₮ Төсөл хэрэгжих хаяг: _____________________________________________________________
Өөрөө санхүүжүүлэх дүн: __________________________ ₮ Хүсч буй зээлийн хэмжээ: _________________________ ₮ Зээлийн хугацаа ____________
Өөрөө санхүүжүүлэх хувь: _________ % Зээлийн зориулалт: ________________________________ Бизнес эрхэлж буй хугацаа:

_________________

Төслийн хураангуй:
Төсөл хэрэгжих бааз суурь байгаа эсэх:
Байшин барилга

___________

Хүний нөөц

___________

Нэмэгдэх ажлын байрны тоо:

_____________

Дэвшилтэт технологи ашиглах эсэх:

Техник тоног төхөөрөмж __________

Экспортын бүтээгдэхүүн бий болгох эсэх:

Импортоор худалдан авах бараа материал:

тийм

тийм

Тоног төхөөрөмжийг импортлох улс:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

үгүй

үгүй

тоо хэмжээ:

Үнийн дүн:

Дөрөв дэх жил

Тав дахь жил

Борлуулалтын орлого
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
Нийт ашиг
Улсад төлөх татварын хэмжээ
Экспортын бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ
Импортоор худалдан авах бараа материалын дүн

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

ХҮЛЭЭН АВСАН:

Иргэн:

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн мэргэжилтэн:

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

/................................/

Төслийн нийт хуудасны тоо: ________

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

/................................/

Төслийн нийт хуудасны тоо: ________
2019 оны ....... сарын ....... өдөр

ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДӨЛ /ААНБ/
Та хүсэлтийг үнэн зөв гаргацтай бөглөнө үү!

1.

ЗЭЭЛ ХҮСЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын нэр: ___________________________

Байгууллагын хэлбэр: ___________________________ Байгуулагдсан огноо: __________________

Регистрийн дугаар: __________

Үйл ажиллагааны чиглэл: _________________________ Хувьцаа эзэмшигчийн тоо: ____________________

Ажиллагсадын тоо: __________

Хаяг: ___________________________________________________________________________________

Веб хаяг ________________________

___________________________________________________________________________________

Утасны дугаар: 1 _______________________ 2 _______________________

Цахим хаяг: ______________________________________________

Гүйцэтгэх удирдлагын талаарх мэдээлэл:
Ургийн овог: _________________________
Нас: __________

Хүйс:____

Иргэншил: _____________

Эцэг эхийн нэр: _____________________________

Регистрийн дугаар: _______________

Ам бүлийн тоо:

Гэр бүлийн байдал: __________________

__________

Оршин суугаа хаяг: _____________________________________________________________________ ________________

Тус хаягаар оршин сууж буй хугацаа:

______

Амьдарч буй орон сууц нь:

өөрийн эзэмшлийн

Утасны дугаар: 1 _______________________ 2 _______________________

2.

Нэр:____________________________________

хамаатны

түрээс

Цахим хаяг: ____________________________________________

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр: ______________________________ Төсөл хэрэгжих үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар: _____________________________________________
Төслийн нийт дүн: _________________________________₮ Төсөл хэрэгжих хаяг: _____________________________________________________________
Өөрөө санхүүжүүлэх дүн: __________________________ ₮ Хүсч буй зээлийн хэмжээ: _________________________ ₮ Зээлийн хугацаа ____________
Өөрөө санхүүжүүлэх хувь: _________ % Зээлийн зориулалт: ________________________________ Бизнес эрхэлж буй хугацаа:

_________________

Төслийн хураангуй:
Төсөл хэрэгжих бааз суурь байгаа эсэх:
Байшин барилга
___________
Хүний нөөц

Нэмэгдэх ажлын байрны тоо:

___________

Техник тоног төхөөрөмж ___________
Импортоор худалдан авах бараа материал:

_____________

Дэвшилтэт технологи ашиглах эсэх:

тийм

үгүй

Экспортын бүтээгдэхүүн бий болгох эсэх:

тийм

үгүй

Тоног төх-ийг импортлох улс:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Эхний жил

Хоёр дахь жил

Гурав дахь жил

тоо хэмжээ:

Үнийн дүн:

Дөрөв дэх жил

Тав дахь жил

Борлуулалтын орлого
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
Үйл ажиллагааны зардлын дүн
Нийт ашиг
Улсад төлөх татварын хэмжээ
Экспортын бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ
Импортоор худалдан авах бараа материалын дүн

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

ХҮЛЭЭН АВСАН:

Компанийг төлөөлж:
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн мэргэжилтэн:
...................................... /................................/
............................................... /................................/
Төслийн нийт хуудасны тоо: ________
Төслийн нийт хуудасны тоо: ________
2019 оны ....... сарын ....... өдөр
тамга

