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1.1 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үндсэн ойлголт
Монгол Улсын Засгийн 

газраас төвлөрлийг сааруулах 
нь үр дүнтэй, хүртээмжтэй, 
тогтвортой хөгжилд хүрэх 
гол шинэчлэл гэж үзэн энэ 
хүрээнд сайн засаглалын үндэс 
суурь болох шийдвэр гаргах 
үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон ажлыг хийж 
байна. Тухайлбал өнөөдөр манай улсын төрийн албаны шинэчлэлийн гол 
зорилго нь иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх явдал юм. Энэ нь 
иргэдийн идэвх санаачилгыг дэмжиж, тэдний санал хүсэлтийг сонсдог, 
улмаар төр засгийн бодлого шийдвэрт түүнийг нь тусгадаг байх тухай юм.

Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) нь Засгийн газраас орон нутгийг 
хөгжүүлэх зорилгоор өгч буй шилжүүлэг бөгөөд гол онцлог нь иргэдтэй 
хамтран орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой. ОНХС 
нь иргэдийн оролцоотой төлөвлөлт, төслийн үнэлгээ эрэмбэлэлт, 
хэрэгжилт болон худалдан авах ажиллагаа, хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээ, хөрөнгийн удирдлага гэсэн үндсэн 5 үе шатыг хамран зохион 
байгуулагддаг. Үе шат бүрд иргэд оролцох, мэдээллээр хангагдах, 
хяналт-шинжилгээ хийх боломж бий. 

2011 онд Төсвийн тухай хуульд тусгалаа олсноос хойш ОНХС-ийн 
үйл ажиллагаа нь 21 аймгийн 330 сум, нийслэлийн 9 дүүрэгт хэрэгжиж 
ирсэн. Уг сан нь орон нутгийн онцлогт тохируулан орон нутгийн хөгжлийг 
дэмжих, иргэдэд мэдээлэл хүргэх, олон нийтийн санал авах, иргэдийн 
оролцоотойгоор тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох, тэдгээрийг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг боловсруулах, 
төслийн жагсаалт боловсруулах, төслийг хэлэлцэх, саналыг эрэмбэлэн 
шийдвэр гаргах, төслийн хэрэгжилтийг хангах, хянаж үнэлэх, ОНХС-

1. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛ ЯВЦ

ЗОРИЛГО:
ОНХС-ийн зорилгыг “Орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн 
тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор 
суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ” хэмээн тодор-
хойлсон (Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
үйл ажиллагааны журам 1.3).
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ийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон хөрөнгийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх нэгдсэн үйл явц юм.

ОНХС-ийн эрхзүйн орчин:
ОНХС нь дараах хууль, дүрэм журмуудын хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг. Эдгээрт:

Хүснэгт 1. ОНХС-ийн хүрээнд ашиглагдах хууль, эрхзүйн баримт бичгүүд

ХУУЛИУД ТОГТООЛ, ЖУРАМ

• Төсвийн тухай хууль” (2011)

•  “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хууль” (2015) 

• “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль” (2006)

• “Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль” (1996)

• “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хууль” (2005)

• “Төрийн аудитын тухай хууль” (2003)

• “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль” (2015)

• “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны 
журам” Засгийн газрын 2012 оны 205-р 
тогтоолын хавсралт

• “Дотоод аудитын дүрэм”, ЗГ-ын 2015 оны 
483-р тогтоолын хавсралт

• “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан 
болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 
олгох орлогын шилжүүлгийг тооцох 
аргачлал”, ЗГ-ын 2017 оны 230-р 
тогтоолын хавсралт

• “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 
болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт - шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, ЗГ-ын 
2017 оны 89-р тогтоолын хавсралт

• “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл 
ажиллагааны журам”, Сангийн сайдын 
2018 оны 228-р тушаалаар батлагдсан

• “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн орлогоос 
Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох 
шилжүүлэг тооцох аргачлал”, “Аргачлал 
батлах тухай” Сангийн сайдын 2016 оны 
тушаалаар батлагдсан

• "Олон нийтийн оролцоотой худалдан 
авах ажиллагааны журам", Сангийн 
сайдын 2013 оны 2 дугаар сарын 21-ний 
39-р тушаалаар батлагдсан 
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ОНХС-ийн хуваарилалт:
Төсвийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсад 2013 онд анх удаа Орон 

нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санг бий болгож уг сангаас хуульд заасан 
дөрвөн итгэлцүүрт үндэслэн аймаг, нийслэлд орлогын шилжүүлэг 
олгох, аймаг, нийслэл нь мөн аргачлалын дагуу, харьяалагдах сум, 
дүүргийн ОНХС-д хөрөнгө хуваарилдаг.

2017 онд Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсны дагуу ОНХС-д 
хуваарилсан хөрөнгийг 70/30 харьцаагаар буюу 70 хувь нь аймаг, 
нийслэлд харин сум, дүүрэгт ОНХС-аас аймаг, нийслэл хуваарилсан 
хөрөнгийн 30-аас доошгүй хувийг хуваарилахаар заасан.

 
Зураг 1. ОНХС-ийн хуваарилалт

ОРОН НУТГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН САН

Ингэхдээ Төсвийн тухай хуулийн 59.2.2-т “энэ зүйлийн 59.2.1-д зааснаас 
бусад хэсгийн 30-аас доошгүй хувийг хүн амын тоо, алслалт, нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээг харгалзан хуваарилах” хэмээн заажээ. 

1.2 ОНХС-ИЙН ҮЕ ШАТУУД:
ОНХС нь төлөвлөлт, төслийн эрэмбэлэлт, хэрэгжилт болон худалдан авах 

ажиллагаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хөрөнгийн удирдлага гэсэн үндсэн 5 
үе шатыг  хамран зохион байгуулагддаг. 
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Төлөвлөлт болон төслийн эрэмбэлэлт нь төлөвлөлт хэмээх ерөнхий үе 
шатанд хамаарч болох боловч Баг/хорооны түвшинд иргэдийн оролцоотой 
төлөвлөлтийг хийсний дараа Сум/дүүргийн түвшинд Баг/хороонуудаас 
ирүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний эрэмбэлэлтийг 
хийдэг тул тус тусад нь үе шат болгон оруулж болох юм.

Зураг 2. ОНХС-ийн үе шатууд

ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦООТОЙ 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХЭРЭГЖИЛТ, 
ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГАА

ХӨРӨНГИЙН 
УДИРДЛАГА

ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, 
ЭРЭМБЭЛЭЛТ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭ

Иймд ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд энэхүү цуврал гарын 
авлагыг ОНХС-ийн эдгээр 5 үе шатаар боловсруулан гаргав. 

1.3 ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГЛАБАР
ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь төсвийн жилийн 1 дүгээр сараас эхэлнэ. 

Тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхийн 
зэрэгцээ ирэх жилийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа эхэлдэг. Ирэх жилийн 
ОНХС-ийн төлөвлөлтийн хувьд олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, олон 
нийтийн санал авах үе шатаар эхлэн хэрэгждэг. Гэхдээ энэ нь тухайн жилд 
хэрэгжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг 
иргэдийн оролцоотойгоор гүйцэтгэх, санхүүжүүлэхээс гадна дараагийн 
төсвийн жилд ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг иргэдийн оролцоотойгоор төлөвлөх, 
эрэмбэлэх үе шатыг мөн хамарна.
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Эндээс харахад 
ОНХС-ийн 5 үе шат нь 
он дамжсан байдлаар, 
тухайн ондоо, эсвэл 
дараагийн жилд 
хамааралтайгаар, 
өөр өөр хугацаанд 
хэрэгждэг онцлог 
байна. Ирэх төсвийн 
жилд ОНХС-
ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээг төлөвлөх, 
төслийг үнэлэх, 
эрэмбэлэх үйл явцыг 
илүү нарийвчлан 
харуулсныг доорх 
Зурагт оруулав.

Зураг 4. ОНХС-аас төсвийн 
жилд санхүүжүүлэх

 хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга 

хэмжээг төлөвлөх, 
эрэмбэлэх үйл явц
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Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан (ОНХНС)-аас аймаг, нийслэлийн ОНХС-д 
олгох орлогын шилжүүлгийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Орон 
нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох 
орлогын шилжүүлгийг тооцох аргачлал батлах тухай” 230 дугаар тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон 
нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлгийг тооцох аргачлал”, 
Сангийн сайдын 2016 оны “Аргачлал батлах тухай” тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан “Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн орлогоос Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох 
шилжүүлэг тооцох аргачлал”-д заасны дагуу аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг 
бүрээр тооцсон суурь тооцооллыг орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 
удирдамжийн хамт аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 
хүргүүлнэ (Журмын 2.1).

Улсын төсвийн цаглабарын дагуу тухайн төсвийн жилийн төсвийг 11 
дүгээр сарын 15-ны дотор; Аймаг, нийслэлийн жилийн төсвийг 12 дугаар 
сарын 05-ны дотор; Cум, дүүргийн жилийн төсвийг 12 дугаар сарын 20-ны 
дотор батлахаар хуульд заасантай уялддаг.

УИХ тухайн жилийн төсвийг баталсны дараа Сангийн яамны ОНХС-ийн 
асуудал хариуцсан хэлтэс нь ОНХНС-аас олгохоор улсын төсөвт тусгагдан 
батлагдсан орлогын шилжүүлгийг аймаг бүрээр ОНХС-ийн удирдлагын 
мэдээллийн системд оруулна.
• Аймаг нь сум тус бүрд хуваарилан батлагдсан ОНХС-ийн төсвийг 12 дугаар 

сарын 10-ны дотор, 

• Сум нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр тухайн шатны ИТХ-аас 
баталсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг 12 дугаар сарын 
25-ны өдрийн дотор ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системд оруулна.

• Харин ОНХНС-аас аймагт шилжүүлэх орлогын шилжүүлгийн сар, улирлын 
батлагдсан хуваарийг Сангийн яамны ОНХС хариуцсан хэлтэс жил бүрийн 
1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн дотор,

• Аймаг, нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь орон нутгийн төсвийн 
батлагдсан сар, улирлын хуваарьтай нийцүүлэн ОНХС-ийн сум, дүүргээр 
хуваарилан баталсан сар, улирлын хуваарийг жил бүрийн 1 дүгээр сарын 
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10-ны өдрийн дотор ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системд оруулна 
(Журмын 10.2.1-10.2.5).

Ийнхүү ОНХС-ийн хуваарилалт батлагдсаны дараа тухайн төсвийн жилийн 
1 дүгээр сараас эхлэн сум нь ОНХС-ийн хуваарилагдсан хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг тухайн шатны төрийн сангийн дансаар дамжуулан зарцуулалтыг 
хийнэ. Төслийг хэрэгжүүлэхэд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” болон түүнд нийцүүлэн 
гаргасан журам, заавар, аргачлалыг дагаж мөрдөнө (Журмын 8.2).

Харин ОНХС-ийн хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ, бий болсон хөрөнгийг 
үнэлэх, бүртгэх, засвар, үйлчилгээг хариуцах ажлыг жил бүр тодорхой 
давтамжтайгаар холбогдох хэлтэс, хороо, ажлын хэсэг хийж гүйцэтгэдэг.

1.4 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжиж, иргэдийн 

тогтвор, суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой тул 
тухайн орон нутгийн иргэдийн оролцоо, санаачилга нь хамгаас чухал асуудал 
юм. Энэ ч үүднээс иргэдийн оролцоотойгоор уг сангаар санхүүжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх ёстойг Төсвийн 
тухай хууль болон ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд тодорхой заасан. 
Иргэдийн идэвхтэй оролцох боломжийг хангах үндсэн нөхцөлүүдийн нэг нь 
мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа билээ. 

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд мэдээллийн агуулга, хүргэх хэлбэр, 
давтамж, хариуцах этгээд, удирдлагын мэдээллийн системийн талаар 
тодорхой заалтууд бий.

ОНХС-ийн 5 үе шат бүрээр иргэд мэдээллээр хэрхэн хангагдаж болохыг 
товч тайлбарлавал:

ТӨЛӨВЛӨЛТ: Багийн Засаг дарга нь өмнөх оны ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны үр дүн, тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр 
батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний талаарх 
дэлгэрэнгүй танилцуулгыг Сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран 
бэлтгэнэ. Мөн ирэх жилийн сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан тэргүүлэх ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний танилцуулгыг бэлтгэж баг, сумын мэдээ, мэдээллийн 
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хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан олон нийтэд танилцуулна. 
ОНХС-ийн журамд дурдсан санал авах 3 хэлбэрийн талаар иргэдэд мэдээлж, 
саналыг авах ажлыг зохион байгуулна. Ингэхдээ багийн Иргэдийн Нийтийн 
хурлын (ИНХ) товын талаарх зарыг иргэдэд мөн хүргэж болно. Багийн ИНХ 
дээр иргэдээс ирүүлсэн саналд суурилан бэлтгэсэн ирэх төсвийн жилд 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх урьдчилсан жагсаалтад багтсан хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний санал нэг бүрийг иргэдэд 
танилцуулж, саналыг нь хураах г.м. (Журмын 5 дугаар зүйл). 

ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЭРЭМБЭЛЭЛТ: Энэ үе шатны үйл ажиллагааг сумын 
ЗДТГ-ын мэргэжилтэн, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн 7-оос доошгүй хүнтэй 
ажлын хэсэг гүйцэтгэнэ. Сумын Засаг дарга нь ИТХ-аар батлагдсан ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтад иргэдийн өгсөн санал багтсан болон багтаагүй шалтгааныг тухайн 
саналыг ирүүлсэн баг, хорооны Засаг даргаар дамжуулан иргэдэд заавал 
мэдээлнэ. (Журмын 6.9).

ХЭРЭГЖИЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА: Сумын түвшинд зайлшгүй 
хийгдэх ОНХС-ийн үйл ажиллагааны нэг үе шат бөгөөд сумын Засаг даргын 
Тамгын газар нь Сангийн сайдын 2013 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
“Журам, жишиг баримт бичиг батлах тухай” 39 дүгээр тушаалаар баталсан 
“Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам”-ын дагуу 
худалдан авах ажиллагаанд оролцох “Иргэдийн бүлгийн жагсаалт”-ыг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд нээлттэй 
байлгана. (Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, 2.5). 
Түүнчлэн, “Шилэн дансны тухай хууль”-аар аливаа байгууллага нь худалдан 
авах ажиллагаа, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллээ шилэн 
дансандаа байнга байршуулах ёстойг хуульчилсан тул иргэд мэдээлэл авах 
эрх нь нээлттэй юм.  

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ: Журмын 9.5-д заасны дагуу хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг ОНХС-ийн 
цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх үүргийг сумын 
Засаг даргын Тамгын газар хүлээнэ. (Журмын 9.6). Харин бусад хяналт тавих 
эрх бүхий этгээд нь ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн аливаа аудит, хяналт 
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шалгалтын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж, акт, албан шаардлагыг тэдгээрийн 
үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль, дүрэм, журмын хүрээнд олон нийтэд 
мэдээлэх үүрэг хүлээнэ.

ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА: ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний үр дүнд бий болсон барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд 
бүртгэж авсан байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг 
хариуцаж байгаа талаарх мэдээллийг ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн 
системд оруулна. Иргэд цахим хэлбэрээр нэвтрэн үзэх, холбогдох асуудлаар 
санал, хүсэлт, гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Иргэдийн хувьд Сангийн яамны ОНХС-ийн асуудал хариуцсан хэлтсээс 
хариуцаж ажиллуулдаг ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн систем буюу www.
tusuv-oronnutag.mof.gov.mn цахим хуудаснаас ОНХС-ийн талаарх видео, аудио, 
хэвлэмэл баримт бичгүүдийг үзэх, өөрийн болон бусад сумын ОНХС-ийн эх 
үүсвэрээр санхүүжсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний 
талаарх мэдээллийг авах боломжтой.
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2.1 ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Иргэдийн оролцоо нь нэг орон 

нутагт оршин суугаа амьдралын 
ижил сонирхол, хэрэгцээ бүхий 
хүмүүс өөрсдийн хэрэгцээгээ 
тодорхойлон шийдвэрлэхийн 
тулд нэгдэн хамтарч ажиллах 
үйл ажиллагаа болж байна. 
Иргэдийг оролцуулах нь 
гэнэтийн, тохиолдлын үйл явдал 
бус харин зохион байгуулалттай 
тасралтгүй үйл ажиллагаа юм. 

Иймд иргэдийн идэвх 
санаачилгыг дэмжиж, тэднийг хүчирхэгжүүлж, чадавхыг нь бэхжүүлэх замаар 
өөрсдийнхөө өмнө тулгамдсан асуудлыг өөрсдөө шийдвэрлэх боломжийг 
бүрдүүлэхэд ОНХС нь чиглэдэг. ОНХС-д иргэд зөвхөн төлөвлөлтөд л оролцох 
бус нийгмийн эгэх хариуцлагыг ч хэрэгжүүлэх боломжтой. Энд нийгмийн эгэх 
хариуцлага гэдэг нь иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс төрийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, бүтээлчээр оролцох, хамтран ажиллах гэсэн агуулгыг 
багтаасан байдаг. Иймээс ОНХС-ийн үйл ажиллагаан дахь иргэдийн оролцоо 
гэдэг нь хүлээж суухын нэр бус, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд дуу хоолой, 
өөрийн санал бодлоо хэлэх, хийж бүтээх гэсэн бүтээлч үйл ажиллагаа юм.

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах хамгийн эхний 
гол хөшүүрэг нь мэдээллийн ил тод байдал. Мэдээллийн ил тод байдал нь 
иргэдийн хувьд хүчил төрөгч адил хэрэгтэй зүйл юм. Иргэд мэдээлэлтэй 
байвал орон нутгийнхаа асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад идэвх санаачилгатай 
оролцох боломж бүрдэнэ. 

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ:
ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь дараах 

гурван чухал ач холбогдолтой. Үүнд: 

2. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН 
ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО

ШИГТГЭЭ 1. 

НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГА 
ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“Нийгмийн сайн сайхан байдлыг бий 
болгоход чиглэсэн үүргээ төр хэрхэн 
биелүүлж байгаад иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын зүгээс хяналт тавих, төрийн 
үйл ажиллагаанд бүтээлчээр оролцож 
засаглалын хүндрэлтэй асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах үйл явц” 

Эх сурвалж: Я.Бямбасүрэн, Т.Түмэнцогтоо нар, 
2017 хуудас 19. Нийгмийн эгэх хариуцлагын 
үндсэн ойлголт, гарын авлага 1
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Иргэдийн идэвх, санаачилга нэмэгдэж бүтээлч оролцоо бий 
болно. ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангаж 
орон нутгийнхаа хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, тулгамдсан асуудлыг 

өөрсдөө шийдвэрлэх боломж олгож байгаа нь тэдэнд урам өгч, төрд итгэх 
итгэл нь нэмэгдэх юм. Иргэд өөрсдийн амьдарч буй газар нутагтаа сайн, 
сайхан нийгмийг бүтээхийг эрмэлздэг бөгөөд түүнийг бүтээж чадах хүмүүс 
нь тэнд оршин суугаа иргэд юм. Учир нь тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлыг 
тэнд оршин суугаа иргэдээс илүү сайн мэдэх хүн байхгүй. 

Төр, иргэний хамтын ажиллагаа нэмэгдэнэ. Сүүлийн жилүүдэд 
нийгэм, орон нутгийн сайн, сайхан байх нь зөвхөн төрөөс 
хамааралтай бус иргэдийн идэвх, санаачилгаас хамааралтай 

хэмээн үзэх болсон. Харин ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийг оролцуулах 
явдал нь тэдэнд итгэл төрүүлж, орон нутгийн удирдлага, төр захиргааны 
байгууллагад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, 
иргэдийн дэмжлэг хүлээсэн, тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шийдвэр 
гаргах нь тухайн орон нутгийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах, төрийн 
үйлчилгээний хүртээмж, үр дүн сайжрах сайн үр нөлөөтэй. Гэвч оролцоо нь 
нэг талдаа, холбогдогч талуудын идэвх санаачилга, хүсэл эрмэлзэл, нөгөө 
талдаа сонирхогч талуудад тэгш боломж олгогдсон уу гэдгээс ихээхэн 
хамаардаг. Хэрэв иргэд идэвх санаачилга гаргахгүй атлаа “оролцуулсангүй” 
гэх, орон нутгийн төр, захиргааны байгууллага нь иргэдээ оролцох нөхцөл 
боломжоор хангаагүй, хүсэлтэд нь хариу өгөөгүй байж иргэдийн оролцоо 
сул байна гэх нь өрөөсгөл ойлголт юм. Иймд оролцогч талууд харилцан бие 
биедээ мэдээллээ хуваалцаж, идэвх санаачилга гаргаж хамтран ажиллах нь 
хамгийн чухал юм.

Иргэдийн хяналт нэмэгдэнэ. ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэд 
оролцож байгаа нь өөрөө хяналтын үйл ажиллагаа давхар 
явж байгаа хэлбэр гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Өөрөөр хэлбэл, 

нэг талд иргэдийн оролцоо байгаа бол хяналт байна, харин нөгөө талаас 
иргэдийн хяналт байхын тулд тэдний оролцоо байх нь тодорхой. Сайн бодлого, 
шийдвэр гэдэг нь иргэд өөрсдөө тодорхойлсон, тэр нь иргэдэд ойлгомжтой, 
хэрэгжүүлэхэд нь иргэд хамтарч ажилладаг байхыг хэлдэг. ОНХС-ийн 
үйл ажиллагаанд иргэдийг оролцуулснаар шийдвэрийг хэрэгжүүлэх олон 
санаачилга гарч, хамтын ажиллагаа бий болсноор тухайн асуудлыг 

1.

2.

3.
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өөриймсгөөр хүлээж авдаг болно. Товчхондоо, иргэд өөрсдийн сайн сайхны 
төлөө бүтээсэн зүйлдээ эзэн нь байж чадна.

ШИГТГЭЭ 2. 

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ 
ХАНГАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

• Орон нутгийн хувьд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх үндэслэл сайн болох 
• Нийтийн эрх ашигт нийцсэн бодлого, шийдвэр гарах
• Төр, иргэний хамтын ажиллагаа, эргэх холбоо сайжрах 
• Бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг оролцогч талууд дэмжих, хяналт сайжрах
• Иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэж идэвхтэй бүтээлч оролцоо бий болно
• Оролцогч талуудад харилцан ойлголцол, итгэлцэл бий болно
• Төсвийн үйл явцын ил тод байдлыг сайжруулахад дэмжлэг болно
• ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, 

хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн чанар сайжирч, бий 
болсон хөрөнгийн насжилт нэмэгдэнэ.

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ АРГА
Иргэдийн оролцоог хангахдаа ямар зорилгоор тэднийг оролцуулах гэж 

байгаагаас хамааран дараах үйл ажиллагааны хүрээнд оновчтой арга 
хэлбэрийг сонгох нь чухал. Ингэхдээ тухайн газар нутагт оршин суугаа 
иргэдийн онцлог, амьдралын хэв маягийг харгалзан, тохирсон хэлбэрийг 
ашиглах нь үр дүнтэй. Үүнд:

1. ИРГЭДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ. Мэдээллийг ямар сувгаар, ямар 
хэлбэрээр, хэрхэн ойлгомжтой байлгах талаар нухацтай бодож үзэх 
шаардлагатай.

Мэдээлэл хүргэх суваг Мэдээллийн хэлбэр
• Зар, мэдээ 
• Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл
• Цахим болон буухиа шуудан 
• Интернэт орчин
• Гар утасны мессеж
• Утсаар ярих
• Биечлэн очиж уулзах
• Нээлттэй хаалганы өдөрлөг
• Соёл, урлагийн арга хэмжээг ашиглах гэх мэт

• Зураг, дүрс
• Бичвэр (текст)
• Дүрс (видео) 
• Дуу хоолой (аудио)
• Инфографик гэх мэт
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2. ИРГЭДЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХ. Энэ нь иргэдийн санал, хүсэлтээ 
илэрхийлэх боломжийг тэгш, нээлттэй олгож өгөх тухай юм. Өөрөөр хэлбэл, 
иргэдээс мэдээллийг авахдаа ямар сувгаар авах, тухайн ирүүлж буй мэдээлэл 
нь дээр дурдсан мэдээлэл хүргэсэн арга, хэлбэртэй адил байгаа эсэхийг мөн 
харгалзана.

Мэдээлэл хүлээж авах суваг
• Цахим болон буухиа шуудан
• Бичгээр санал хүсэлт хүлээж авах (өргөдөл, гомдол, санал асуулгын хуудас г.м)
• Утсаар холбогдох
• Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл
• Иргэд өөрийн биеэр ирж уулзах
• Нээлттэй хаалганы өдөрлөг
• Хурал, цуглааны үеэр мэдээлэл авах
• Аудио, видео хэлбэрээр мэдээлэл авах
• Интернэт (асуулгад хариулах, мэдээлэл бичиж үлдээх г.м)
• Уулзалт, ярилцлага зохион байгуулах (иргэдтэй уулзаж ярилцах) гэх мэт

3. ИРГЭДИЙН ИРҮҮЛСЭН МЭДЭЭЛЭЛД ТУЛГУУРЛАН ТЭДНИЙ САНАЛ, 
ХҮСЭЛТИЙГ ОРОН НУТГИЙН БОДЛОГО, ШИЙДВЭРТ ТУСГАХ. Энэ нь иргэдийн 
оролцооны идэвхтэй хэлбэрийг шаарддаг бөгөөд тэднийг идэвхжүүлэх нь 
хамгийн чухал байдаг. Ялангуяа иргэд санал бодлоо солилцож, хэлэлцэж 
хүрсэн шийдвэр хамгийн оновчтой байдаг. 

Иргэдийн санал хүсэлтийг бодлого, шийдвэрт тусгах, тэднийг идэвхжүүлэх арга
• Баг, хорооны ИНХ
• Иргэдтэй уулзаж санал солилцох
• Оролцогч талуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
• Сургалт, семинар зохион байгуулах
• Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах
• Соёл, урлаг, спортын арга хэмжээг зохион байгуулах гэх мэт

4. БОДЛОГО, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ. Энэ нь орон нутгийн 
хэмжээнд гарсан бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог 
хангаж, иргэдийн хяналтыг сайжруулах үйл ажиллагаатай холбогдоно. Үүнд 
төр, иргэний хамтын ажиллагаа хамгийн чухал байдаг. Иргэд өөрсдийн 
оролцож бий болгосон үр дүнгийнхээ төлөө үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан 
ажиллах, тэднийг идэвх санаачилгатай байхыг дэмжсэн үйл ажиллагаанууд 
хэрэгтэй юм. Жишээлбэл, өнөөдөр манай улсын хэмжээнд “School police”, 
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“Kindergarden police”, “Хөршийн хяналт”, “Оролцоот сургууль”, “Е-police”, “Оюутан 
цагдаа” гэх мэт олон сайн туршлагууд байна. Ялангуяа Дэлхийн банкны 
санхүүжилтээр орон нутагт хэрэгжсэн нийгмийн эгэх хариуцлагын төслийн 
хүрээнд бий болсон олон сайн туршлагууд байгаа бөгөөд энэ бүхнээс бид 
харилцан суралцах нь хөгжлийн хурдцад сайнаар нөлөөлнө.

2.2 ОНХС-ИЙН ҮЕ ШАТУУДАД ИРГЭД ОРОЛЦОХ БОЛОМЖ
ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэд оролцох эрх зүйн боломж нээлттэй 

байдаг. Гэхдээ тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийг татан оролцуулахдаа 
үе шат тус бүрийн онцлогийг харгалзах нь зүйтэй. Тухайлбал

Төлөвлөлтийн үе шат. Иргэдийн оролцоо бүхий төлөвлөлт нь “иргэд орон 
нутагтаа тулгамдаж буй асуудлаа өөрсдийн оролцоотойгоор тодорхойлох, 
төлөвлөх үйл ажиллагаа” юм (М.Амартүвшин ба бусад, 2017)1. Энэ үе шатанд ОНХС-
ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээг төлөвлөхдөө иргэд, олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг ашиглах 
хэлбэрээр саналыг авах үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно. Жишээлбэл, 
иргэдийн саналыг авахдаа санал асуулгын хуудас бөглүүлэх, бүлгийн ярилцлага 
хийх, цахим хэлбэрээр болон техник, технологийн дэвшилтэт бусад арга 
хэлбэрээр авч болно. Энэ үе шатанд иргэд оролцохдоо хяналт тавихаас гадна 
иргэдийн саналыг үнэн зөв хүлээн авсан, тоолсон эсэхэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ.

Төслийн тэргүүлэх ач холбогдлыг тодорхойлох үе шат. ОНХС-ийн 
хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээний жагсаалтаас нэн тэргүүнд шийдвэрлэвэл зохих, тухайн 
орон нутгийн иргэдийн нийтлэг хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан иргэдээр 
өөрсдөөр нь эрэмбэлүүлэх, тэдний саналыг сонсож болно. Энэ шатанд иргэд 
оролцохдоо хяналт тавихаас гадна эрэмбэлэлтийн үйл явц, сонголтын үнэн 
зөв, шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

Хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагааны үе шат. Энэ үе шатанд иргэдийн 
оролцоотойгоор худалдан авах ажиллагааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 
иргэдийг мэдээллээр хангагдах боломж бий. Түүнчлэн, иргэд хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж болох бөгөөд энэ хүрээнд  2013 онд батлагдсан 
“Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам”-ын дагуу 
хүссэн иргэд хамтран ажиллах боломж нь нээлттэй байдаг. Гүйцэтгэгч 
сонгон шалгаруулах ажиллагааны Үнэлгээний хороог байгуулснаас эхлэн 
1  Нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслүүд, гарын авлага 2
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гэрээ байгуулах хүртэлх үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 
иргэдийг оролцуулж болно. Гүйцэтгэгчийн сонголт зөв хийгдсэн эсэхээс 
тухайн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний чанар, үр дүн 
хамаарах бөгөөд улмаар сумын хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэх болно.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үе шат. Энэ үе шатанд иргэдийн 
оролцоотойгоор ОНХС-ийн үйл ажиллагаа шударга, үнэн зөв явагдсан эсэхийг 
тодорхойлж, үнэлгээ өгч болно. 

Хөрөнгийн удирдлагын үе шат. ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний үр дүнд бий 
болсон хөрөнгийг үнэлэх, өмчлөх, эзэмших, бүртгэх, ашиглаж, хамгаалахад 
иргэдийн оролцоог хангаж хяналт тавьж болно.

Дараах хэсэгт ОНХС-ийн үе шат тус бүрд иргэд ямар хэлбэрээр оролцож 
болох ерөнхий зураглалыг харууллаа. 

Хүснэгт 2. ОНХС-ийн үе шатуудад иргэд оролцох хэлбэрүүд

Иргэдийн оролцоо

№

Оролцооны 
хэлбэр/

ОНХС-ийн үе 
шат

Саналаа 
өгөх

Эрэмбэ-
лэхэд 

оролцох

Мэдээлэл 
авах

Хянах, 
үнэлэх

Биечлэн 
оролцох

1 Төлөвлөлт

2 Төслийн 
эрэмбэлэлт

3

Хэрэгжилт, 
худалдан 
авах 
ажиллагаа

4
Хяналт 
шинжилгээ 
үнэлгээ

5 Хөрөнгийн 
удирдлага

Тэмдэглэгээ: Тодруулсан нүд нь иргэний нийгмийн байгууллагаар төлөөлүүлэн оролцох боломжтойг 
илэрхийлнэ.

Ийнхүү иргэд бүх үе шатанд мэдээллээр хангагдах эрхтэй ба тухайн 
иргэдийн идэвх санаачилга, худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээтэй 
эсэхээс хамаарч зарим үе шатуудад биечлэн оролцох, ХШҮ хийх боломж бий.
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Оролцоонд суурилсан орон нутгийн хөгжил, төлөвлөлт нь манай улсын 
хувьд шинэ туршлага бөгөөд бусад улс орны адил үр дүнтэй иргэдийн оролцоо 
бүхий орон нутгийн хөгжлийг бий болгоход тодорхой хугацаа, санхүүжилт, 
хүчин чармайлт шаардах нь дамжиггүй юм.

Өмнөх хэсэгт ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагнал, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, хөрөнгийн удирдлага гэсэн үндсэн таван үе 
шатаас бүрддэг тухай дурдсан билээ. Өөрөөр хэлбэл, “ОНХС нь орон нутгийн 
онцлогт тохируулан орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, иргэдэд мэдээлэл 
хүргэх, олон нийтийн санал авах, иргэдийн оролцоотойгоор тулгамдсан 
асуудлыг тодорхойлох, эдгээрийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ боловсруулах, мэргэжлийн хүмүүс иргэдэд 
сонирхсон асуудлаар нь зөвлөгөө өгөх, хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээний жагсаалт боловсруулах, тэдгээрийг хэлэлцэх, саналыг 
эрэмбэлэх, шийдвэр гаргах, гүйцэтгэлийг үнэлэх, ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 
үр дүнд бий болсон хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх үйл явц юм”. Иймээс 
ОНХС-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд эдгээр таван бүрэлдэхүүнийг цогц 
утгаар ойлгох нь чухал юм. 

Олон улсын хөгжлийн ассоциаци болон Сангийн яам хооронд байгуулсан 
гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн 
хүрээнд Монгол Улсад ОНХС-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, тогтвортой 
үргэлжлүүлэхэд нэмэр болгох үүднээс тус сангийн үйл ажиллагааны үе шат 
тус бүрээр зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн таван багц бүхий гарын авлагыг 
боловсруулж уншигч Та бүхэнд хүргэж байна. 

Эдгээр гарын авлагууд нь өөр өөрийн онцлог шинжийг агуулахаас гадна 
ОНХС-ийн үе шатыг бүтэн цогц байдлаар харуулахыг хичээсэн нь зорилтот 
бүлгүүдэд тус сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад амар хялбар хөтөч 
болж өгнө. Иймд та бүхэн ОНХС-ийн үе шат бүрд иргэдийн оролцоог хангаж 
ажиллах боломж, нөхцөлийн талаар гарын авлага тус бүрээс дэлгэрүүлэн 
уншиж, судалж болно. 

3. ОНХС-ИЙН ГАРЫН 
АВЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
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ДАРААХ ХЭСЭГТ ГАРЫН АВЛАГУУДЫН ЛОГИК 
УЯЛДААГ ЗУРАГЛАН ҮЗҮҮЛЭВ. 

Зураг 5. Гарын авлагуудын логик уялдаа

1. ОНХС-ийн 
төлөвлөлт (баг)

Гарын авлага 1. 
“ОНХС ба иргэдийн 

оролцоотой 
“төлөвлөлт”

2. ОНХС-ийн 
төлөвлөлт (сум)

Гарын авлага 2.
“ОНХС-ийн хөрөнгө 

оруулалтын төслийн үнэлгээ, 
тэргүүлэх чиглэлээр 
эрэмбэлэх аргачлал”

Гарын авлага 4. 
“ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаанд иргэдийн 
оролцоотой хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх”

Гарын авлага 5. 
“ОНХС-ийн Хөрөнгийн 

удирдлага ба 
иргэдийн оролцоо”

Гарын авлага 3. 
“ОНХС-ийн хэрэгжилт, 

худалдан авах 
ажиллагаа”

3.ОНХС-ийн 
хэрэгжилт

4. ОНХС-
ийн хяналт-
шинжилгээ, 

үнэлгээ

5. ОНХС-ийн 
хөрөнгийн 
удирдлага
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ГАРЫН АВЛАГА ТУС БҮРИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 
САН БА ИРГЭДИЙН 

ОРОЛЦООТОЙ 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

02

01

Гарын авлагын зорилго: ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээг иргэдийн оролцоотой 
төлөвлөх.
Зорилтот бүлэг: Баг, хороодын Засаг дарга 
Товч агуулга: “ОНХС ба иргэдийн оролцоотой 
төлөвлөлт” гарын авлагад ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг иргэдийн 
оролцоотой төлөвлөх, түүний ач холбогдлыг 
дурдсан.

Гарын авлагын зорилго: ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналын жагсаалтыг үнэлэх, эрэмбэлэх 
аргачлалыг танилцуулна.
Зорилтот бүлэг: Сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид 
Товч агуулга: Гарын авлагад холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг шигтгээ болгон 
оруулж ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу төлөвлөлтийн үйл явцын нэгээхэн 
хэсэг эрэмбэлэх үйл ажиллагааг сумын Засаг даргын Тамгын газрын түвшинд хэрхэн 
хийх тухай аргачлалыг холбогдох хууль тогтоомжтой холбон тайлбарлалаа.

ОНХС-ИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН           

ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ,  
ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

ЭРЭМБЭЛЭХ 
АРГАЧЛАЛ

ОНХС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 
ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГАА 

ОНХС-ИЙН 
ХӨРӨНГИЙН 
УДИРДЛАГА
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05

04

03

Гарын авлагын зорилго: ОНХС-ийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг орон нутгийн түвшинд хууль, 
журмын дагуу зохион байгуулан хэрэгжилтийг сайжруулах.
Зорилтот бүлэг: Сум, дүүргийн албан хаагчид
Товч агуулга: Гарын авлагад тухайн орон нутгийн иргэдийн 
санаачилсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд 
шаардлагатай бараа, ажил, үйлчилгээг холбогдох хууль, журамд 
заасны дагуу ил тод, нээлттэй, шударга өрсөлдөөнийг хангахуйц 
байдлаар үр дүнтэй зохион байгуулах, худалдан авалтын үе шат 
бүрийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг тодотгож, 
хэрэглэхэд хялбар, бодит жишээнд тулгуурлан тайлбарласан болно.

Гарын авлагын зорилго: ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд иргэдийн оролцох 
боломжийг тодорхойлох
Зорилтот бүлэг: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний албан 
хаагчид, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Төлөөлөгч, 
дарга, нарийн бичгийн дарга нар, иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлөл
Товч агуулга: ОНХС-ийн үйл ажиллагаа хууль, дүрэм, 
журмын дагуу зөв зохион байгуулагдсан эсэх, тодорхой үр 
дүн гарч, өгөөж хүртэгчдийн хүлээлтийг хангасан эсэхийг 
тодорхойлоход иргэдийн оролцоог хэрхэн хангах талаар 
дурдсан болно.

Гарын авлагын зорилго: энэхүү гарын авлагын хүрээнд ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны чухал үе шат болох тус сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
бүрдсэн хөрөнгийг өмчид бүртгэн үр дүнтэй удирдах асуудлыг судална.
Зорилтот бүлэг: Төрийн албан хаагч, иргэд
Товч агуулга: ОНХС-ийн  хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний үр дүнд орон нутгийн иргэдэд 
төрийн үйлчилгээг хүргэх, иргэдийн нийтлэг эрх ашгийн тусын тулд 
ашиглах хөрөнгө, өмч бий болох бөгөөд үүнийг “эзний сэтгэлээр” өмчилж, 
ашиглаж, хамгаалахад оролцогч талуудын үүрэг оролцоо, анхаарах 
зүйлсийн талаар дурдсан.

ОНХС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 
ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГАА 

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД 

ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦООТОЙ ХШҮ 

ХИЙХ

ОНХС-ИЙН 
ХӨРӨНГИЙН 
УДИРДЛАГА
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ТЭМДЭГЛЭЛ
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УДИРТГАЛ
Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн төлөвлөлт нь 
иргэдийн оролцоог хангах хамгийн чухал үе шат юм. Иргэд 
оршин суугаа орон нутгийнхаа нөхцөл байдлыг хэнээс ч 
илүү мэдэх бөгөөд тэд өөрсдийн нийтлэг ашиг сонирхол, 
хэрэгцээг хамгийн сайн төлөөлж чадна. Өнөөдөр иргэд 
өөрсдийн амьдрах таатай орчноо бүрдүүлэхийн тулд 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулах, хэрэгжүүлэх 
аливаа хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд саналаа өгөх, 
бүтээлчээр оролцох, хамтарч ажиллах шаардлага байгаа 
бөгөөд энэхүү боломж нь эрх зүйн хувьд нээлттэй болсон. 
Тиймээс орон нутгийнхаа тулгамдсан асуудал, тэргүүлэх 
чиглэлийг тодорхойлоход иргэдийн оролцоо, тэдний 
идэвх санаачилга юу юунаас илүү хэрэгтэй.

Ялангуяа Монгол улсын засаг захиргааны анхан шатны 
нэгж болох багийн түвшинд ОНХС-ийн төлөвлөлтийг сайн 
зохион байгуулах нь орон нутгийн удирдлага буюу багийн 
Засаг даргаас сэтгэл, зүтгэл шаардсан чухал ажил болоод 
байна. Учир нь ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн бүтээлч 
оролцоог бодитой хангаснаар уг сангаар хэрэгжих аливаа 
ажил орон нутгийн иргэдийн нийтлэг ашиг сонирхол, 
хэрэгцээнд нийцэж, орон нутагтаа иргэд ая тухтай 
амьдрах боломж бүрдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, иргэд өөрөө 
өөрсдийнхөө ирээдүйг бүтээх нөхцөл боломж өнөөдөр 
улам бэхжиж байгааг сайтар ойлгох нь зүйтэй.

Иймд энэхүү гарын авлага нь багийн түвшинд иргэдийн 
оролцоотойгоор сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  
хөрөнгөөр санхүүжих хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг 
төлөвлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилготой. Тухайлан тэмдэглэвэл уг гарын авлага 
нь багийн Засаг дарга нарт зориулагдсанаараа онцлог юм. 
Гарын авлагыг ойлгомжтой, практикт авч хэрэгжүүлэх 
боломжтой болгох үүднээс орон нутгийн зарим сайн 
туршлага, жишээгээр баяжуулан бэлтгэсэн болно.
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МОДУЛЬ I НЬ ҮНДСЭН 4 ҮЕ ШАТААС БҮРДЭНЭ

НЭГДҮГЭЭР ҮЕ 
ШАТАНД

Багийн түвшинд 
иргэдийн оролцоог 

хангах ажлыг 
төлөвлөх, иргэдийг 
мэдээллээр хангах;

ХОЁРДУГААР ҮЕ 
ШАТАНД

Иргэдээс санал авах, 
саналыг нэгтгэж 

төслийн урьдчилсан 
жагсаалт бэлтгэх; 

ГУРАВДУГААР ҮЕ 
ШАТАНД

Багийн Иргэдийн 
Нийтийн Хурал 

(ИНХ)-аар төслүүдийг 
хэлэлцэн санал хурааж 

эрэмбэлэх, батлах; 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ҮЕ 
ШАТАНД

ИНХ-ын шийдвэрийг 
сумын ЗДТГ-т уламжлах, 

ИНХ-ын шийдвэрийг 
иргэддээ мэдээлэх үйл 

ажиллагааны талаар 
багтаасан. 
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БАГИЙН ТҮВШИНД 
ИРГЭДИЙН  ОРОЛЦООГ 

ХАНГАХ БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ТӨЛӨВЛӨХ

ТАНИЛЦУУЛГА БЭЛТГЭХ

МЭДЭЭЛЛИЙН БАГЦЫГ БҮРДҮҮЛЭХ

ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ 
(ЭХНИЙ УЛИРАЛД БУЮУ 2-Р САРД БАГТААХ)
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Багийн түвшинд ОНХС-ийн үйл ажиллагааг 
төлөвлөхдөө холбогдох хууль, журмыг мөрдлөг 
болгож, заагдсан хугацаанд үр дүн сайтай зохион 
байгуулах шаардлагатай. Иймээс бэлтгэл үе 
шатны хүрээнд ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийг 
оролцуулахтай холбогдсон бүхий л үйл ажиллагааг 
нарийн төлөвлөх хэрэгтэй. Тухайлбал ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үе шат бүрд хийх ажил, 
хэрэгжүүлэх хугацаа, хариуцах эзнийг тодорхойлох нь тус сангийн үйл ажиллагаа 
саадгүй хэрэгжих боломжийг бүрдүүлнэ.

1.1. ОРОЛЦООГ 
ХАНГАХ АЖЛЫН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

БЭЛТГЭЛ АЖИЛ
Энэ үе шатанд ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийг хэрхэн оролцуулах, иргэдэд 
ямар мэдээллийг хүргэх, мэдээлэл нь ямар хэлбэр, загвартай байх, мэдээллийг 
ямар сувгаар хүргэх зэрэг ажлыг нарийн төлөвлөж бэлтгэх хэрэгтэй. Ялангуяа 
иргэдийг мэдээллээр хангах ажлыг эртнээс хийж эхлэх нь үр дүнтэй бөгөөд 
энэ нь эргээд иргэдийн оролцох идэвхийг нэмэгдүүлнэ. 

ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ АВАХ
Энд иргэдийг мэдээллээр хангасны дараа тэдний саналыг авах ажлыг хэрхэн 
зохион байгуулахаа төлөвлөнө. Тухайлбал орон нутгийн иргэдийн онцлогт 
тохируулан санал авах арга хэлбэр (санал асуулгын хуудас бөглүүлэх, бүлгийн 
ярилцлага хийх, цахим хэлбэрээр санал авах)-ээ тодорхойлох, ирсэн саналуудыг 
нэгтгэх, төслийн саналын урьдчилсан жагсаалтыг бэлтгэх үйл ажиллагааг энэ 
шатанд хийж гүйцэтгэнэ. Мөн багийн Засаг дарга хамтран ажиллах хүмүүсээ 
тодорхойлох, тэднийг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах, иргэдийн дунд 
хэлэлцүүлгийг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг төлөвлөх нь 
чухал юм.

БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР ТӨСЛИЙГ БАТЛАХ
Энэ үе шатанд ИНХ-ыг хүчин төгөлдөр ирцтэйгээр зохион байгуулах, иргэдээс 
ирсэн саналын танилцуулга болон нэмэлт төслийн саналыг хүлээн авч, 
төслүүдийг иргэдийн оролцоотойгоор эрэмбэлэх, эрэмбэлсэн төслийн 
жагсаалтыг бэлтгэх зэрэг ажлуудыг хэрхэн хийхээ төлөвлөнө. ОНХС-ийн 
төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог хангахад орон нутгийн удирдлага, түүний 
хамтран ажиллах хүмүүсийн мэдлэг чадвар, идэвх санаачилга хамгийн 
чухал бөгөөд энэ нь иргэдийн саналыг бодитой авч, түүнийг эрэмбэлэх үйл 
ажиллагааг хэрхэн зөв чиглүүлж чадахаас ихээхэн хамаарна.

ЭГЭХ ХОЛБОО
Энд багийн ИНХ-аас гаргасан тогтоолыг бэлтгэсэн төслийн жагсаалт, 
тодорхойлолтын хамтаар сумын Засаг даргын Тамгын газарт (ЗДТГ)-т 
хүргүүлнэ. Мөн багийн ИНХ болон сумын ЗДТГ-аас ямар шийдвэр, үр дүн 
гарсныг иргэдэд эргэж мэдээлэх ажил хийгдэнэ. Иймээс иргэдэд мэдээллийг 
хэзээ, хэрхэн түгээх ажлыг урьдчилан төлөвлөж, төлөвлөгөөнд тусгах хэрэгтэй. 

1

2

3

4

ЭНЭХҮҮ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 4 ҮЕ ШАТТАЙ БАЙХААР ТӨЛӨВЛӨЖ БОЛОХ ЮМ. ҮҮНД:
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Ба
гц

№

Хи
йх

 а
ж

ил

Ха
ри

уц
ах

 
эз

эн

Хугацаа

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар
6 

сар
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Бэ
лт

гэ
л 

үе

1
Үйл 
ажиллагааг 
төлөвлөх

Багийн 
ЗД

                                           

2

Иргэдэд 
мэдээлэх 
танилцуулга 
бэлтгэх

Сумын 
ЗДТГ, 
Багийн 
ЗД

                                           

3

Олон нийтэд 
танилцуулгыг 
мэдээлэх, 
түгээх

Сумын 
ЗДТГ, 
Багийн 
ЗД

                                           

4
Санал авах 
хуудас тараах

Багийн 
ЗД

                                           

5

Зохион 
байгуулалттай 
иргэдийн 
бүлгийг нягтлах

Багийн 
ЗД

                                           

6

Иргэдийн 
бүлгийн 
хэлэлцүүлэгт 
урилгаар 
оролцож болно

Багийн 
ЗД

                                           

7

Бүлгийн 
хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэлийг 
хурааж авах

Багийн 
ЗД

                                           

8
Цахим саналыг 
бүртгэх

Багийн 
ЗД

                                           

9
Саналын 
хуудсыг хурааж 
авах

Багийн 
ЗД

                                           

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ТӨЛӨВЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Хүснэгт 1. ОНХС-ийн үйл ажиллагааг 
иргэдийн оролцоотой төлөвлөх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
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10

Хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэл, 
саналын 
хуудас, цахим 
саналыг тус 
тусад нь 
нэгтгэх 

Багийн 
ЗД

                                           

11

Төслийн 
саналын 
урьдчилсан 
жагсаалт 
гаргах

Багийн 
ЗД

                                           

12 ИНХ-ын товыг 
тогтож зарлах

Багийн 
ЗД

                                           

13

ИНХ-ын ирцийг 
бүртгэж хүчин 
төгөлдөр 
эсэхийг 
нягтлах

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн 
ЗД

                                           

14

Төслийн 
урьдчилсан 
жагсаалтыг 
танилцуулах

Багийн 
ЗД

                                           

15

Хуралд 
оролцсон 
иргэдээс 
нэмэлт санал 
авах

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн ЗД

                                           

16

Нэмэгдсэн 
саналыг 
жагсаалтад 
оруулах

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн 
ЗД

                                           

17

Ижил саналыг 
нэгтгэх, 
шаардлагад 
нийцэхгүй 
саналыг хасах

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн 
ЗД

                                           

18

Төсөл тус 
бүрээр 
дэмжиж буй 
эсэхийг ил тод 
санал хураах,

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн 
ЗД
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19 Төслийг 
эрэмбэлэх

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга, 
Багийн 
ЗД

                                           

20

Эрэмбэлсэн 
төслийн 
жагсаалтыг 
танилцуулах

Багийн 
ИНХ-ын 
дарга

                                           

21 ИНХ-ын 
тогтоол гаргах

Багийн 
ИНХ

                                           

22

Төсөл тус 
бүрээр 
маягтын дагуу 
боловсруулалт 
хийх

БагийнЗД                                            

Эг
эх

 х
ол

бо
о 23

Жагсаалтыг 
сумын ЗД-д 
албан тоотоор 
хүргүүлэх

БагийнЗД                                            

24

ИНХ-ын 
шийдвэрийг 
багийн иргэдэд 
мэдээлэх

Багийн 
ЗД

                                           

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
ХАМТАРЧ АЖИЛЛАЖ БОЛОХ СУБЪЕКТҮҮД

ИТХ-ын төлөөлөгчид

Багийн ИНХ-ын 
тэргүүлэгчид

Иргэдийн нөхөрлөл, бүлэг

Иргэний нийгмийн 
байгууллагууд

Сумын ЗДТГ
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МЭДЭЭЛЭЛ БОЛ ИРГЭДИЙН:

  Амьсгалах агаар
  Бүтээлч оролцооны хөшүүрэг

1.2. ИРГЭДИЙГ 
МЭДЭЭЛЛЭЭР 
ХАНГАХ ҮЕ ШАТ

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ИРГЭД тус сангийн 
төлөвлөлтөд ИДЭВХ, САНААЧИЛГАТАЙ ОРОЛЦОХ боломжтой.

  ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэд ямар хэлбэрээр, хэзээ оролцох боломжтой, энэ нь 
ямар ач холбогдолтой болох талаарх мэдээллийг АЛЬ БОЛОХ ЭРТНЭЭС ШАТ 
ДАРААЛАЛТАЙ өгөх нь чухал.

  Мэдээлэл нь иргэдэд ОЙЛГОМЖТОЙ, НУРШУУ БИШ, ЗУРАГ, ДҮРСЛЭЛ БҮХИЙ 
хэрэгтэй мэдээллүүдийг багтаана.

   Ямар мэдээлэл

   Ямар хэлбэр, загвартай

  Ямар сувгаар хүргэх вэ? гэдгийг сайтар төлөвлөж, 
холбогдох ажлын зардлын төсөв, хариуцах эзнийг 
тодорхойлж, санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг тодорхой 
болгох шаардлагатай.

МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХДЭЭ
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ИРГЭДЭД ӨГӨХ МЭДЭЭЛЭЛ

Багийн Засаг дарга сумын ЗДТГ-тай 
хамтран дараах мэдээллийг бэлтгэн 
хүргэж болно. Үүнд:

 ОНХС-ийн зорилго, түүний ач холбогдол 
бүхий танилцуулга

 ОНХС-ийн өмнөх оны ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн 

 Тухайн онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдсан төслийн 
талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулга 

 Дараа жил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн, иргэдээс санал авах гэж байгаа 
болон сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан, 
тэргүүлэх ач холбогдолтой төслүүдийг багтаасан танилцуулгыг бэлтгэж, 
багийн мэдээ, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2 дугаар сард багтаан 
олон нийтэд танилцуулна (Журмын 5.1).

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 

Иргэдийн идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн нэмэлт мэдээлэл 
бэлтгэж болно болно. Үүнд:

 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр

 Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу ОНХС-ийн төслүүд нь сумын хөгжлийн 
төлөвлөгөөтэй уялдсан байх шаардлагатай)

 Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлэхийг хориглосон болон 
зөвшөөрсөн зүйлсийн жагсаалт
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ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН 

ЧИГ ҮҮРГҮҮД:

 Сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
зардал.

 Улс төрийн нам, төрийн бус 
байгууллагын зарлага;

 Үндэсний их баяр наадмаас бусад 
баяр, наадам, ойн арга хэмжээ, 
шашны зан үйлийн болон ёслолын 
зардал;

 Нийтийн эрх ашигт нийцээгүй үйл 
ажиллагаа;

 Зээл олгох, санхүүгийн үр дагавар 
бүхий баталгаа гаргах, хохирлыг 
нөхөн төлөх үүрэг авах;

 Орон нутгийн иргэдийн саналыг 
аваагүй, орон нутгийн төсвийн 
төлөвлөгөөнд тусгаж батлаагүй 
зардал, арга хэмжээ.

 Аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэнд олгох буцалтгүй тусламж, 
дэмжлэг, тэтгэмж, урамшуулал

 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
байгууллагаас бусад улсын 
төсвийн байгууллагын хөрөнгийн 
болон урсгал зардал

ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЧИГ ҮҮРГҮҮД 

(барилга байгууламж барих, тоног 
төхөөрөмж худалдан авах, их засвар хийх):

 Сумын нутаг дэвсгэрийн байгаль 
орчныг хамгаалах;

 Сумын доторх нийтийн эзэмшлийн 
гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, 
арчилгааг хийх, зохион байгуулах;

 Сумын тохижилт, мод, ургамал 
цэцэрлэгжүүлэлт, явган зам, 
амралт болон хүүхдийн тоглоомын 
талбайг тохижуулах, арчлах;

 Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
бэлчээрийн менежмент хийх;

 Сумын мал, амьтны халдварт 
өвчинтэй тэмцэх, хортон шавжийн 
устгал, хяналт, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, гамшгийн хор хохирлыг 
арилгах, мал эмнэлгийн үйлчилгээ 
үзүүлэх;

 Сумын нутаг дэвсгэр дэх нийтийн 
эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, 
нийтийн ариун цэвэр, гудамж 
талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, 
хог зайлуулалтыг хийх;

 Сумын усан хангамж, бохир 
ус, цэвэрлэх байгууламж бий 
болгох, усны аж ахуйн хөнгөлөлт, 
үйлчилгээ үзүүлэх;

 Сумын орон нутгийн өмчийн 
барилга байгууламжийн их засвар, 
шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө 
оруулалт хийх
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Иргэдэд зориулсан сургалт 
зохион байгуулах, мэдээллээр 
хангах (багийн байр болон 
сумын ЗДТГ-ын самбарт 
мэдээлэл тавих, нийгмийн 
сүлжээ, аймаг, сумын цахим 
хуудас, ОНХС-ийн вэб хуудас, 
орон нутгийн радио, телевиз, сонин, сэтгүүл зэрэгт мэдээлэл тавих)

Нийтийн сонсгол (Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 9.3)  

Төлөөлөгчийн өдөрлөг, Багийн өдөрлөг

«Буухиа зар» (хот айлаас хот айл руу дамжуулан буухиа зар/-ыг илгээх, 
зар хүлээн авсан ба хүлээлгэж өгсөн хүн гарын үсэг зурж баталгаажуулна 
(Архангай аймгийн Цахир сумын иргэн Ганаагийн санаачилга)

“Аяны богц” Шаардлагатай мэдээллийг багтаасан цүнх аялуулах (Говь-
Алтай аймгийн Дэлгэр сум)

“Өрхтэй харилцах дэвтэр” Байнгын харилцдаг дэвтэртээ бичиж илгээдэг

“Масс мессеж” (Өмнөговь аймгийн Сэврэй сум)

“Ухуулагч, хэсгийн ахлагч”  (Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум)

“Аравтын ахлагч” (Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум)

“Өрхөд зориулсан сонин” (Сэлэнгэ аймаг)

“333” сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн 3 дахь өдрийн 3 цагт мэдээлэл 
хийх (Дорноговь аймгийн Сайншанд сум)

ИРГЭДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР 
ХАНГАХ  ХУВИЛБАР, 
САЙН ТУРШЛАГУУД: 
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ИРГЭД САНАЛАА ӨГӨХ БОЛОМЖИЙГ ХАРУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ: 
АРАВТ ТӨСӨЛ (ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМ)

Саналаа хэрхэн өгөх боломжтой, хэнтэй хэрхэн холбогдох вэ гэдгийг тодорхой бичсэн нь эргэх 
холбоог хангахад ач холбогдолтой юм.



ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ 
АВАХ ҮЕ ШАТ

САНАЛ АСУУЛГА

БҮЛГИЙН ЯРИЛЦЛАГА

ЦАХИМ САНАЛ

САНАЛ АВАХ, НЭГТГЭХ

5-Р САРД БАГТААН УРЬДЧИЛСАН НЭГДСЭН 
ЖАГСААЛТЫГ БЭЛТГЭХ

Иргэдийн оролцоо бүхий төлөвлөлт нь иргэд орон нутагт 
тулгамдаж буй асуудлаа өөрсдийн оролцоотойгоор 
тодорхойлох, төлөвлөх үйл ажиллагаа юм. 

• Орон нутаг, иргэдийнхээ өмнө тулгамдаж буй асуудал, 
тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлохдоо иргэдийн саналыг 
авах нь чухал. 

• Иргэд өөрсдийн оршин суугаа газрынхаа нөхцөл 
байдлыг хэнээс ч илүү сайн мэддэг бөгөөд өөрсдийн 
оролцоотойгоор хамтаараа ая тухтай амьдрах орчноо 
бүрдүүлж чадна. 



ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл 45

2.1. ИРГЭДЭЭС 
САНАЛ АВАХ 
ХЭЛБЭР

1. Санал асуулгын хуудас  (хүснэгт 2-ыг ашиглана)

2. Бүлгийн хэлэлцүүлэг (орон нутгийн иргэд өөрсдийн өмнө тулгамдаж буй асуудлаар 
нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлж сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн хэд хэдэн 
бүлгийн зохион байгуулалт)

3. Цахим хэлбэр болон техник, технологийн дэвшилтэт бусад арга хэлбэр (цахим 
шуудан, гар утасны мессеж г.м)

Иргэдэд санал авах маягтыг 
хүргүүлэхдээ саналыг хурааж авах 
хугацаа,  цахим санал авах хаяг болон 
ИНХ-ын хэлэлцүүлгийн хуваарийг 
албан захидалд тусгаж болно.
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САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДСААР ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ

Санал асуулгын хэлбэрээр иргэдээс мэдээлэл авахдаа 
холбогдох журамд заасан “санал авах маягт”-ыг ашиглан 
багийн өрх бүрд хүргүүлж, тэдний саналыг авна. ОНХС-ийн 
төлөвлөлтөд иргэдээс санал авах маягтыг дараах хүснэгтэд 
харуулав.

Хүснэгт 2. ОНХС-д санал авах маягт
 

ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВАХ МАЯГТ        Саналын хуудасны бүртгэлийн №.............

Аймаг ................ Сум ................. Баг .........

Ам бүлийн тоо .....

Ам бүл дэх 18-аас дээш 
настай хүний тоо ....

Гэрийн хаяг:   ............................................................................................................. хаягт байрших 
................................. овогтой ............................... ТА Орон нутгийн хөгжлийн сангийн                     
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн талаар саналаа өгнө үү.

1. Сумын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан сумын Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр дараах байршилд ....... онд хийгдэх ажлыг дэмжиж байгаа эсэх

Төслийн нэр
Төсөл хэрэгжих байршил, 

хүчин чадал

Дараах төслүүдийг дэмжиж 
байгаа эсэхээ ТИЙМ/ҮГҮЙ-г 

сонгож саналаа өгнө үү.

ТИЙМ ҮГҮЙ

1.1 Төсөл 1      

1.2 Төсөл 2      

1.3 .....  

Тайлбар:     
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2. Сум, багт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр ямар төсөл хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай гэж бодож байна вэ? Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр хэдэн хүн үр 
өгөөжийг хүртэх боломжтой вэ?

Төслийн нэр
Төсөл хэрэгжих байршил, 

хүчин чадал

Нийгэм, эдийн засгийн 
нөлөөлөл/ үр өгөөжийг 
хүртэх хүний тоо

2.1 Санал 1    

2.2 Санал 2    

2.3 ............................    

     

........ оны .........сарын......... өдөр

Иргэнд үлдэх хэсэг :                                                  Саналын хуудасны бүртгэлийн №.......

Саналын хуудас хүлээн 
авсан хүний овог, нэр 

Хүлээлгэн өгсөн Багийн 
Засаг даргын овог, нэр 

Огноо

.................................................. ................................................... .......... оны .... сарын .... өдөр

Тэмдэглэл: Иргэдийн саналыг эрэмбэлж нэгтгэн ....... оны ....... сарын ..... -ны өдөр 
баг/хорооны ИНХ-аар хэлэлцэж батлах тул ИРГЭН ТА хуралдаа идэвхтэй оролцоно 
уу. (г.м )
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ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Зохион байгуулалттай бүлгийн 
хувьд 50-аас доошгүй иргэн, 
алслагдсан багийн хувьд 30-аас 
доошгүй иргэний бүрэлдэхүүнтэй 
байх ба бүлгийн ярилцлага, 
хэлэлцүүлгийг жилд хоёроос 
доошгүй удаа хийсэн байна. 
Жишээ нь: хот айл, ойролцоо 
нутагладаг иргэд тус бүр сонирхлын бүлгээрээ нэгдэж, ОНХС-ийн төслийн саналаа 
хэлэлцэж, тэмдэглэл хөтлөн, өөрсдийн төлөөллөө сонгон багийн ИНХ-д илгээж 
болно.

Багийн Засаг дарга сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн, зохион байгуулалттай санал 
өгөх бүлгийг нягталж, хэрэв бүлэг хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тохиолдолд 
урилгаар оролцож болно.

БҮЛГИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ

Нэгдмэл сонирхолтой бүлгүүдтэй хамтарч ажиллах нь оролцоот засаглалын нэг 
чухал хэлбэр юм. Ийм бүлгүүдтэй хамтарч ажиллахдаа гишүүдийн нийтлэг сонирхол 
бүрдсэн эсэхийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Түүнчлэн, бүлгүүдийн үйл ажиллагааг үр 
дүнтэй зохион байгуулахад багийн Засаг дарга дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллана. 
Жишээ нь: бүлгүүдэд иргэний танхимыг ашиглах хуваарь гаргаж өгөн асуудлаа 
хэлэлцэх боломж олгож болно.

Бүлгийн ярилцлагын тэмдэглэлийг ОНХС-ийн журмын 3-р хавсралт “Нээлттэй 
санал асуулга, хэлэлцүүлэг, бүлгийн ярилцлагын маягт”-ын дагуу бүлгүүдээс 
хүлээж авна.  
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ЦАХИМ ХЭЛБЭР БОЛОН 
ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН 

ДЭВШИЛТЭТ АРГААР 
САНАЛ АВАХ

Цахим хэлбэр болон техник, технологийн 
дэвшилтэт бусад арга хэлбэрээр илгээсэн 
саналыг багийн Засаг дарга бүртгэхдээ 
дараах мэдээллийг тэмдэглэнэ. Үүнд:

Утасны дугаар Цахим хаягИргэний нэр

Техник, технологийн дэвшилтэт бусад арга хэлбэрээр авсан төслийн саналын 
жагсаалтыг ОНХС-ийн журмын 4-р хавсралтад оруулсан дараах маягтын дагуу 
нэгтгэнэ. 

ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛТЭТ БУСАД АРГА ХЭЛБЭРЭЭР АВСАН  
ТӨСЛИЙН САНАЛЫН ЖАГСААЛТ

Санал өгсөн иргэдийн нийт тоо:
Үүнээс: Цахим шуудангаар
               Мессеж

  Төслийн санал Төслийн саналыг дэмжсэн иргэдийн тоо
1    
2    
3    
4    

Санал асуулга эхэлсэн хугацаа     ........................

Санал асуулга дуусгавар болсон хугацаа ........................

Багийн Засаг даргын гарын үсэг: 

20 ... оны ... сарын ... өдөр



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл50

Жишээ: 
А сумын 1 дүгээр баг.

Багийн Засаг дарга хүлээн авсан төслийн 
саналуудыг хамгийн олон саналтайгаас 
эхлэн бага санал руу эрэмбэлнэ.

Санал асуулгын хуудсаар 100 иргэн саналаа өгсөн бөгөөд дараах саналуудыг 
дэвшүүлжээ.

1.     Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх 89

2.     Мал угаалгын ваннтай болох 71

3.     Гудамжны гэрэлтүүлгийн их засвар 63

4.     А төсөл 56

5.     Б төсөл 52

6.     В төсөл 51

7.     Г төсөл 48

8.     Д төсөл 47

9.     Цагдаагийн байр засварлах 31

Иргэд хэлэлцүүлэг хийж дараах саналуудыг гарган багийн Засаг даргад хүргүүлэв. 

1.     Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх 30

2.     С төсөл 25

3.     М төсөл 25

2.2. ИРГЭДЭЭС АВСАН 
САНАЛЫГ НЭГТГЭХ 
ҮЙЛ ЯВЦ

ОНХС-аас 
санхүүжүүлэхийг 

хориглосон “төсвийн 
байгууллагын 

хөрөнгийн зардал” тул 
уг төслийг 

жагсаалтаас хасна.
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Цахим хэлбэрээр санал авахад дараах саналууд гарсан. Үүнд:

1.    Мал, угаалгын ванн барих 40

2.    Гудамжны гэрэлтүүлгийн их засвар 30

3.    Е төсөл 15

4.    Ж төсөл 45

5.    З төсөл 61

Дээрх гурван аргаар иргэдээс авсан санал хоорондоо адил байвал түүнийг 
нэгтгэхдээ саналын тоонуудыг нэгтгэхгүй, харин аль олон санал авсан төслийн 
тоог үндэслэн жагсаалтад оруулж эрэмбэлнэ. Жишээлбэл санал асуулгын хуудсаар 
“Гудамжны гэрэлтүүлгийн их засварын ажил”-ыг 63 хүн дэмжсэн байхад цахим 
хэлбэрээр санал өгсөн иргэдийн 30 хүн нь уг төслийг мөн дэмжсэн байж болно. 
Тиймээс эдгээр саналыг давхацсан буюу адил төрлийн санал гэж үзээд төслүүдийн 
нэгдсэн жагсаалтад зөвхөн санал асуулгын хуудсаар авсан 63 хүний саналыг нэгдсэн 
жагсаалтад оруулна.  Үүнийг дараах хүснэгтэд жишээ болгон харуулав.

Хүснэгт 3. Нэгдсэн жагсаалт

№         ТӨСӨЛ Саналын тоо 

1.     Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх 89

2.      Мал угаалгын ваннтай болох 71

3.     Гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар 63

4.      З төсөл 61

5.      А төсөл 56

6.      Б төсөл 52

7.      В төсөл 51

8.      Г төсөл 48

9.      Д төсөл 47

10.     Ж төсөл 45

11.     Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх 30

12.     С төсөл 25

13.     М төсөл 25
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Иргэдээс авсан саналуудыг нэгтгэсний дараа Багийн ИНХ-аар хэлэлцэх урьдчилсан 
жагсаалтыг дараах хүснэгтийн дагуу бэлтгэнэ. Гэхдээ ОНХС-аас санхүүжүүлэхийг 
хориглосон зүйлийг хүснэгтэд оруулахгүй. 

Хүснэгт 4. Багийн ИНХ хэлэлцүүлэх урьдчилсан жагсаалт
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2.3. ТӨСЛИЙН САНАЛЫН 
УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТ 
БЭЛТГЭХ НЬ
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ТӨСЛИЙН САНАЛ (2-р багана)
Нэгдсэн жагсаалтад саналын тоогоор 
эрэмбэлэгдсэн төслүүдийн нэрийг дээрээс 
нь доош жагсааж бичнэ. Өөрөөр хэлбэл, 
хамгийн олон санал авсан төслөөс хамгийн 
бага санал авсан төсөл хүртэл эрэмбэлэн 
жагсаана. Гэхдээ багийн ИНХ-ын санал 
хураалтаар орон нутгийн хувьд тэргүүлэх ач 
холбогдолтой төслүүдийг тодорхойлж болно.

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА 
(6-р багана)

Тухайн төслийг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 
хэрэгцээ, шаардлага болон түүний 
үндэслэл, шалтгааныг тодорхой, 
товч дурдана. Төслийн үндэслэлийг 
оновчтой тодорхойлох нь багийн 
ИНХ-д тухайн төслийг хэлэлцүүлж, 
шийдвэрлүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ. 

САНАЛЫН ТОО (4-р багана) 
Тухайн төсөл нь хэдэн хүний санал 
авсныг тоогоор илэрхийлэн бичнэ.

ИРГЭДИЙН САНАЛЫН ТОО (5-р багана) 
Тухайн төсөлд өгсөн иргэдийн саналын 
тоог багийн сонгуулийн насны нийт 
иргэдийн тоонд харьцуулсан харьцааг 
хувиар илэрхийлэн бичнэ. Жишээлбэл: 
“Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх” 
үйл ажиллагааг дэмжиж нийт 89 иргэн 
санал өгсөн гэж үзье. Харин тухайн 
багийн сонгуулийн насны нийт иргэдийн 
тоо 356 хүн байв. Иймд иргэдийн 
саналын тоог хувиар илэрхийлэхдээ 
дараах томьёог ашиглана. 

Иргэдийн саналын тоо = 89
356 * 100 = 25%

САНАЛ ӨГСӨН ХЭЛБЭР (3-р багана) 
Иргэдээс саналыг ямар хэлбэрээр 
авснаа тодорхойлж бичнэ. Жишээлбэл: 
санал асуулгын хуудас, бүлгийн 
ярилцлага, цахим (техник, технологийн 
дэвшилтэт бусад арга) хэлбэрийн 
алинаар нь тухайн төслийн саналыг 
авсан тухай бичих юм.

ХҮСНЭГТИЙН ТАЙЛБАР
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ТӨСӨВ (9-р багана)
Тухайн төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон нийт 
төсвийг бодитой тооцож бичнэ. 
Ингэхдээ төслийн хөрөнгө 
оруулалтын зардлаас гадна, цаашид 
уг төслийн гүйцэтгэл дууссаны дараа 
жил бүр хэчнээн хэмжээний үйл 
ажиллагааны (урсгал зардал) зардал 
гарах, уг зардлыг ямар эх үүсвэрээс 
санхүүжүүлэх зэргийг тооцож 
тодорхой тайлбартай бичнэ.

СУМЫН ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛД 
ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛӨХ (7-р багана)

Тухайн төслийг хэрэгжүүлснээр 
орон нутаг, иргэдийн амьдралд ямар 
өөрчлөлт авчрах, эерэг үр дүн юу 
болохыг тодорхой бичнэ. 

Жишээлбэл:

• Амьдрах аюулгүй орчин бүрдэнэ
• Гэмт хэрэг буурна
• Иргэд ажлын байраар хангагдана 
• Иргэд тав тухтай орчинд амьдарна
• Амьжиргааны түвшин дээшлүүлнэ 
• Цаг бага зарцуулна, цаг хэмнэнэ
• Хүүхдүүд аюулгүй тоглох орчин бүрдэнэ
• Чөлөөт цагаа өнгөрөөх газартай болно

ҮР ӨГӨӨЖ ХҮРТЭГЧДИЙН ТОО                 
(8-р багана)
Тухайн төслийн үр өгөөж (7-р баганад 
бичигдсэн үр нөлөө)-ийг хэдэн 
хүн хүртэхийг тоогоор илэрхийлэн 
бичнэ. Жишээлбэл: багийн төвийн 
“хатуу хучилттай замыг засах” төсөл 
хэрэгжсэнээр түүний ашиг тусыг 
хүртэж буй хүмүүсийн тоог тооцож 
гаргана. Ингэхдээ багийн төвийн иргэд 
болон түүгээр зорчдог иргэдийн тоог 
баримжаалан бодитой тоог тооцож 
болно. Энэ нь тухайн төсөл нийтийн эрх 
ашигт нийцэж байгаа эсэхийг нотлон 
харуулах нэг үндэслэл болох юм. 



БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН 
ХУРЛААР ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН 

БАТЛАХ ҮЕ ШАТ

ИНХ-Д ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ

ТӨСЛИЙН САНАЛЫГ АЧ ХОЛБОГДЛООР ЭРЭМБЭЛЭХ

ТӨСӨЛ БҮРЭЭР САНАЛ ХУРААХ

ЭРЭМБЭЛСЭН ТӨСЛИЙН САНАЛЫН ЖАГСААЛТЫГ 
БАТЛАХ (5-Р САРД БАГТААН)
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3.1. БАГИЙН ИНХ-ЫН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР 
БАЙДАЛ, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ

ИНХ-ын хүчин төгөлдөр байдлыг хангахад иргэдийн ирц хамгийн чухал 
байдаг. Иймд өрх бүрийн оролцоог хангахдаа орон нутаг, иргэдийн 
онцлогт тохирсон арга хэлбэрийг оновчтой сонгож тэдний оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд анхаарах нь чухал.

Багийн ИНХ-ын зарыг “санал авах хуудас”-нд 
мэдээлэхээс гадна, хурал болохоос 7-14 өдрийн 
өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 
хүргэх бөгөөд иргэдэд мэдээлэл хүргэх өөр оновчтой 
арга хэлбэрийг сонгох нь зүйтэй. Жишээлбэл:  
өмнө дурдсан иргэдийг мэдээллээр хангах сайн 
туршлагуудаас суралцаж болох юм.

Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.10-д заасны дагуу “хүчин төгөлдөр 
ирц” гэж зөвхөн тухайн багийн сонгуулийн насны 
иргэдэд хамаатай. Багийн түвшинд 4 өрх тутмаас; 
аймгийн төвийн сумын багт 20-30 өрх тутмаас тус 
бүр нэг хүн ирсэн тохиолдолд хүчинтэйд тооцно.

Багийн ИНХ-ын дарга хурлын ирцийг бүртгэн 
оролцогчдоор гарын үсэг зуруулна. Мөн тус хурлын 
үйл явцын талаарх дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг 
хөтөлж, ИНХ-ын тэргүүлэгчдийн гарын үсгээр 
баталгаажуулна. 
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1. Багийн Засаг даргын бэлтгэсэн төслийн урьдчилсан жагсаалт (4-р 
хүснэгтийг үзнэ үү)-ыг танилцуулах (санал асуулга, бүлгийн ярилцлага, 
цахим хэлбэрээр авсан санал, түүнийг нэгтгэн жагсаалт бэлтгэсэн 
үйл явцыг тайлбарлах)

2. Багийн ИНХ-д оролцож буй иргэдээс дахин шинээр санал авах
3. Шинэ санал гарсан бол түүнийг жагсаалтад оруулах
4. Адил төстэй саналыг нэгтгэх
5. ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхийг хориглосон зүйлсийн талаар 

санал байгаа бол түүнийг хасах
6. Төслүүд (санал)-ийг ач холбогдлоор нь үнэлэх, эрэмбэлэх ажлыг 

зохион байгуулах (энэхүү гарын авлагын 3.3-р хэсэгт тусгасан 
аргуудыг ашиглаж болно)

7. Эрэмбэлсэн төсөл буюу саналын жагсаалтыг танилцуулах
8. Төсөл (санал) тус бүрийн хувьд саналыг ил тод хурааж дэмжигдсэн 

саналуудыг жагсаалтад үлдээх
9. Багийн ИНХ-ын тогтоол гаргах

(ОНХС-ийн журам 5.9-5.13)

ИНХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ДЭС 
ДАРААЛЛЫН ЗАГВАР:

ИНХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ 
ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТЛӨХ:

Багийн ИНХ-ын хуралдааны тэмдэглэлийг 
хэрхэн хөтлөх загварыг ОНХС-ийн журмын 
6-р хавсралт “Багийн ИНХ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл”-д тодорхой заасан тул үйл 
ажиллагаандаа авч ашиглана уу. Уг загвар 
нь дараах бүтэцтэй:

	Ерөнхий мэдээлэл

	Оролцогчдын мэдээлэл

	Төсөл, арга хэмжээний санал хураах, 
эрэмбэлэх үйл ажиллагаа

	Хурлын дараах арга хэмжээнүүдийн 
талаар хэрхэн тэмдэглэхийг заасан.
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3.2. ТӨСЛИЙГ АЧ 
ХОЛБОГДЛООР НЬ ЭРЭМБЭЛЭХ

Багийн ИНХ нь орон 
нутгийн удирдлага болон 
иргэд хамтаараа оршин 
суугаа газрынхаа орчин 
нөхцөлийг сайжруулах, 
тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх боломжийг 

олгож өгдөг. Иймээс нэгдсэн саналын жагсаалтад үндэслэн санал нэг 
бүрийн хувьд түүний үндэслэл шалтгаан, хамрах хүрээ, гарах үр дүн болон 
тэдгээрийн давуу ба сул талын талаар сайтар хэлэлцэж төслүүдийг ач 
холбогдлоор нь эрэмбэлэх хэрэгтэй.  Энэ нь нийтийн ашиг сонирхолд 
нийцсэн төсөл, арга хэмжээг сонгох, цаашлаад ОНХС-ийн хөрөнгөөр уг 
төслийг хэрэгжүүлэх боломжийг дэмжиж өгнө.

МАТРИЦ 
Сум, баг, иргэдийн 
хувьд тулгамдсан 

асуудлыг тодорхойлох, 
ач холбогдлоор нь 

эрэмбэлэхэд тусална.

АСУУДЛЫН МОД
Гол асуудлын шалтгаан, 

үр нөлөөг тодруулна.

ШИЙДЛИЙН МОД
Гол асуудлыг хэрхэн 

шийдвэрлэх стратегийг 
тодорхойлно.

Төслүүдийг эрэмбэлэхийн өмнө тэргүүлэх ач холбогдолтой төслүүдийг 
тодорхойлох зорилгоор “Эрэмбэлэлтийн матриц”, “Асуудлын мод”, 

“Шийдлийн мод” зэрэг аргыг ашиглаж болно.
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ЭРЭМБЭЛЭЛТИЙН МАТРИЦЫН АРГА

1Энэ аргын тусламжтайгаар тухайн багт тулгамдаж буй 
эсвэл шийдвэрлэвэл зохих гол асуудлыг тодорхойлж болно. 
Ингэхдээ дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Үүнд: 

1. Багийн хэмжээнд ямар асуудал тулгамдаж байгаа, нэн тэргүүнд 
шийдвэрлэх шаардлага асуудал юу болохыг тухайн газар оршин суудаг 
иргэдээс тодруулна.

2. Багийн хэмжээнд хамгийн олон хүний эрх ашгийг хөндөж буй хэдэн 
гол асуудлыг самбарт бичнэ. 

3. Эдгээр асуудлуудаас нэн тэргүүнд ямар асуудлыг шийдвэрлэх 
шаардлагатайг нь иргэдээс асуух байдлаар 1-5 оноогоор үнэлүүлж, ач 
холбогдлоор нь эрэмбэлнэ (Хүснэгт 5).

4. Эрэмбийн дагуу жагсаалтад байгаа саналуудыг цааш үргэлжлүүлэн 
хэлэлцэнэ. Ингэхдээ “асуудлын мод” ба “шийдлийн мод” гэсэн хоёр 
аргыг ашиглаж болно. 

Хүснэгт 5. Эрэмбэлэлтийн матрицын жишээ:

Тулгамдсан асуудал Эрэмбэ Хэрэгтэй зүйлс Эрэмбэ

Хоггүй орчин бий 
болгох 3

• Хогийн цэг байгуулах
• Хогийн машин
• Өрхийн хогийн сав

1
3
2

Малын өвчлөлийг 
бууруулах 4

• Малын эмчтэй болох
• Вакцинжуулах
• Хорио цээрийн ажиллагаа

2
1
3

Бэлчээрийн 
хомсдол 1

• Бэлчээрийн заагийг тогтоох
• Хамгаалалтад авах
• Малчдыг сургах
• Бэлчээрийн талбайг хамгаалах

2
3
4
1

Иргэдийн ходоод, 
гэдэсний өвчлөл 2

• Цэвэр усны хангамжийн шугам 
хоолой тавих

• Усны эхийг хамгаалах

1
2

Гудамжны 
гэрэлтүүлэг 5

• Гудамжны гэрэл зоох
• Цахилгааны шугамыг татах
• ...............

2
1
3
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Товч тайлбар

Дээрх хүснэгтэд байгаа жишээнээс үзвэл “БЭЛЧЭЭРИЙН ХОМСДОЛЫГ 
БУУРУУЛАХ” гэдэг нь тухайн орон нутгийн хувьд нэн тэргүүнд шийдвэрлэх 
шаардлагатай асуудал болж байна.

Нийт 5 асуудал байгаа бөгөөд 
эдгээрээс хамгийн чухал гэж үзсэнээ 
1, хоёр дахийг нь 2 гэх мэт байдлаар 
ач холбогдлоор нь эрэмбэлнэ.

2-р багана

Дээрх таван асуудал тус бүрийн 
хувьд юу хийх хэрэгтэйг нь мөн 
адил ач холбогдлоор нь эрэмбэлнэ.

4-р багана
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АСУУДЛЫН МОДНЫ АРГА 

2Энэхүү арга нь асуудлыг шалтгаан, үр дагаврын гинжин 
холбоог тодорхойлоход тусалдаг. Тухайлбал ИНХ-ын үеэр уг 
аргыг ашиглан багийн хэмжээнд ямар асуудал тулгамдаж 
байгаа, түүний шалтгаан, үр дагавар нь юу болохыг иргэдтэй 

хамтран хэлэлцэж болно. Энэ нь иргэдийн ирүүлсэн санал, төслийг 
эрэмбэлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл, тулгамдсан 
асуудлын шалтгаан, түүний сөрөг үр дагаврын талаар хэлэлцсэнээр 
иргэд ач холбогдол багатай саналуудыг жагсаалтаас хасах байдлаар 
эрэмбэлэх боломж бүрдэнэ. Ингэхдээ,

 НЭГД. Багийн Засаг дарга нь цагаан самбар дээр асуудлын модыг 
байгуулах

 ХОЁРТ. Багийн Засаг дарга хуралд 
оролцогчдоос тус багийн хэмжээнд 
тулгамдсан гол асуудал юу байгааг асууж, 
наалддаг цаасан дээр бичүүлнэ. Үүнийг 
асуудлын модны голд нь байршуулан наана.

 ГУРАВТ. гол асуудлыг бий болгож буй 
шалтгаан юу болохыг хуралд оролцогчдоос 
асууж, мөн наадаг цаасан дээр бичүүлнэ. 
Эдгээрийг гол асуудлын доод талд байрлах 
“шалтгаан” гэсэн хэсэгт наана.

 ДӨРӨВТ. гол асуудал нь ямар сөрөг үр дагавар бий болж байгааг 
оролцогчдоос асууж, наадаг цаасан дээр мөн бичүүлнэ. Үүнийг модны 
дээд талд байрлах “үр нөлөө” гэсэн хэсэгт наана.

 ҮР НӨЛӨӨ

ГОЛ АСУУДАЛ

ШАЛТГААН

Товч тайлбар: 
•	 Асуудлын модны гол асуудлыг бодит байдлаар нь бичнэ. Жишээлбэл: 

бэлчээр хомсодсон, хог хаягдал ихэссэн гэх мэт

•	 Гол асуудлын шалтгаан, асуудлаас үүсэж буй сөрөг үр дагавар юу 
болохыг мөн адил бодит байдлаар нь бичнэ.

•	 Гол асуудал тус бүрийн хувьд мод байгуулж, шалтгаан, үр дагаврыг 
хэлэлцэнэ.

•	 Асуудлын модны үндэс хэсэг буюу асуудлын шалтгаанууд нь хоорондоо 
уялдаа холбоотой эсэхийг оролцогчдоос мөн тодруулна.
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Эрэмбэлэлтийн матрицын аргын үр дүнд бий болсон өмнөх жишээг авч 
үзвэл орон нутагт “бэлчээрийн хомсдол” хэмээх асуудал нэн тэргүүнд 
шийдвэрлэх шаардлагатай болсон. Үүнийг “асуудлын мод”-ны аргаар задлан 
үзвэл дараах дүр зурагтай байна. 

Өөр сум, аймаг 
руу нүүх

Мал өсөхгүй, 
гарц муудах

Бэлчээрийн хүрэлцээ муудсан

Бэлчээр сэлгэхгүй 
байх

Малчид бэлчээрийн удирдлагын 
талаар мэддэггүй

Уурхайн нөхөн сэргээлт 
муу хийгдэх

Гол горхи 
ширгэх

ҮР НӨЛӨӨ

ГОЛ АСУУДАЛ

ШАЛТГААН

Бэлчээрийн 
маргаан
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Бэлчээрийн хүрэлцээг сайжруулах

Бэлчээрийн удирдлагыг 
малчдын дунд хэрэгжүүлэх

Малчдад бэлчээрийн 
удирдлагын талаар 

сургалт явуулах

Бэлчээрийг сэлгэн 
ашиглах хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх

Атаршсан газрыг 
тарималжуулах

Бэлчээрийн бүсэд худаг гаргаж, 
усны хэрэгцээг хангах

Малчдын бүлэг байгуулан, өөрсдийн 
бэлчээрээ хэрхэн ашиглахаа шийдвэрлэхэд 

нь аргазүйн зөвлөгөө өгөх

ЗОРИЛТУУД

ГОЛ ЗОРИЛГО

АРГА 
ЗАМУУД

ШИЙДЛИЙН МОД

3“Шийдлийн мод”-ны арга нь өмнөх аргаар задлан тодорхойлсон 
тулгамдсан асуудлын гол шалтгааныг арилгахын тулд 
ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлж 
өгнө. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь шийдвэр гаргах үйл явцыг 

хялбаршуулна. Иймд “асуудлын мод”-ны аргаар задлан шинжилсэн өмнөх 
жишээг үргэлжлүүлэн авч үзвэл дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Тайлбар: 
“Шийдлийн мод”-ыг зураглан үзүүлэхдээ зорилго, зорилт, арга хэмжээг эерэг 
агуулгатай бичнэ. Жишээлбэл: “бэлчээрийн талбайг нэмэгдүүлэх”, “тэжээлийн 
тариалалт хийх”, “хог хаягдлын цэгийг байгуулах” г.м
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“ШИЙДЛИЙН МОД”-ыг мөн адил өмнөх аргачлалын дагуу иргэдэд 
наадаг цаас өгч, түүн дээр тэдний саналыг бичүүлэх байдлаар самбарт 
зураглан хийж болно. Тухайлбал 

1. Эхлээд гол асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
ямар үр дүнд хүрэхээ тодорхойлох буюу гол 
зорилгоо бичнэ. Үүнийг шийдлийн модны 
холбогдох хэсэгт байршуулна.

2. Дараа нь гол зорилгод хүрэхийн тулд ямар 
зорилтууд байж болохыг хэлэлцэж, наадаг 
цаасан дээр бичүүлэн мөн шийдлийн модны 
холбогдох хэсэгт наана.

3. Цаасан дээр бичиж тодорхойлсон саналууд 
нь шууд болон дам байдлаар бусад асуудлыг 
мөн шийдэх боломжтой эсэхийг хэлэлцэнэ. 
“Нэг сумаар хоёр туулай буудах” төсөл 
байвал илүү их ач холбогдолтой.

4. Дээрх зорилт тус бүрийн хувьд түүнийг 
хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээ байж 
болохыг иргэдээр хэлэлцүүлэн цаасан 
дээр бичүүлж, шийдлийн модны холбогдох 
хэсэгт байршуулна. Ингэхдээ эдгээр арга 
хэмжээг хэрэгжүүлснээр ямар эерэг үр дүн 
(үр нөлөө, өгөөж) гарахыг ярилцана.

5. Эцэст нь ОНХС-ийн төсвөөр хэрэгжүүлж 
болохуйц, мөн гол асуудлыг шийдвэрлэхэд 
хамгийн оновчтой хувилбар буюу төсөл, 
арга хэмжээнүүдийг сонгоно. Ингэхдээ 
иргэдийн дунд хэлэлцүүлгийн тодорхой 
дэгийн дагуу зохион байгуулж, саналыг ил 
тод хураана. 
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Иргэн бүрийн хүлээлт, сонирхол харилцан 
адилгүй байдаг тул тэдний нийтлэг эрх 
ашгийг хангах үүднээс  нэгдсэн ойлголт, 
зөвшилцөлд хүрэх нь чухал юм. Иймээс 
ИНХ-ын үеэр иргэн тус бүрийн оролцоог 
хангах арга хэлбэрийг оновчтой сонгох 
хэрэгтэй.

3.3. ТӨСЛИЙН САНАЛ 
БҮРЭЭР ИРГЭДИЙН 
САНАЛ ХУРААХ 

Орон нутаг, иргэдийн өмнө тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх төсөл, арга 
хэмжээний санал авах, түүнийг 
эрэмбэлэхдээ ил тод, хүн бүрд 
ойлгомжтой арга хэлбэрийг сонгох нь 
зүйтэй.

Багийн Засаг дарга ирэх төсвийн жилд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
төслийн урьдчилсан жагсаалтад багтсан төслийн санал нэг бүрийг ИНХ-д 
танилцуулна. 

Ач холбогдлоор нь эрэмбэлсэн саналуудыг дэмжих, эс 
дэмжих эсэхийг ил тодоор санал хураана. Жишээлбэл: 
ил тод санал хураахдаа гар өргүүлэх, самбарт очиж 
тэмдэглэгээ хийх г.м аргуудыг ашиглаж болно. 

ИНХ-ын хуралдааныг зохион байгуулахдаа цагаан самбар, 
самбарын үзэг, ватум цаас, өнгийн цаас, наалддаг цаас 
гэх мэт бичиг хэргийн материал болон бусад техник 
хэрэгслээр хангаж өгөх нь хурлын үр дүнд сайнаар 

нөлөөлдөг. Жишээлбэл: иргэдийн санал хураах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж буй үйл явцыг дараах зургаас харж болно.
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Жагсаалтад байгаа төслийн санал тус бүрд санал 
өгсөн иргэдийн тоог багийн нийт сонгуулийн 
насны иргэдийн тоонд харьцуулсан харьцаагаар 
эрэмбэлнэ. Жишээлбэл: багийн сонгуулийн насны 
иргэдийн тоо 150, харин А төсөлд санал өгсөн 
хүний тоо 56, Б төсөлд 52 хүн санал өгсөн бол A 

төсөл 37.3% (= * 100
56

150
), Б төсөл 34.7 хувьтайгаар 

эрэмбэлэгдэнэ.  

 Эрэмбэлсэн тэргүүлэх төслийн саналын жагсаалтыг дараах хүснэгтэд 
зааснаар бэлтгэж, ИНХ-ын тогтоолоор батална.

Хүснэгт 6. Төслийн жагсаалт

№
Хэлэлцсэн 

төслийн 
санал

Төслийн 
байршил

Төслийн саналыг 
дэмжсэн 

иргэдийн тоо

Санал өгсөн иргэдийн тоог багийн 
сонгуулийн насны нийт хүн амын 

тоонд  харьцуулсан харьцаа

1.

2.

3.

ИНХ-ЫН ҮЕЭР ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ

Багийн ИНХ үеэр ажлын хэсэг байгуулан санал хураах, санал тоолох, 
эрэмбэлэх үйл ажиллагааг иргэдийн оролцоотой зохион байгуулж болно. 
Тухайлбал зохион байгуулалттай бүлгүүдээс төлөөлөл оруулах; тооллогын 

комисс, санал авах үйл явцын тэмдэглэлийг 
хөтлөх зэрэгт иргэдийг оролцуулах боломжтой.

3.4. ТӨСЛИЙН САНАЛЫН 
ЖАГСААЛТЫГ БАТЛАХ

“Иргэн таны оролцоо, 
бидний ирээдүйг 

тодорхойлно”



ИНХ-ЫН ШИЙДВЭРИЙГ 
УЛАМЖЛАХ, ИРГЭДЭД 
МЭДЭЭЛЭХ ҮЕ ШАТ

БАГИЙН ИНХ-ЫН ШИЙДВЭРИЙГ 
СУМЫН ЗДТГ-Т ХҮРГҮҮЛЭХ

 
БАГИЙН ИНХ-ЫН ШИЙДВЭРИЙГ 

ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭХ
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4.1 БАГИЙН ИНХ-ЫН ШИЙДВЭРИЙГ 
СУМЫН ЗДТГ-Т ХҮРГҮҮЛЭХ 

Багийн Засаг дарга дараах баримт 
бичгүүдийг бүрдүүлж сумын ЗДТГ-т  
албан бичгээр хүргүүлнэ. Үүнд:

1. ИНХ-ын тогтоол, тэмдэглэл 

2. Багийн даргын бэлтгэсэн төслүүдийн танилцуулга (хүснэгт 7-д 
харуулсан төслийн танилцуулгын загварыг ашиглах) бэлтгэнэ. 
Үүнийг бэлтгэхдээ Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлаар хэлэлцүүлэх 
урьдчилсан жагсаалтад оруулсан мэдээллийг ашиглана (урьдчилсан 
жагсаалт бүхий хүснэгт 4-ийг харах).

ТӨСӨЛ САНААЧЛАГЧИЙН ОРОЛЦООГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ

  Багийн ИНХ-аар дэмжигдэж, тогтоолоор баталгаажсан жагсаалтад 
байгаа төслийн танилцуулгыг түүнийг санаачлагчийн оролцоотойгоор 
бэлтгэх

  Төслийн боловсруулалтыг сумын түвшинд өрсөлдөхүйц хэмжээнд 
хүргэхэд багийн Засаг даргатай хамтран ажиллах боломж олгох

  Сайн төсөл санаачилсан, хэрэгжүүлсэн иргэн, иргэний бүлгийг 
урамшуулах, өргөмжлөл олгох, хүндэт самбарт алдаршуулах
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Хүснэгт 7. Төслийн танилцуулгын загвар

1.Багийн нэр *  

2.Төслийн нэр *  

3. Багийн хувьд төслийн 
тэргүүлэх ач холбогдол * 

БИНХ-ын үеэр эрэмбэлсэн эрэмбэ 
(эрэмбэлсэн төслийн дугаарыг 
бичих)

 

Багийн тэргүүлэх ач холбогдол 
бүхий нийт төслийн тоо  

4. Төслийг санал болгосон 
этгээд * 

 (Иргэдийн санал) сумын ЗДТГ-аас санал 
болгосон)

5. Төслийн танилцуулга

5.1 Төсөл хэрэгжүүлснээр 
шийдвэрлэгдэх асуудал *  

5.2  Төслийн товч танилцуулга:       
    Зорилго 
    Байршил 
    Төслийн үндсэн үйл 
ажиллагаа

   

5.3  Төслийн хамрах салбар *                       
 (Сумын тэргүүлэх чиглэлийн 
салбарт үндэслэх)

1)   (Мал аж ахуй / бэлчээрийн 
эрсдэлийн удирдлага)

 

2)    --------------------------------  

3)    --------------------------------  

4)    --------------------------------  

5)    ---------------------------------  

Сумын хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлттэй хамааралгүй 

 

5.4 Үр өгөөж хүртэгчдийн тоо * Үр өгөөж хүртэгчдийн тоо (өрхөөр 
эсвэл хүн амаар ):  

(Төслийн үр өгөөжийг 
хүртэгчид нь)

Үүнээс зорилтот бүлгийн тоо 
(Алслагдсан малчин өрх  эсвэл 
амьжиргааны түвшнээс доогуур 
орлоготой өрх эсвэл үндэсний 
цөөнх)

 

5.5  Бусад мэдээлэл (байршил, 
хүчин чадал, техникийн 
үзүүлэлт гэх мэт)

 
* Багийн Засаг даргын заавал бөглөх мэдээллийг цэнхрээр тодруулав. 
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5.6  Шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтын төсөвт өртөг  

5.7  Жилийн үйл ажиллагааны 
болон ашиглалтын зардал (төг)  

Үйл ажиллагаа, хүний нөөц 
болон ашиглалтын зардал 
гарах уу?

□ Тийм                 
□ Үгүй     

5.8  Орон нутгийн иргэд 
болон хувийн хэвшлээс санал 
болгож буй ОНХС-ийн нэмэлт 
санхүүжилт

Эх үүсвэр  

Дүн төгрөг  

5.9 Төсөл хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай урьдчилсан 
Нөхцөлүүд

Газар чөлөөлөх/олгох *
□ Тийм                 
□ Үгүй     

Техник, эдийн засгийн 
үндэслэл

□ Тийм                 
□ Үгүй     

Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээ хийлгэх 
шаардлагатай эсэх

□ Тийм                 
□ Үгүй     

Бусад зөвшөөрөл 
шаардлагатай эсэх 

□ Тийм                 
□ Үгүй     

Боловсон хүчний орон тоог 
нэмэх шаардлагатай эсэх

□ Тийм                 
□ Үгүй     

Бусад нөхцөлүүд                                                               
--------------------------------

□ Тийм                 
□ Үгүй     

5.10 Үйл ажиллагаа, ашиглалт 
хариуцах этгээд *  

5.11 Төсөл хэрэгжүүлэх/дуусах 
хугацаа  

5.12 Төсвийн тухай хуульд 
заасан зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагааны чиглэлд багтах 
эсэх *

Зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагааны чиглэл  

Зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагааны чиглэлд 
багтах 
эсэх нь тодорхой бус

 

6. Боловсруулсан

Багийн засаг дарга

Гарын үсэг

Огноо
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Багийн Засаг дарга ИНХ-аар батлагдсан төслийн жагсаалтыг багийн нийт 
иргэдэд мэдээлнэ. Ингэхдээ нийт хэдэн санал гарсан, түүнээс хэд нь 
багийн ИНХ-аар батлагдсан, ямар төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон, 
түүний үндэслэл шалтгаан, гарах үр дүнгийн талаар товч тодорхой, иргэдэд 
ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр хүргэнэ. Гэхдээ ОНХС-аар санхүүжүүлэх 
төслийн эцсийн шийдвэрийг сумын ИТХ-аар батлах бөгөөд үүнийг иргэдэд 
ойлгуулах нь чухал. Мөн сумын ИТХ-ын үеэр иргэдийн оролцоог хангаж, 
тэдэнд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх талаас нь ажиллах хэрэгтэй. 

ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл явцад иргэдийн оролцоог тасралтгүй хангах 
боломжийг бүрдүүлж өгөх нь орон нутгийн удирдлага, төр захиргааны 
байгууллагад итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэнэ. Энэ нь эргээд иргэдэд өөрсдийн 
ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлөө өөрсдийн оролцоотойгоор сайжруулах 
боломж байдгийг ойлгуулахаас гадна тэдэнд цаашид идэвх санаачилга гарган 
ажиллах урам зориг өгнө.

4.2 БАГИЙН ИНХ-ЫН ШИЙДВЭРИЙГ 
ИРГЭДЭД МЭДЭЭЛЭХ 

НУТГИЙН УДИРДЛАГА БОЛ НУТГИЙН ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ АЛБА

Булган аймаг “Машинтай тамгын газар” гэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 
Ингэснээр багийн удирдлага иргэдтэйгээ ойр байж, холбогдох мэдээлэл, төрийн 
үйлчилгээг үзүүлдэг байна. Энэ хүрээнд:

1. Орон нутгийн бодлого, стратегид хамаарах чиглэлийг тайлбарлах

2. Орон нутгаар тойрч иргэдийн саналыг сонсох

3. Нэгдмэл сонирхолтой бүлэг байгаа эсэхийг тодорхойлох 

4. Зохион байгуулалттай иргэдийн бүлэг бий болгоход арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

5. Төсөл боловсруулах арга зүйн зөвлөгөө өгөх г.м 

Байнгын ажиллагаатай утас Хөдөлгөөнт тамгын газар

САЙН ТУРШЛАГУУД:
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АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
1. Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаал, 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам

2. Дэлхийн банк, Удирдлагын академи (2018), “Тогтвортой амжиргаа-3” 
төсөл”, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн цикл дэх иргэдийн оролцоо, 
судалгааны тайлан
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УДИРТГАЛ

Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) нь нэгдсэн төсвийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг болохын хувьд Засаг захиргаа нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн 
тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлж гаргасан журам 
заавраар зохицуулагддаг. ОНХС-ийн хөрөнгөөр олон 
салбарын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлдэг тул 
тухайн салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалтыг төлөвлөлтийн 
шатанд мөн дагаж мөрдөх шаардлагатай. Тиймээс энэхүү 
гарын авлагад холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг шигтгээ 
болгон оруулж ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу 
төлөвлөлтийг сумын Засаг даргын Тамгын газрын түвшинд 
хэрхэн хийх тухай аргачлалыг холбогдох хууль тогтоомжтой 
холбон тайлбарлалаа. 

Сумын ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа нь 2 түвшинд 
хийгддэг. Эхлээд багийн түвшинд багийн Засаг дарга нар 
иргэдээс санал аван багийн иргэдийн Нийтийн хурлаар 
батална. Багийн Засаг дарга уг хурлын тогтоол болон бусад 
холбогдох баримт бичгийг сумын Засаг даргад хүргүүлнэ. 
Багийн Засаг даргад зориулсан гарын авлагад энэ тухай 
дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Дараа нь сумын түвшинд сумын 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалтыг бэлтгэх ажлыг ОНХС-ийн ажлын 
хэсэг хариуцан гүйцэхэд  энэхүү гарын авлагыг ашиглах юм. 
Иймд энэхүү гарын авлагад тус ажлын хэсгийг байгуулахаас 
эхлээд эрэмбэлсэн жагсаалтыг Засаг даргын Зөвлөлийн 
хурлын гишүүдэд танилцуулах хүртэлх үйл явцыг багтаав.

Гарын авлагад ашиглагдах мэдээ, мэдээллийн жагсаалтыг 
хавсаргасан ба шаардлагатай маягтуудын Эксел файлын 
хуулбарыг сургалтын үеэр тараана. Эдгээрийн мөн ОНХС-
ийн цахим хуудаснаас татан авч болно.

Ойлгомжтой байлгах үүднээс эрэмбэлэх аргачлалыг хэрхэн 
хэрэглэх, Эксел програм ашиглан үүнийг хэрхэн хялбар 
гүйцэтгэж болохыг Хавсралт 8-д жишээгээр харуулав.



СУМЫН ОНХС-ИЙН 
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАГУУДААС 
ИРСЭН САНАЛЫГ НЭГТГЭН 

ЭРЭМБЭЛЭХ
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Сумын Засаг даргын Тамгын газарт ОНХС-г хариуцсан бие даасан алба 
байдаггүй тул төлөвлөлтийг Засаг даргын захирамжаар байгуулсан ОНХС-
ийн ажлын хэсэг гүйцэтгэхээр ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан. 
Багуудаас ирсэн олон салбарыг хамарсан хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 
төсөл арга хэмжээний саналыг сумын хөгжлийн бодлоготой уялдуулахын 
тулд ажлын хэсэг олон салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн байх нь үр 
дүнтэй юм. 

Багийн Засаг дарга иргэдийн 
саналыг авч багийн Иргэдийн 
Нийтийн Хурал (ИНХ)-аар 
хэлэлцүүлэн батлуулж тэдгээр 
төслүүдийн танилцуулгыг холбогдох 
баримт бичгийн хамт жил бүрийн 
5 дугаар сард багтаан сумын Засаг 
даргад хүрүүлнэ. Сумын засаг 
даргын захирамжаар жил бүрийн 

1 дүгээр улиралд байгуулсан ОНХС-ийн ажлын хэсэгт багуудаас ирсэн саналыг 
хүлээлгэн өгснөөр ажлын хэсгийн эрэмбэлэх, нэгтгэх ажил эхэлнэ.  

Ажлын хэсэг багуудын саналыг эрэмбэлэхдээ анхан шатны үнэлгээ хийх, 
төслийг тодорхойлох маягтыг нягтлах, олон шалгуур үзүүлэлтээр саналуудыг 
эрэмбэлэх гэсэн 3 үе шатаар гүйцэтгэнэ. Энэ үйл явц нь журамд заасан 
шалгуурыг хангасан төсөл, арга хэмжээнүүдийг багтаасан эцсийн жагсаалт 
гаргах ажлыг хялбар, цэгцтэй гүйцэтгэхэд дөхөм болох юм.  

ШИГТГЭЭ 1. 
ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫН                   

6.2 ДУГААР ЗҮЙЛ
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нь орон 
нутгийн байгаль орчны асуудал хариуцсан 
ажилтан, төрийн сангийн мэргэжилтэн, 
иргэд, иргэний нийгмийн төлөөлөл болон 
бусад мэргэжилтнүүдийг багтаасан 7-оос 
доошгүй гишүүнтэй байна.

ШИГТГЭЭ 2. 

ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА 
ХЭМЖЭЭНД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ (ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЖУРМЫН 3 ДУГААР БҮЛГЭЭС)

	 Урт,	 дунд	 болон	 богино	 хугацааны	 хөгжлийн	 бодлогын	 баримт	 бичгүүдтэй	
уялдсан	байх;

	 Тухайн	орон	нутгийн	иргэдийн	саналаар	дэмжигдэж	эрэмбэлэгдсэн	байх;
	 Хуульд	заасны	дагуу	зураг	төсөв,	техник,	эдийн	засгийн	үндэслэлтэй,	байгаль	

орчны	төлөв	байдлын	үнэлгээ	хийгдсэн,	бусад	холбогдох	зөвшөөрөлтэй	байх;
	 Сум,	дүүргийн	төвөөс	алслагдсан	баг,	хорооны	иргэдийн	хамгийн	олон	саналыг	

авч	эрэмбэлэгдсэн	төслийг	заавал	багтаах;
	 ОНХС-ийн	 хөрөнгөөр	 санхүүжүүлэх	 эх	 үүсвэрийг	 өөр	 бусад	 эх	 үүсвэртэй	

уялдуулан	төлөвлөсөн	байх;	
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Уг аргачлалын аль үе шатанд ямар мэдээлэл ашиглан, ямар үзүүлэлтээр 
хэрхэн эрэмбэлэхийг нэгдүгээр хавсралтад бүдүүвч зургаар үзүүлэв. 

Багийн ИНХ-аар хэлэлцэн баталсан төслийн санал бүрийн танилцуулга 
болон бусад мэдээлэлд үндэслэн анхан шатны үнэлгээг хийнэ. Уг шатанд 
иргэдээс ирсэн саналуудыг нэгтгэхдээ журамд заасан үндсэн нөхцөл 
хангагдсан эсэхийг эхлээд нягтална. Үүний үндсэн дээр ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг сонгохдоо хос хосоор нь харьцуулах 
аргыг ашиглана. Энэхүү аргачлалаар хамгийн дээгүүр эрэмбэлэгдсэн төсөл, 
арга хэмжээнүүдийг ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх жагсаалтад багтааж 
Засаг даргад хүргүүлнэ. 

ОНХС-ийн ажлын хэсэг нь баг бүрээс 
ирсэн төслийн хувьд журмын 6.4 дэх заалт 
болон бусад шалгуурыг хангаж буй эсэхийг 
нягтална. Үүнд:

1.1  Багийн ИНХ-ын тогтоолоор батлагдсан иргэдийн санал эсэх  
1.2  Хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөгдөх зүйлд багтах эсэх 
1.3  Cумын хөгжлийн бодлого болон болон газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх
1.4  Нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл

1.4.1  Байгаль орчны холбогдох шаардлагад нийцэж буй эсэх
1.4.2.  Үндэсний цөөнхийн бүлэгтэй холбоотой журамд нийцэж буй эсэх

1.5  Зураг төсөв болон холбогдох зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх
1.6  Бусад эх үүсвэртэй уялдуулах

ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн санал нь дээрх нөхцөлүүдийг 
хангаагүй бол төслийн саналын нэгдсэн жагсаалтаас хасах үндэслэл болно. 
Тиймээс ОНХС-ийн ажлын хэсэг дээрх нөхцөлүүдийг нягтлан үзэж шаардлага 
хангаж буй төслийг дараагийн шатанд үнэлэх болно. 

Анхан шатны үнэлгээний явцад дараагийн шатны үнэлгээнд оруулах 
төслийн саналын жагсаалтыг гаргахдаа 6 үзүүлэлт бүрийг нягтлан үзэж, 4 
дүгээр хавсралтад заасны дагуу тэмдэглэгээ хийнэ. Бүх үзүүлэлтэд “Тийм” 
гэсэн хариулт авсан төслүүдэд дараагийн шатны үнэлгээг хийнэ. Хэрэв аль 
нэг асуултад “Үгүй” гэсэн хариулт авбал тухайн төслийн саналаас татгалзана. 
Хэрэв бүх асуултад “Тийм” гэсэн хариулт авсан ч аль нэг үзүүлэлтийг 
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тодруулах шаардлагатай бол тодруулах гэж тэмдэглэн багийн Засаг даргаас 
нэмэлт тодруулга авна. Эдгээр 6 үзүүлэлтээр үнэлэх үндэслэл, аргыг дараах 
хэсэгт дэлгэрүүлэн тайлбарлав. 

1.1 ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ИРГЭДИЙН САНАЛ ЭСЭХ
Ажлын хэсгийн гишүүд багуудын ИНХ-ын тогтоолоор батлагдсан 

төслүүдийг багийн ИНХ-ын тэмдэглэлтэй тулгана. ИНХ-аар хэлэлцээгүй 
төсөл, хөтөлбөр ИНХ-ын тогтоолоор батлагдан ирсэн эсэхийг нягтална. Хэрэв 
хурлаар хэлэлцэн батлагдсан төсөл байвал хүснэгтийн харгалзах нүдэнд 
“Тийм”, харин хэлэлцээгүй төсөл бол “Үгүй” гэсэн тэмдэглэл хийнэ. 

1.2 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ЗҮЙЛД БАГТАХ ЭСЭХ
ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын 4.1 дэх зүйлд хэрэгжүүлж болох 

арга хэмжээг дараах байдлаар 
тодорхойлжээ.

Төсвийн тухай хуульд орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих зорилго бүхий ОНХС-
ийн хөрөнгийг уг хуулийн 58 дугаар 
зүйлд заасан орон нутгийн төсвөөр бие 
даан хэрэгжүүлэх чиг үүргүүдээс аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх чиг үүргээс бусдыг нь 
хэрэгжүүлж болохоор заасан. 

2016 оны 9 дүгээр сарын 9-ны өдөр Төсвийн тухай хуулийн 60.11 дүгээр 
зүйлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр ОНХС-ийн хөрөнгийг зарим чиг үүрэгтэй 
холбогдох үйлчилгээний зардалд зарцуулж болно хэмээн заасан. Үүнд 
нийтийн тээврийн үйлчилгээ, усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, 
мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх хортон шавжийн устгал, нийтийн 
эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ зэрэг чиг үүргүүд багтана. Эдгээрийг 
санхүүжүүлэх боломж нь аймаг болон сумын түвшинд харилцан адилгүй 
байгааг нэгдүгээр хүснэгтээс харж болох ба ОНХС-ийн хөрөнгийг доор 
дурдсанаас бусад чиг үүрэгтэй холбоотой урсгал зардлыг санхүүжүүлэхэд 
зарцуулж үл болно. УИХ-аас баталдаг нэгдсэн төсвийн орон нутгийн төсөвт 
тухайн аймгийн ОНХС-аас санхүүжүүлж болох суурь зарлагын хэмжээг 
тогтоосон байдаг. 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь ОНХС-
ийн хөрөнгөөр Төсвийн тухай хуулийн 
58 дугаар зүйлд заасан чиг үүрэгт 
хамаарах болон ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
зарцуулахыг хориглосноос бусад 
хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний 
хүрээнд барилга байгууламж барих, 
тоног төхөөрөмж худалдан авах, их 
засвар хийх ажлыг санхүүжүүлнэ.
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Хүснэгт 1. ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх суурь зарлага

Хуулийн заалт Утга Аймгийн 
ОНХС

Сумын 
ОНХС

58.2.11. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх

58.2.12/58.4.4.

Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, 
хортон шавжийн устгал, хяналт, гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор хохирлыг 
арилгах, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх;

58.2.15/58.4.3.

Аймаг сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
хийгдэх нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн 
үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж 
талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог 
зайлуулалтыг зохион байгуулах;

58.4.9
Усан хангамж, бохир ус, цэвэрлэх 
байгууламж бий болгох, усны аж ахуйн 
хөнгөлөлт, үйлчилгээ үзүүлэх;

58.4.10 Орон нутгийн өмчийн барилга байгуулам-
жийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, 
хөрөнгө оруулалт хийх;

Үүнээс гадна, дээр дурдсан зөвшөөрөгдсөн чиг үүргийн хүрээнд дараах 
зорилго, нөхцөлийг хангаагүй хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг санхүүжүүлэхийг 
хуулиар хориглосон байдаг. Тухайлбал аливаа аж ахуй нэгж, байгууллага, 
иргэдэд нийтийн эрх ашигт нийцээгүй аливаа буцалтгүй тусламж дэмжлэг, 
тэтгэмж, урамшуулал олгохыг хуулиар хориглосон. 

ШИГТГЭЭ 3. 

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙГ ЮУНД ЗАРЦУУЛЖ БОЛОХГҮЙ 
ТАЛААР 60.3 ДУГААР ЗҮЙЛД ТОДОРХОЙ ЗААСАН. ҮҮНД:

60.3.1.  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр хуулиар тогтоосон чиг үүргээс   
бусад хөтөлбөр, арга хэмжээ.

60.3.2.  Улс төрийн нам, төрийн бус байгууллагын зарлага;

60.3.3.  Үндэсний их баяр наадмаас бусад баяр, наадам, ойн арга хэмжээ, 
шашны зан үйлийн болон ёслолын зардал;

60.3.4.  Нийтийн эрх ашигт нийцээгүй үйл ажиллагаа;

60.3.5.  Зээл олгох, санхүүгийн үр дагавар бүхий баталгаа гаргах, хохирлыг нөхөн 
төлөх үүрэг авах;

60.3.6.  Орон нутгийн иргэдийн саналыг аваагүй, орон нутгийн төсвийн 
төлөвлөгөөнд тусгаж батлаагүй зардал, арга хэмжээ.
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Олон нийтийн эрх ашигт нийцээгүй үйл ажиллагаа гэж хуульд заасныг 
ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэнд олгох буцалтгүй тусламж, дэмжлэг, тэтгэмж, урамшуулалд 
зарцуулахыг хориглох тухай тодорхой тусгасан. 

1.3 CУМЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГОТОЙ УЯЛДАЖ БУЙ ЭСЭХ
Орон нутгийн удирдлага нь орон нутгаа хөгжүүлэхийн тулд ОНХС-ийн 

хөрөнгийг иргэд, олон нийттэй хамтран зарцуулдаг. Иймд тухайн аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нь тодорхой, оновчтой 
байх нь ОНХС-ийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах суурь нөхцөл болдог.

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдсан Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгийн төрлүүдийг зааж, хугацааны хувьд урт, дунд болон богино гэж 
ангилсан. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг нь 15-20 жилийн 
хугацааг хамран хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлогын баримт бичиг буюу 
Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал юм. Дунд хугацааны хөгжлийн 
баримт бичиг нь 8-10 болон 3-5 жилд хэрэгжих бодлогын баримт бичгээс 
бүрддэг. Богино хугацааны баримт бичигт 1 жилийн хугацаанд хэрэгжих 
баримт бичгүүд багтдаг. 

Зураг 1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүд

УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО (15-20)

БОГИНО ХУГАЦААНЫ БОДЛОГО (1 ЖИЛ)

Дунд хугацааны хөгжлийн бодлого (8-10) Дунд хугацааны хөгжлийн бодлого (8-10)

Дунд 
хугацааны 
хөгжлийн 
бодлого
(3-5 жил)

Дунд 
хугацааны 
хөгжлийн 
бодлого
(3-5 жил)

Дунд 
хугацааны 
хөгжлийн 
бодлого
(3-5 жил)

Дунд 
хугацааны 
хөгжлийн 
бодлого
(3-5 жил)

Дунд 
хугацааны 
хөгжлийн 
бодлого
(3-5 жил)

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдээс 3-5 жилийн хугацаанд болон 
богино хугацаанд хэрэгжих бодлогын баримт бичигүүдэд аймаг нийслэл, сум, 
дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 
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хөгжүүлэх үндсэн чиглэл багтдаг. Иймд аймаг, нийслэл, сум дүүрэг нь ОНХС-
ийн төсөл нь эдгээр баримт бичгүүдийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдаж буй 
эсэхийг нягтлах хэрэгтэй. 

Үүнээс гадна ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт болон төсөл нь сумын газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй уялдсан байх талаар ОНХС-ийн журмын 
6.4.2-т заасан байдаг. 

1.4 НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ
1.4.1 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОЛБОГДОХ ШААРДЛАГАД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ
Байгалийн унаган төрх байдлыг хадгалан хамгаалахын тулд тухайн орон 

нутагт төслийн хүрээнд үүсэж болзошгүй эрсдэл болон байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ хийдэг. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж 
буй хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хамрах хүрээ нь том биш ч гэсэн аливаа 
төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө байгаль орчны нөлөөллийг харгалзан үзэх 
зайлшгүй шаардлага манай орны бэлчээрийн мал аж ахуйн онцлогоос урган 
гардаг. Тухайлбал дэд бүтцийн бага хэмжээний төсөл ч байгаль орчинд нөлөө 
үзүүлэх магадлалтай юм. Иймд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөтөлбөр, төсөл 
арга хэмжээ нь газрын доройтол, байгалийн олон янзын төрөл зүйл, усны 
нөөцийн эко системд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэхийг ажлын хэсгийн 
гишүүн болох байгаль орчны ажилтан нь үнэлж ажлын хэсэгт танилцуулна.

Хууль эрх зүйн орчны хувьд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тухай хуулийн 3.1.4-д дараах байдлаар тодорхойлсны үндсэн дээр Байгаль орчны 
орчны үнэлгээ хийх хялбаршуулсан удирдамж аргачлалыг ашиглана. Үүнд: 

3.1.4.“байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ” гэж аливаа төслийн техник, эдийн засгийн 
төлөвлөлтийн баримт бичиг, зураг төсөл, улсын болон бүс нутаг, салбарын хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах явцад тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлыг судлан тогтоож цаашид 
төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, бодлого боловсруулахад анхаарах байгалийн нөхцөл, 
орчны онцлогийг тодорхойлохыг хэлнэ.

1.4.2 ҮНДЭСНИЙ ЦӨӨНХИЙН БҮЛЭГТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШААРДЛАГАД 
НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ 

Аливаа төслийг санаачлан боловсруулахдаа тухайн нутгийн үндэстэн, 
ястан, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
амьдралд сөргөөр нөлөөлөхгүй, эрх ашгийг нь хөндөхгүй байхаар төслийн 
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үйл ажиллагааг төлөвлөнө. Хэрэв тухайн орон нутгийн үндэсний цөөнх 
болон бусад эмзэг бүлгийн иргэдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөө учирч болзошгүй 
бол үүнийг аль болох оновчтой удирдах арга замыг төслийн танилцуулгад 
тусгана. Хэрэв үүсэж болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг оновчтой удирдах 
боломжгүй бол уг төслөөс татгалзах нь оновчтой шийдвэр болох болно. ОНХС-
ийн зорилго нь иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах зорилго бүхий улсын 
төсвийн хөрөнгө тул төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр үндэсний цөөнх, 
эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг зайлшгүй 
харгалзан үзэж шийдвэр гаргах нь орон нутгийн удирдлагын үүрэг юм.  

ШИГТГЭЭ 4.

 НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

Уг шинжилгээ нь төсөл хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхдээ орон 
нутгийн онцлог болон иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан, нийгмийн 
эмзэг бүлгийн амьжиргаа, эрх ашгийг үл хөндсөн бодлогын арга хэмжээ 
боловсруулан хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Нийгэм эдийн засгийн 
нөхцөл байдлыг судлан шинжилдэг аргачлал бөгөөд үүнийг хийхдээ дараах 
асуултуудад хариулж үзээрэй. Үүнд:

• Уг төсөл нь нийгмийн хөгжилд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? 

• Үндэсний цөөнх, нийгмийн эмзэг бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

• Хэрэв сөрөг нөлөө үзүүлэх бол нөлөөллийг хэрхэн бууруулж болох вэ?

ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний зарим 
нь Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс шууд 
хамааралтай байдаг. Иймд тухайн хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь тухайн орон 
нутгийн иргэдэд хэрхэн үр өгөөжөө өгөхийг судалж дүгнэлт гаргана. Үүнээс гадна 
нийгэм, эдийн засгийн болон амьжиргааны түвшинд дүн шинжилгээ хийсний 
үндсэн дээр ямар арга замаар, хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулна.

1.5 ЗУРАГ ТӨСӨВ ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОН ХОЛБОГДОХ 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ШААРДЛАГАТАЙ ЭСЭХ

ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
төсөл нь хуульд заасны дагуу зураг төсөв, 
техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй бусад 
холбогдох зөвшөөрөлтэй байх ба Төсвийн 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх 

“Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, 
эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, 
зураг төсвөө батлуулсан, хуульд 
заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон 
төсөл, арга хэмжээг тусгана.” 
хэмээн заасантай шууд уялдаа 
холбоотой юм.
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хэсэг: 2016 оны 2 дугаар сарын 
5-ны өдөр батлагдсан Барилгын 
тухай хуулийн 4.1.1 дүгээр зүйлд 
зааснаар барилга байгууламж 
гэж орон сууц, иргэн, үйлдвэр, 
эрчим хүч, харилцаа холбоо, 
ус, нефтийн барилга, ус суваг, 
далан хаалт зэрэг байгууламж 
түүний инженерийн шугам 
сүлжээг ойлгоно. Үүнээс гадна 
зам, эрчим хүч гэх мэт дэд 
бүтцийн чиглэлийн төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг 
тул тухайн салбарын хууль эрх 
зүйн баримт бичигт заасан 
зөвшөөрөл, нөхцөл шаардлагыг 
хангасан эсэхийг ажлын хэсгийн гишүүд нягтлах нь зүйтэй. 

1.6 БУСАД ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ УЯЛДУУЛАХ
ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг бусад эх үүсвэртэй 

уялдуулсан байх шаардлагыг ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын 3.1.5-
д тусгасан. Төсвийн тухай хуулийн 14.2 дугаар зүйлд төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн төсвийн удирдлагын талаар хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийн хүрээнд 
4.2.4 дүгээр зүйлд

“Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд тухайн төсөв хэрэгжих жил болон дунд хугацаанд 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг жилийн төсвийн хязгаарт багтаан 
санхүүжилтийн бүх төрлийн эх үүсвэртэй нь уялдуулан боловсруулах”

гэж заасан байдаг нь ОНХС-ийн төлөвлөлтөд шууд хамааралтай заалт 
юм. Бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэхээр батлагдсан төслүүдийг ОНХС-
ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний нэгдсэн жагсаалтад 
багтаахгүй юм. Сум, дүүргийн Засаг дарга нь багийн ИНХ-ын баталсан 
жагсаалтад багтсан төсөл нь сумын төсвөөр бие даан хэрэгжүүлэх чиг үүрэгт 
хамаарахгүй бол тухайн төслийн жагсаалтыг тусад нь бэлтгэж аймгийн Засаг 
даргад хүргүүлж болно.

ШИГТГЭЭ 5. 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуульд хөтөлбөр, хөрөнгө 
оруулалт, арга хэмжээг дараах байдлаар 
тодорхойлсон байдаг. Үүнд:
4.1.16. “хөтөлбөр” гэж төсөв хуваарилах 

зорилгоор үр дүнг нь тооцож, 
тайлагнаж болохуйц өөр хоорондоо 
уялдаа бүхий төрийн чиг үүргийг 
хангахад чиглэсэн багц арга хэмжээг;

4.1.17. “арга хэмжээ” гэж хөтөлбөрийн 
бүрэлдэхүүнд багтах, тоо хэмжээ, 
цаг хугацаа, чанарын шалгуур 
үзүүлэлтээр тодорхойлогдох ажил, 
үйлчилгээг;

4.1.24. “хөрөнгө оруулалт” гэж төсвөөс 
санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт 
хамаарах хуулийн этгээдийн 
өмчлөлд шилжих хөрөнгийн 
зарлагыг;
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Өмнөх шатны үнэлгээний шаардлагыг хангасан төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтад багтсан төслүүдийн танилцуулгыг дахин нягталж шаардлагатай 
нэмэлт мэдээллийг оруулна. 

ШИГТГЭЭ 6. 

ТӨСЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Төсөл хэрэгжүүлэхийн өмнө төслийн төлөвлөгөөг үнэлэхэд зориулсан “ex ante” 
үнэлгээний арга байдаг. Энэ арга нь дараах үзүүлэлтээр төслийн төлөвлөгөөг 
оновчтой эсэхийг тодорхойлдог. Үүнд:
1.  ХАМААРАЛТАЙ ЭСЭХ: Энэ үзүүлэлт нь 3 дэд үзүүлэлтээс бүрдэнэ. 

i)  Хэрэгцээ шаардлага – Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ 
шаардлага нь юу вэ? 

ii)  Тэргүүлэх ач холбогдол – Энэ төсөл нь орон нутгийн хөгжлийн бодлогод 
нийцэж байна уу? 

iii)  Төсөл нь тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам мөн үү? Яагаад 
төслийн зорилгыг ингэж тодорхойлсон бэ? Төслийн зорилтот бүлэг болон 
байршил оновчтой эсэх? 

2.  ҮР ӨГӨӨЖ
3.  ҮР АШИГ
4.  ҮР НӨЛӨӨ
5.  ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Хамгийн чухал нь төслийн саналыг боловсруулахдаа түүний үндэслэл 
шалтгааныг оновчтой тодорхойлох нь чухал юм. Тиймээс төслийн үндэслэл 
хэсэгт орон нутгийн нөхцөл байдалд хийсэн үнэлгээний үр дүн, ямар асуудлыг 
шийдвэрлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгааг баримт нотолгоотой 
тайлбарлах нь зүйтэй юм. 

Харин төслийн зорилго, зорилтыг тодорхойлохдоо тухайн асуудлыг 
шийдвэрлэснээр ямар үр дүнд хүрэх боломжтой буюу эцсийн үр дүнг 
илэрхийлж байхаар томьёолно.  

Төсвийн тухай хуулийн 28.5-д уг хуулийн 28.3 дугаар зүйлд заасан улсын 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төсөл, арга хэмжээний тэргүүлэх ач 
холбогдол, хэрэгжүүлэх дарааллыг тогтооход харгалзан үзэх зүйлс нь 30 
тэрбум төгрөгөөс бага өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд 
нэгэн адил мөрдөгдөнө гэж заасан байдаг. 

ХОЁРДУГААР ҮЕ ШАТ. 
МЭДЭЭЛЛИЙГ НЯГТЛАХ БА НЭМЭХ
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ШИГТГЭЭ 7.

Төсвийн тухай хуулийн 28.3-д дараах зүйлсийг тусгасан байна. Үүнд  

28.3.1.  Улсын хөгжлийн урт болон дунд хугацааны бодлого;

28.3.2.  Эдийн засгийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын өгөөж;

28.3.3.  Нийгмийн ач холбогдол;

28.3.4.  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэл;

28.3.5.  Төрөөс олон нийтэд үзүүлэх үйлчилгээний стандарт;

28.3.6.  Салбарын хөгжлийн бодлого;

28.3.7.  Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого;

28.3.8.  Орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ;

28.3.9.  Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл;

28.3.10.  Болзошгүй өр төлбөр болон санхүүгийн бусад эрсдэлийн үнэлгээ;

28.3.11.  Өрийн удирдлагын тухай хууль болон Стратегийн баримт бичигт 
заасан шаардлага;

Төсвийн тухай хуулийн 33.2.6-д хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтыг хавсралтаар батлахдаа дараах мэдээллийг багтаасан байхыг 
заасан. Эдгээрт:

  Нэр, 
  Байршил, 
  Хүчин чадал, 
  Хэрэгжүүлэх хугацаа, 
  Төсөвт өртөг, 
  Санхүүжүүлэх эх үүсвэр, 
  Тухайн төсвийн жилийн санхүүжилтийн дүн

 ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу багийн Засаг дарга 
энэхүү гарын авлагын Хавсралт 1-д үзүүлсэн маягтын дагуу төслийн 
танилцуулгыг багийн түвшинд бэлтгэсэн эсэхийг нягтална. Уг маягтад багийн 
Засаг дарга заавал оруулах хэд хэдэн мэдээлэл байдаг. Жишээ нь: 

• Багийн нэр, 
• Төслийн нэр, 
• Багийн ИНХ-аар эрэмбэлэгдсэн эрэмбэ, 
• Төслийг санаачилсан иргэн эсвэл байгууллага, 
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• Ямар асуудлыг шийдэх зорилгоор уг төслийг санал болгож байгаа, 
• Төслийн үр өгөөж хүртэгчдийн тоо, 
• Төслийн хамаарах салбар,
• Газар чөлөөлөх, олгох шаардлагатай эсэх, 
• Төсөл хэрэгжсэнээр бий болох хөрөнгийн урсгал зардал, ашиглалтыг 

хариуцах эзэн,
• Төсвийн тухай хуульд заасан зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны чиглэлд 

багтаж буй эсэх. 

Хэрэв дээрх мэдээлэл дутуу бол Багийн засаг даргаас тодруулахын 
зэрэгцээ төслийн танилцуулгын маягтын бусад мэдээллийг бүрэн бөглөсөн 
байна. Дээрх үзүүлэлтийг баг тус бүрийн хувьд нягталсны үндсэн дээр 
дараагийн шатны үнэлгээнд оруулах төсөл, арга хэмжээнүүдийг нэгтгэн 
жагсаалт бэлтгэнэ. 

Өмнөх шатанд нягталж шалгасны үр дүнд бий болсон жагсаалтыг энэхүү 
шатанд хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтээр эрэмбэлэн, тэргүүлэх ач холбогдол 
бүхий төслүүдийг тодорхойлно. 

 3.1 АЛСЛАГДСАН БАГИЙН ИРГЭДИЙН САНАЛ БАГТСАН ЭСЭХ
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл нь жагсаалтад алслагдсан 

багийн иргэдийн хамгийн олон саналыг авч эрэмбэлэгдсэн төслийг заавал 
багтаана.       

Монгол Улсын хэмжээнд 1500 гаруй баг байдаг бөгөөд 330 сумын 70 
орчим хувь нь 4-6 багтай. 2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 
аймагт хуваарилсан шилжүүлгийн 30-аас багагүй хувийг сумдууд авсан 
бөгөөд 200 орчим сумдын нэг багт дунджаар 3-6 сая хүртэлх ОНХС-ийн 
хөрөнгө ноогдож байсан. Харин 2018 онд сумдын ОНХС-ийн хөрөнгө хоёр 
дахин өсч, 200 орчим сумдын нэг багт дунджаар 10-20 сая хүртэлх төгрөгийн 
хөрөнгө ноогдож байна. 

ГУРАВДУГААР ҮЕ ШАТ. ТЭРГҮҮЛЭХ 
ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
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Гэтэл сумын түвшинд батлагдсан ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн 
жагсаалтаас харахад ихэнх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ нь сумын төвийн 
багуудаас гарсан санал зонхилж байна. Баг бүрээс санал авдаг боловч сумын 
төвийн багийн хүн ам бусад багуудаас их байдаг нь үүнд нөлөөлж байна. Энэ 
нь төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлага нь хөдөөгийн багуудад илүү 
байгааг харгалзан үзэлгүй орхигдуулахад хүргэж байсан. Иймд хөдөөгийн 
багууд дундаас хамгийн олон санал авсан, хуульд заасан нөхцөл шаардлагыг 
хангасан төслийг жагсаалтад заавал багтаан батлуулан хэрэгжүүлэх тухай 
журмын 3.1.4-т заасан. 

3.2 ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
Төслийн үнэлгээ, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход ашиглагдах 

үзүүлэлтүүдийг хоёрдугаар хүснэгтэд тайлбарлав. Энэхүү аргачлалын 
зорилго нь олон салбарт хэрэгжүүлэх төслүүдийг харьцуулах явдал бөгөөд 
дараах ач холбогдолтой. Үүнд: 

• Урьдчилан сонгон авсан үзүүлэлтэд үндэслэн төслийн санал бүрд 
боломжит дүн шинжилгээ хийх,

• Төслийн саналуудыг харьцуулж, хэрхэн тэргүүлэх чиглэлийн төслүүдийг 
тодорхойлон шийдвэр гарсан тухай тайлбарлах боломж бүрдүүлнэ.

Эхлээд үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно. Нэг төсөл нь 
нөгөөгөөсөө юугаараа илүү ач холбогдолтой гэдгийг харуулах зорилгоор 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог. Төслийн саналуудыг эхлээд Шалгуур 
үзүүлэлт 1-ээр үнэлж эрэмбэлнэ. 
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Хүснэгт 2. Шалгуур үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлт Тайлбар

Шалгуур 
үзүүлэлт 1.

Багийн тэргүүлэх 
чиглэлээр 
эрэмбэлэх 

Багийн иргэдийн саналыг тухайн багийн 
нийт сонгуулийн насны иргэдийн тоонд 
харьцуулсан харьцаагаар эрэмбэлнэ.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 2.

Төсөвт өртгийн үр 
өгөөжийг хүртэгч 
өрхүүдэд ногдох 
хэмжээ 

Энэ нь санхүүжилтийг үр ашигтай ашиглаж 
буй эсэхийг тодорхойлох үзүүлэлт юм. Үүнд үр 
өгөөжийг хүртэгч олон нийт/өрхүүдийн тоонд 
төслийн төсөвт өртгийг харьцуулсан харьцаа юм.

Шалгуур 
үзүүлэлт 3.

Сумын хөгжлийн 
болон салбарын 
бодлогоор 
эрэмбэлэх

Энэ үзүүлэлт нь төслийн санал сумын 
хөгжлийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй 
уялдаж буйг тодорхойлно. Энэ нь сум бүрийн 
хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөөс хамааран 
харилцан адилгүй байх болно. 

 
Багийн иргэдийн саналаар эрэмбэлэхдээ анхан шатны үнэлгээний үед 

саналын тоог нийт сонгуулийн насны иргэдэд харьцуулсан харьцаагаар 
эрэмбэлснийг ашиглах ба олонхын санал авсан төсөл нь нэгдүгээрт буюу 
жагсаалтын эхэнд байна. Энэхүү гарын авлагын Хавсралт 5-ын хүснэгтийн 
“А.Багийн тэргүүлэх чиглэл багана”-д эрэмбийн дугаарыг тэмдэглэнэ. 

Мөн алслагдсан багуудаас ирсэн төслүүдээс хамгийн олон саналаар 
дэмжигдсэн төслийг тодруулж тэмдэглэнэ. Уг төслийг ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх төслийн жагсаалтад заавал багтаах тул дараагийн шатны 
үнэлгээнд оруулахгүй үлдээнэ. Иймд уг төслийг энэ үе шатны үнэлгээний 
үр дүнд үүссэн төслүүдийн эрэмбийн эхний мөрөнд нэмэх замаар ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл жагсаалтад багтаана.  

Эхний шалгуур үзүүлэлтийг хангаж сонгогдсон төслөөс бусад төсөл 
бүрийг 2 дугаар шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж эрэмбэлнэ. Ингэхдээ төсөл 
бүрийн төсөвт өртөг буюу хөрөнгө оруулалтын хэмжээг уг төслийн үр өгөөж 
хүртэгчдийн тоонд харьцуулан Хавсралт 5-ын хүснэгтийн харгалзах нүдэнд 
бичнэ. Шалгуур үзүүлэлт 2-ын хувьд хамгийн бага харьцаатай төсөл нь 
хамгийн түрүүнд байхаар эрэмбэлэн “В” баганад бичилт хийнэ.  

Эцэст нь ОНХС-ийн ажлын хэсэг хөгжлийн бодлого чиглэлтэй уялдуулан 
төслийн саналын эрэмбэд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарах эсэхийг 
судална. Үүний тулд сумын ажлын хэсгийн гишүүд санал өгөх зарчмаар эсвэл 
хэлэлцэн зөвлөлдөх замаар эрэмбэлж болно. Ингэхдээ төслийн саналын 
эрэмбэд  оруулах өөрчлөлтийн шалтгааныг нээлттэй хэлэлцэж, хүснэгтэд 
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тодорхой тайлбар оруулна. Дараагийн хэсэгт хос хосоор нь харьцуулах аргыг 
ашиглан төслийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох алхмуудыг тодорхой 
тайлбарлана. 

3.2.1 ХОС ХОСООР НЬ ХАРЬЦУУЛАХ АРГА
Олон нийтийн оролцоотойгоор тулгамдсан асуудал, бэрхшээл, түүний 

шийдлийг тодорхойлж аль нь тэргүүлэх ач холбогдолтой эсэхийг тодорхойлдог 
олон аргууд бий. Тэдгээр аргуудаас “Хос хосоор нь харьцуулах арга”-ыг 
танилцуулж байна. Энэ аргыг хэрэглэснээр яагаад нэг төсөл, арга хэмжээ нь 
нөгөөгөөсөө илүү болохыг ойлгож, сонголт хийх боломжтой болдог.  

Төслүүдийг хооронд нь нэг бүрчлэн харьцуулахын тулд хүснэгтийн 
харгалзах нүд бүрд аль нь илүү ач холбогдолтойг сонгон тухайн салбарын 
нэрийн эхний үсгийг бичнэ. Ингээд тус бүрийн өгөгдлийг тоолж нэгтгэн 
зорилго болон салбар тус бүрийн эрэмбийг тодорхойлно. Жишээ нь, Төсөл А-г 
төсөл Б, В гэх мэт бүх төсөлтэй нэг бүрчлэн харьцуулж тус бүрд нь төслийн 
нэрийг тэмдэглэгээ хийнэ. 

Хүснэгт. 3 Хос хосоор нь харьцуулах аргачлалын матриц

Төслийн 
нэр

Тө
сө

л 
А

Тө
сө

л 
Б

Тө
сө

л 
В

Тө
сө

л 
Г

Тө
сө

л 
Д

Тө
сө

л 
Е

Хэдэн удаа 
сонгогдсон

Хамгийн олон 
сонгогдсон нь 1-рт 

эрэмбэлэгдэнэ

Төсөл А А В А Д А 3 2

Төсөл Б Б Б Д Е 2 3

Төсөл В В В В 4 1

Төсөл Г Г Е 1 4

Төсөл Д Д 3 2

Төсөл Е 2 3

Энэхүү аргыг ашиглан үүсгэсэн эрэмбийг Хавсралт 5-ын хүснэгтийн 
үзүүлэлт 3 гэсэн баганад тэмдэглэнэ. Ингэж 3 үзүүлэлт тус бүрээр эрэмбэ 
үүсгэсний дараа тэдгээр эрэмбийн дугаарыг нэмж харгалзах баганад 
бичнэ. Уг баганыг хамгийн багаас нь их рүү эрэмбэлж эцсийн эрэмбийг 
тодорхойлно.



ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮДИЙН 
ЖАГСААЛТ БЭЛТГЭХ
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ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад 
энэхүү аргачлалын дагуу эрэмбэлсэн тэргүүлэх төсөл, арга хэмжээнүүд 
багтана. 

Тухайн төсвийн жилд ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр батлагдан 
ажлын гүйцэтгэл нь баталгаажсан боловч тухайн онд санхүүжилт хийгдээгүй 
төслүүд байдаг. Тэдгээр төслийн үлдэгдэл санхүүжилтийн дүнг нягтлан 
төсөл бүрээр бэлтгэж жагсаана. Ирэх төсвийн жилийн ОНХС-ийн хөрөнгөөс 
дээрх он дамжсан төслүүдийн үлдэгдэл санхүүжилтийг хасаад үлдэх хэсгийг 
шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээнд зарцуулдаг.  

Он дамжсан төсөл, арга хэмжээ болон олон шалгуур үзүүлэлтээр 
эрэмбэлсэн шинэ төслүүдийг тэргүүлэх дэс дарааллаар нь Хавсралт 6-д 
үзүүлсэн хүснэгтэд оруулна. Хүснэгтийн баруун баганад төсөвт өртгийг өссөн 
дүнгээр оруулна. Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл бүрийн төсөвт өртгийг ОНХС-
ийн хуваарилалтын хамт тус хүснэгтэд оруулна. Өссөн дүнг ОНХС-ийн нийт 
хуваарилалтын дүнтэй харьцуулан хэдэн төсөл сонгогдохыг тодорхойлно.  
Сумын Засаг дарга нь уг жагсаалтыг Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд 
танилцуулна. 

Төслийн саналын анхны эрэмбэ болон дахин эрэмбэлсэн аль аль 
жагсаалтыг Засаг дарга, Засаг даргын зөвлөл болон ИТХ-д танилцуулахаас 
гадна сум, багийн түвшинд олон нийтэд мэдээлнэ. 

Сумын ИТХ нь сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн 
жагсаалтыг төсөл тус бүрээр хэлэлцэн ОНХС-ийн журмын 8 дугаар хавсралтад 
заасан маягт буюу энэ гарын авлагын Хавсралт 7-д оруулсан маягтын дагуу 
батална.

Сумын Засаг дарга нь багийн Засаг дарга нарт батлагдсан төслүүдийн 
талаар албан бичгээр мэдээлэх ба мэдээллийн самбараар дамжуулж 
олон нийтэд мэдээлнэ. Албан бичгийн хуулбарыг мэдээллийн самбарт 
мөн байршуулж болно. Ил тод байдлыг хангах зорилгоор уг албан бичигт 
зөвшөөрөгдсөн, татгалзсан төслүүдийн тоо, татгалзсан төслүүдийн шалтгаан, 
төслүүдийн үзүүлэлт бүхий үнэлгээний хуудасны хуулбар зэрэг мэдээллийг 
багтаана.  

Түүнчлэн сумын ИТХ-аар ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр 
батлагдсаны дараа худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан олон 
нийтэд ил тод мэдээлнэ. Ингэснээр тухайн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, төслийг хэрэгжүүлж эхлэх нөхцөл 
бүрддэг. Төсөл, арга хэмжээний танилцуулгын хуулбарыг худалдан авалтын 
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мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч, төслийн анхны зорилгод нийцсэн техникийн 
тодорхойлолт боловсруулах боломжийг бүрдүүлнэ. ОНХС-ийн хэрэгжилт, 
худалдан авах ажиллагаа нэртэй гуравдугаар гарын авлагаас ОНХС-ийн 
хэрэгжилт, санхүүжилт, худалдан авах ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг авна уу.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ НӨЛӨӨЛӨХ АЧААЛЛЫН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлсний дараагийн жилийн 

орон нутгийн төсөвт уг хөрөнгөөр 
бий болсон өмч, хөрөнгийн 
ашиглалтын зардлыг тусгадаг. 
Ингэхийн тулд тус сангийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр санал 
болгож буй төслийг төлөвлөх 
үе шатанд бий болох хөрөнгийн 
өмчлөлтэй холбоотой асуудал 
болон хөрөнгийн ашиглалтын 
урсгал зардлыг тооцож, орон 
нутгийн төсөвт нөлөөлөх 
ачааллын талаарх дүгнэлтийг гаргана. 

Хөрөнгө оруулалтын ашиглалттай холбоотой урсгал зардлыг тооцохдоо  
Төсвийн тухай хуулийн 56.4-д заасан Засгийн газрын баталсан орон нутгийн 
төсвийн суурь зарлагыг тооцох аргачлал, орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх 
үйлчилгээний стандарт, тэдгээрийн орцын болон төсвийн нормативыг 
баримтална.  Үүний үр дүнд орон нутгийн төсөвт хамгийн их ачаалал дарамт 
үзүүлэх төслийг ялгаж тэмдэглэнэ. Ийнхүү гаргасан дүгнэлтээ тухайн 
хөрөнгийг ашиглаж эхлэх төсвийн жилийн орон нутгийн төсөв хянуулах 
үед Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
хүргүүлж урсгал зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгуулах боломж бүрдэнэ.

ШИГТГЭЭ 8. 

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 29 ДҮГЭЭР 
ЗҮЙЛ. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 

ТӨСӨВЛӨЛТ

29.2 Хөрөнгө оруулалтын төслийн саналд 
үндсэн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой 
урсгал зардал, орон тоо, санхүүжүүлэх 
эх үүсвэр зэрэг холбогдох тооцоог 
хавсаргаж, төсөвт нөлөөлөх ачааллын 
талаарх дүгнэлтийг гаргасан байна.
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ХАВСРАЛТ 2. ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧИГ, 
ТООН МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д
Мэдээ, 

мэдээллийн 
нэр

Мэдээллийн эх үүсвэр

I-III үе шат
Анхан 
шатны 

үнэлгээ

Мэдээл-
лийг 

нягтлах 

Тэргүүлэх 
чиглэлээр 
эрэмбэлэх

Баримт бичиг

1 Багуудын ИНХ-
ын тогтоол

Багийн Засаг даргын 
албан тоотын хавсралт √

2 Багуудын ИНХ-
ын тэмдэглэл

Багийн Засаг даргын 
албан тоотын хавсралт √

3 Төслүүдийн 
танилцуулга

Багийн Засаг даргын 
албан тоотын хавсралт √ √ √

4
Хөгжлийн 
бодлогын 
бичиг баримт

Сумын Засаг даргын 
Тамгын газар √ √

Тоон мэдээ

5

Баг бүрийн 
сонгуулийн 
насны хүн 
амын тоо

Статистикийн мэдээ √

6
Хөрөнгө 
оруулалтын 
хэмжээ

Төслийн танилцуулга √

7 Үр өгөөж 
хүртэгчдийн тоо Төслийн танилцуулга √

8

Ирэх төсвийн 
жилийн 
ОНХС-ийн 
хуваарилалтын 
төсөөлөл 

6 дугаар сард Санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас хүргүүлэх 
Төсвийн хүрээний дунд 
хугацааны мэдэгдэлд 
үндэслэсэн ОНХС-ийн 
хуваарилалтын төсөөлөл 

√

9
Сумын 
ОНХС-ийн 
хуваарилалт 

Батлагдсан орон нутгийн 
төсөв, аймгийн төсөв, 
ОНХС-ийн өмнөх жилийн 
үлдэгдэл болон бусад 
нэмэлт эх үүсвэрийн 
холбогдох бичиг баримт

√
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10

Он дамжсан 
төслүүдийн 
дутуу 
санхүүжилтийн 
дүн 

Ажил хүлээлцэх комиссын 
акт болон жилийн эцэст, 
гүйцэтгэгчтэй гэрээний 
биелэлтийг дүгнэсэн 
баримт бичиг

√

Эксел програмын хүснэгтүүд (файл)

11
Анхан шатны 
үнэлгээний 
маягт 

Гарын авлагын 
Хавсралт 4. √

12

Тэргүүлэх 
чиглэлээр 
эрэмбэлэх 
маягт 

Гарын авлагын 
Хавсралт 5. √

13

Хос хосоор 
харьцуулан 
эрэмбэлэх 
маягт 

Гарын авлагын 
Хүснэгт 3. √

14

ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх 
төсөл 
хөтөлбөр арга 
хэмжээний 
жагсаалт

Гарын авлагын 
Хавсралт 6. √

15
ОНХС-ийн 
төсөв батлах 
маягт

Гарын авлагын 
Хавсралт 7. √
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ХАВСРАЛТ 3. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

1. Багийн нэр
2. Төслийн нэр

3. Багийн хувьд төслийн 
тэргүүлэх ач холбогдол: 

БИНХ-ын үеэр эрэмбэлсэн эрэмбэ
Багийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 
нийт төслийн тоо

4. Төслийг санал болгосон этгээд:
5. Төслийн танилцуулга
5.1 Төсөл хэрэгжүүлснээр 

шийдвэрлэгдэх асуудал 
5.1.1 Төслийн товч танилцуулга
• Зорилго
• Байршил
• Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа

• Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах
• Багийн 2-р хэсэг
• Одоогийн хогийн цэгийг зүүн тийш 

нь 10 км зөөх

5.1.2 Төслийн хамрах салбар
(Сумын тэргүүлэх чиглэлийн 
салбарт үндэслэх)

1) Хот тохижилт
2) -------------------------------
3) -------------------------------
4) -------------------------------
5) -------------------------------
Сумын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй 
хамааралгүй 

5.2 Үр өгөөж хүртэгчдийн тоо
(Төслийн үр өгөөжийг хүртэгчид 
нь аймаг, сумын бодлого, 
ядуурлын түвшин, алслагдмал 
байдал, жендер болон ястан 
угсаатны онцлогоос хамаарна.)

Үр өгөөж хүртэгчдийн тоо (эсвэл хүн 
амаар):
Үүнээс зорилтот бүлгийн тоо 
(Алслагдсан малчин эсвэл 
амьжиргааны түвшнээс доогуур 
орлоготой өрх эсвэл үндэсний цөөнх)

5.3 Бусад мэдээлэл (байршил, 
хүчин чадал, техникийн 
үзүүлэлт гэх мэт)

5.4 Хөрөнгө оруулалтын төсөвт 
өртөг (төг)

5.5 Жилийн үйл ажиллагааны 
болон ашиглалтын зардал 
(төг)  

Үйл ажиллагаа, хүний нөөц болон 
ашиглалтын зардал гарах уу?

Тийм  
 Үгүй   

Хэрэв боломжтой бол жилийн үйл 
ажиллагааны зардлын хэмжээг бичнэ үү.

5.6 Орон нутгийн иргэд болон 
хувийн хэвшлээс санал 
болгож буй ОНХС-ийн нэмэлт 
санхүүжилт

Эх үүсвэр

Дүн төг
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5.9 Төсөл хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай урьдчилсан 
нөхцөлүүд

Газар чөлөөлөх/олгох Тийм  
 Үгүй   

Техник, эдийн засгийн үндэслэл Тийм  
 Үгүй   

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 
хийлгэх шаардлагатай эсэх

Тийм  
 Үгүй   

Бусад зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх Тийм  
 Үгүй   

Боловсон хүчний орон тоог нэмэх 
шаардлагатай эсэх

Тийм  
 Үгүй   

Бусад нөхцөлүүд                      
--------------------------------

Тийм  
 Үгүй   

5.10 Үйл ажиллагаа, ашиглалт 
хариуцах этгээд

5.11 Төсөл хэрэгжүүлэх/дуусах 
хугацаа

5.12 Сумын ЗДТГ-аас хянан 
үзэж тодорхойлсон төсөлд 
нөлөөлөх хүчин зүйлс, 
эрсдэл, бусад асуудлууд

6. Төсвийн тухай хуульд 
заасан зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагааны чиглэлд багтах 
эсэх

Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны 
чиглэл
Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны 
чиглэлд багтах эсэх нь тодорхой бус

7. Боловсруулсан

Багийн засаг дарга  ......................................

Гарын үсэг                  ......................................

Огноо                           ......................................

Жич: Байршлын газрын зураг, төсвийн тооцоолол зэргийг хавсаргана.
Улаанаар бичсэн хэсгүүдийг заавал бөглөсөн байна.
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ХАВСРАЛТ 6.
ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

Эрэмбэ Төслийн нэр Төслийн төсөв 
(төгрөг)

Нийт төсөв (өссөн 
дүнгээр төгрөг)

Шилжих хөрөнгө оруулалт
1
2
3

Шинээр эхлэх хөрөнгө 
оруулалт

1
2
3
4
5
..
..

n ОНХС-ийн нийт санхүүжилтэд 
багтаж буй сүүлчийн төсөл

ОНХС-ийн 
санхүүжилтийн нийт 
дүн 

ОНХС-ийн хөрөнгө хүрэлцээгүйн улмаас жагсаалтад багтаагүй тэргүүлэх ач 
холбогдолтой төслүүдийн жагсаалт

..

..

..

Хавсралтууд:
- Олон үзүүлэлтээр үнэлсэн матриц 
- Төслийн танилцуулга 
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ХАВСРАЛТ 7. 
СУМЫН ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

..........................аймаг /нийслэлийн/ ..............................сум/ дүүргийн 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалт

(мян.төгрөг)

 д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, 
хүчин чадал, байршил 

Эхлэх, 
дуусах 
хугацаа

Төсөвт 
өртөг

20.. онд 
санхүүжих 

дүн
1. Шилжих төсөл I     I=2+…3

1.1 Төсөл арга хэмжээ 1 2  
1.2 Төсөл арга хэмжээ 2 3  

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт II     II=…4+…+6
2.1 төсөл арга хэмжээ1 4    
2.2 төсөл арга хэмжээ 2 5    
2.3 төсөл арга хэмжээ 3 6

3. ОНХС-аас санхүүжих суурь 
зардал III   III=7+8+9+…

Үүнээс:
3.1 Хот тохижилтын 
гэрэлтүүлэг засвар үйлчилгээ 7

3.2 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 8
3.3 Усан хангамжийн татаас 9

4. Сум, дүүргийн орон нутгийн 
хөгжлийн санд олгох орлогын 
шилжүүлэг

IV IV=10+…

Сум, дүүргийн ОНХС-д олгох 
орлогын шилжүүлгийн дүн1 10

НИЙТ 11 11=I+II+IV

1  Аймаг, нийслэлийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтад сум, дүүргийн ОНХС-д олгох орлогын 
шилжүүлгийн дүнг энд тусгана. Сум, дүүргийн хувьд энд бичилт хийхгүй бөгөөд сум/дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалтыг энэхүү маягтад тусгаж батална.

 Жич: Сангийн сайдын 244-р журамд тусгагдсан Аймгийн ИТХ-ын тогтоолын 3 дугаар хавсралт, сум, дүүргийн ИТХ-
ын тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг энэ маягтын дагуу өөрчлөн дагаж мөрдөнө.
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ХАВСРАЛТ 8. ЖИШЭЭ: А АЙМГИЙН А СУМЫН ОНХС-ИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН 
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЭМБЭЛЭХ АЖЛЫГ 2019 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН 

ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

Тус сум нь 5 багтай, нийт 5000 иргэдтэй, үүнээс сонгуулийн насны 2400 хүн 
амтай юм. 

Хүснэгт 1. Сонгуулийн насны хүн амын тоо, баг бүрээр

Багууд Сонгуулийн насны хүн амын тоо

1-р баг 1000
2-р баг 500
3-р баг 400
4-р баг 300

5-р баг (алслагдсан) 200
Нийт 2400

2020 оны төсвийн жилд сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэх ажлыг 6 дугаар сард хийж эхлэв. 
Багуудаас нийт 21 төслийн санал ирснийг анхан шатны үнэлгээний маягтад 
нэгтгэн жагсаав. 
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Хүснэгт 2. Анхан шатны үнэлгээний маягт

1 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх 1,2 Т Т Т ТБ Т Т Т Т

2 Мал угаалгын ваннтай болох 3 Т Т Т Т Т Т Т Т
3 Сургуулийн дотуур байрны засвар 2, 3 Т Т Т Т Т Т Т
4 Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих 1 Т Т Т Т Ү Т Ү

5 Орон сууц барих 2 Т Ү Т Т Ү Т Ү

6 Малын түүхий эд авдаг цэгтэй болох 1, 2 Т Ү Т Т Ү Т Ү

7 Тоглоомын талбай байгуулах 1 Т Т Т Т Т Т Т
8 Багийн төвийг интернеттэй болгох 2 Т Ү Т Т Т Ү
9 Соёлын төвийн засварын ажил 1, 2 Т Т Т Т Т Т Т
10 Цагдаагийн байр засварлах 4 Т Ү Т Т Т Ү

11 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 1 Т Т Т Т Т Т Т Т

12 Нохой устгах 1, 2 Т Т Т Т Т Т Т
13 Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх 3, 4 Т Т Т Т Т Т Т
14 Огтоно устгах 4 Т Т Т Т Т Т Т
15 Гүний худаг гаргах 2,4 Т Т Т Т Т Т Т
16 Тарилгын хашаа 5 Т Т Т Т Т Т Т
17 Ус түгээх цэг байгуулах 2,3 Т Т Т Т Т Т Т
18 Сургуулийн халаалтыг шинээр тавих 3,5 Т Т Т Т Т Т Т Т

19 Дотуур байрны зураг төсөв 1, 3 Т Т Т Т Т Т T
20 Үерийн далан сэргээх 1, 3 Т Т Т Т Т Т T
21 Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах 2 Т Т Т Т T Т T

No Төслийн саналын нэр

Т = Тийм, Ү = Үгүй, ТБ =Тодорхой бус (тодруулах 
шаардлагатай)

Үнэлгээний үзүүлэлт
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Багуудаас ирсэн саналыг нэгтгэхдээ 1 төслийг хэд хэдэн багийн иргэд 
дэмжиж санал өгсөн тул 1 төсөл гэж үзлээ. Харин 1 ижил төслийн баг 
тус бүр хэрэгжүүлэх саналтай байгаа тул баг багаар нь тус тус нь салгаж 
жагсаав. Ингээд хоёрдугаар хүснэгтэд үзүүлснээр “Тийм” (T), “Үгүй” (Ү) болон 
“Тодорхой бус” (TБ) гэж үнэлгээ өгөв. Үүний үр дүнд бүх шалгуурыг хангасан 
төслүүдийг ялгасан. Ингэхдээ Эксел програмын Filter командыг ашиглан 
цаг хэмнэв. Тэдгээр төслүүдээс аль төслийг сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр бус 
харин аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийлгэх боломжтойг сонгон тэмдэглэж, 
аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. 

Үүний дараа үлдэж буй 14 төсөлд хоёрдугаар шатны үнэлгээг хийв. Энэ 
шатанд төслүүдийн танилцуулгыг нягтлан дутуу мэдээллийг багийн Засаг 
дарга нар болон бусад мэргэжилтнүүдээс тодруулан бүрэн бөглөсөн. 

Үүний үндсэн дээр 3 дугаар шатны үнэлгээг хийхэд бэлэн болов. Энэ 
шатны эхний үзүүлэлт болох багийн тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбийг дараах 



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл104

байдлаар гаргав. Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх төслийн саналыг 3 
дугаар багийн 50 иргэн болон 4 дүгээр багийн 80 иргэн дэмжсэн. Тиймээс 
саналыг нэгтгэхдээ нийт 130 хүний саналаар дэмжигдсэн гэж тооцоод энэ 
2 багийн сонгуулийн насны нийт хүн ам болох 700 хүнд харьцуулан иргэдийн 
саналын харьцааг тодорхойлсон. Төслүүдийн иргэдийн саналын харьцааг 
БИНХ-ын тэмдэглэл, тогтоол, төслийн танилцуулгаас авч ашиглав.  

Хүснэгт 3. Багийн тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх

1 Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх 3.4
(50+80)/(400+300) 

=0.19 1

2 Гүний худаг гаргах 1, 2 0.17 2
3 Тоглоомын талбай байгуулах 1 0.16 3
4 Мал угаалгын ваннтай болох 3 0.15 4
5 Сургуулийн дотуур байрны засвар 2, 3 0.14 5
6 Дотуур байрны зураг төсөв 1, 3 0.14 5
7 Соёлын төвийн засварын ажил 1, 2 0.13 6

8 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 1 0.12 7
9 Ус түгээх цэг байгуулах 2, 3 0.11 8
11 Нохой устгах 1, 2 0.09 9
12 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх 1,2 0.08 10
13 Тарилгын хашаа 5 0.08 11
14 Үерийн далан сэргээх 5 0.07 12
15 Огтоно устгах 4 0.06 13

Багийн тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх

Иргэдийн саналын 
харьцаа

A. Багийн 
тэргүүлэх чиглэл 
/Нэн тэргүүний 

чиглэл бага 
оноотой байна./

NO. Төслийн санал Багийн дугаар

Үзүүлэлт 1

Үүний дараа иргэдийн саналын харьцаа гэсэн баганыг Эксел програмын 
Sort командыг ашиглан хамгийн ихээс нь багаар нь эрэмбэлнэ. Үүссэн 
эрэмбийн дугаарыг арын баганад тэмдэглэнэ. 2 төслийн саналын харьцаа 
тэнцүү байсан тул тэдгээр төслүүдэд ижил эрэмбийн дугаар өгөв. Өөрөөр 
хэлбэл, сургуулийн дотуур байрны засвар болон дотуур байрны зураг төсөв 
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хийлгэх төслүүдийн санал ижилхэн 5 дугаарын эрэмбэтэй байв. Алслагдсан 
багийн саналыг харвал 5 дугаар багийн тарилгын хашаа барих төслийн санал 
үерийн далан сэргээх саналаас дээгүүр буюу 11 дугаарт байгаа тул энэ 
төслийг сонгов. Үүнийг дараагийн шатны үнэлгээнд оруулахгүй тул өнгөөр 
ялгаж Хүснэгт 3-д ялгаж харуулав.  

Үүний дараа зардал үр өгөөжийн харьцаагаар эрэмбэллээ. Төслийн 
танилцуулгаас хөрөнгө оруулалтын төсөвт өртөг болон үр өгөөж хүртэгчдийн 
тоог авч харгалзах баганад оруулан харьцааг тооцно. Уг харьцаагаар багаас 
нь их рүү эрэмбэлнэ. Ингэж үүссэн эрэмбийн дугаарыг ‘Б’ баганад тэмдэглэв.    

Хүснэгт 4. Хөрөнгө оруулалт болон үр өгөөж хүртэгчдийн харьцаагаар эрэмбэлэх

7 Соёлын төвийн засварын ажил 1, 2 0.13 6               600.00 300 2.00 1
4 Мал угаалгын ваннтай болох 3 0.15 4            2,500.00 1000 2.50 2
8 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 1 0.12 7            5,000.00 2000 2.50 2
3 Тоглоомын талбай байгуулах 1 0.16 3            5,000.00 1500 3.33 3
1 Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх 3.4 0.19 1            5,000.00 1200 4.17 4
12 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх 1,2 0.08 10            9,000.00 1000 9.00 5
11 Нохой устгах 1, 2 0.09 9            9,500.00 1000 9.50 6
15 Огтоно устгах 4 0.06 13          15,000.00 1500 10.00 7
14 Үерийн далан сэргээх 5 0.07 12            6,000.00 500 12.00 8
9 Ус түгээх цэг байгуулах 2, 3 0.11 8          20,000.00 1000 20.00 9
2 Гүний худаг гаргах 1, 2 0.17 2            5,800.00 120 48.33 10
5 Сургуулийн дотуур байрны засвар 2, 3 0.14 5            3,000.00 60 50.00 11
6 Дотуур байрны зураг төсөв 1, 3 0.14 5          30,000.00 15 2000.00 12
13 Тарилгын хашаа 5 0.08 11

Багийн тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх Зардлын үр өгөөж

Иргэдийн саналын 
харьцаа

А. Багийн 
тэргүүлэх чиглэл 

/Нэн тэргүүний 
чиглэл бага 

оноотой байна./

Хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 

/мян.төг/

Хөрөнгө оруулалт 
болон үр өгөөжийг 
хүртэгчид болон  

харьцаа

Б. Үр өгөөжийн 
харьцаа нэн 

тэргүүлэх чиглэл нь 
бага үзүүлэлтэй 

байна.

Үр өгөөж 
хүртэгчдийн тоо

NO. Төслийн санал Багийн дугаар

Үзүүлэлт 1 Үзүүлэлт 2

Гуравдугаар шатны сүүлийн үзүүлэлт болох хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх 
чиглэлээр эрэмбэлсэн. Хос хосоор нь харьцуулах аргыг ашиглав. 
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Хүснэгт 5. Хос хосоор нь харьцуулж үнэлэх

Төслийн санал

Хогийн 
цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Нохой 
устгах

Мал угаалгын 
баннтай болох

Огтоно 
устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Тоглоомы
н талбай 
байгуулах

Соёлын 
төвийн 

засварын 
ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Цэцэрлэгт 
хүрээлэн 
байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний 
худаг 
гаргах

Сонгогдсон тоо

Хогийн цэгийн 
байршлыг өөрчлөх нохой устгах мал угаалгын 

банн

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Хогийн 
цэгийн 

байршлыг 
өөрчлөх

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Хогийн 
цэгийн 

байршлыг 
өөрчлөх

Үерийн 
далан 

сэргээх

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 5

Нохой устгах нохой устгах нохой устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Нохой 
устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой 

устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой 
устгах 11

Мал угаалгын баннтай 
болох

мал угаалгын 
банн

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Мал 
угаалгын 
баннтай 
болох

Мал угаалгын 
баннтай болох

Мал угаалгын 
баннтай 
болох

Мал 
угаалгын 
баннтай 
болох

Үерийн 
далан 

сэргээх

Мал угаалгын 
баннтай болох

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 6

Огтоно устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Огтоно 
устгах Огтоно устгах Огтоно 

устгах
Огтоно 
устгах

Үерийн 
далан 

сэргээх
Огтоно устгах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 5

Сургуулийн дотуур 
байрны засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулийн 
дотуур байрны 

засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулий
н дотуур 
байрны 
засвар

Үерийн 
далан 

сэргээх

Сургуулийн 
дотуур байрны 

засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулий
н дотуур 
байрны 
засвар

11

Тоглоомын талбай 
байгуулах

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Тоглоомын 
талбай 

байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 1

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Соёлын 
төвийн 

засварын 
ажил

Үерийн 
далан 

сэргээх

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 4

Бэлчээрийг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх

Бэлчээри
йг 

хамгаалах, 
нөхөн 

сэргээх

Үерийн 
далан 

сэргээх

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн сэргээх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 4

Цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 0

Үерийн далан сэргээх Үерийн далан 
сэргээх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Үерийн 
далан 

сэргээх
10

Ус түгээх цэг байгуулах
Дотуур 

байрны зураг 
төсөв

Гүний худаг 
гаргах 2

Дотуур байрны зураг 
төсөв

Дотуур 
байрны 

зураг төсөв
10

Гүний худаг гаргах 8

Хүснэгт 5-д төсөл бүрийг хооронд нь харьцуулан нийт хэдэн удаа сонгогдсон 
тоог гаргаж сүүлийн баганад тэмдэглэв. Ижил тоотой сонгогдсон төслүүдийг 
эрэмбэлэхдээ 2 төслийг хооронд нь харьцуулахад аль нь санал авч байсныг 
харгалзан тэр төслийг дээгүүр эрэмбэлнэ. Жишээ нь: Сургуулийн дотуур 
байрны засвар, нохой устгах төслүүд ижил тоотой сонгогдсон боловч энэ хоёр 
төслийг харьцуулахад сургуулийн дотуур байрны засварын төсөл илүү санал 
авсан байгаа тул эрэмбэнд сургуулийн дотуур байр 1-рт орж эрэмбэлэгдсэн 
байна. Сонгогдсон тооны баганаар эрэмбэлснийг 6-р хүснэгтийн сүүлийн 
баганад харуулав.  
  Хавсралт 6. Хос хосоор нь харьцуулж үнэлэн эрэмбэлсэн матриц

 

Төслийн санал

Хогийн 
цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Нохой 
устгах

Мал угаалгын 
баннтай болох

Огтоно 
устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Тоглоомы
н талбай 
байгуулах

Соёлын 
төвийн 

засварын 
ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Цэцэрлэгт 
хүрээлэн 
байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний 
худаг 
гаргах

Сонгогдсон 
тоо Эрэмбэ

Сургуулийн дотуур 
байрны засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулийн 
дотуур байрны 

засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулий
н дотуур 
байрны 
засвар

Үерийн 
далан 

сэргээх

Сургуулийн 
дотуур байрны 

засвар

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Сургуулий
н дотуур 
байрны 
засвар

11 1

Нохой устгах нохой устгах нохой устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Нохой 
устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой 

устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой устгах Нохой 
устгах 11 2

Дотуур байрны зураг 
төсөв

Дотуур 
байрны 

зураг төсөв
10 3

Үерийн далан сэргээх Үерийн далан 
сэргээх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Үерийн 
далан 

сэргээх
10 4

Гүний худаг гаргах 8 5

Мал угаалгын баннтай 
болох

мал угаалгын 
банн

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Мал 
угаалгын 
баннтай 
болох

Мал угаалгын 
баннтай болох

Мал угаалгын 
баннтай 
болох

Мал 
угаалгын 
баннтай 
болох

Үерийн 
далан 

сэргээх

Мал угаалгын 
баннтай болох

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 6 6

Хогийн цэгийн 
байршлыг өөрчлөх нохой устгах мал угаалгын 

банн

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Хогийн 
цэгийн 

байршлыг 
өөрчлөх

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Хогийн 
цэгийн 

байршлыг 
өөрчлөх

Үерийн 
далан 

сэргээх

Хогийн цэгийн 
байршлыг 
өөрчлөх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 5 7

Оготно устгах

Сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засвар

Огтоно 
устгах Огтоно устгах Огтоно 

устгах
Огтоно 
устгах

Үерийн 
далан 

сэргээх
Огтоно устгах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 5 8

Бэлчээрийг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх

Бэлчээри
йг 

хамгаалах, 
нөхөн 

сэргээх

Үерийн 
далан 

сэргээх

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн сэргээх

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 4 9

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Соёлын 
төвийн 

засварын 
ажил

Үерийн 
далан 

сэргээх

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 4 10

Ус түгээх цэг байгуулах
Дотуур 

байрны зураг 
төсөв

Гүний худаг 
гаргах 2 11

Тоглоомын талбай 
байгуулах

Соёлын төвийн 
засварын ажил

Бэлчээрийг 
хамгаалах, 

нөхөн 
сэргээх

Тоглоомын 
талбай 

байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 1 12

Цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулах

Үерийн 
далан 

сэргээх

Ус түгээх цэг 
байгуулах

Дотуур 
байрны зураг 

төсөв

Гүний худаг 
гаргах 0 13
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Ингэж эрэмбэлсэн эрэмбийн дугаарыг тэргүүлэх чиглэлээр нь эрэмбэлэх 
хүснэгтийн В багана руу хуулав. 

Эдгээр 3  шалгуур үзүүлэлтүүдийн эрэмбийг нэмж тэргүүлэх чиглэлийн 
эрэмбийг тодорхойлно.  
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Үзүүлэлт бүрийн эрэмбээр хамгийн дээгүүр эрэмбэлэгдсэн буюу 
нийт эрэмбийн нийлбэрээр хамгийн бага байгаа төслүүд нь тэргүүлэх ач 
холбогдолтой төслүүдэд тооцогдож байна. Өмнө нь сонгон авсан алслагдсан 
багийн төслийг энэхүү жагсаалтын хамгийн дээд мөрөнд шилжүүлж хөрөнгө 
оруулалтын төсөвт өртгийг харгалзах нүдэнд оруулна. 

Энэ үе шатны дараа ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалтыг гаргав. Ирэх жилийн ОНХС-ийн орлогын шилжүүлгийн 
төсөөллийг Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас ирүүлсэн шилжүүлгийн хуваарилалтын төсөөллөөс харахад 85 
сая орчим төгрөг байхаар байна. Ирэх төсвийн жилд санхүүжилт нь шилжих 
төслүүдийн санхүүжилтийн төсөөллийг төрийн сангийн мэргэжилтэнтэй 
хамтран гаргахад явган хүн зорчих хэсгийн засварын ажлын гүйцэтгэлээс 
харахад 15 сая төгрөгийн үлдэгдлийг ирэх жил олгох төлөвтэй байна. 
Тиймээс ирэх жилийн Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө өмнөх оны үлдэгдэл болон 
нэмж хуваарилагдах хөрөнгө бүгд 100 сая төгрөг байхаар байна. Үүнд 
үндэслэн дээр эрэмбэлсэн төслийн саналаас эхний 10 төсөл бүрэн багтаж 
байна. Харин 11 дэх төслийг бүрэн санхүүжүүлэх боломжгүй бөгөөд 5.4 сая 
төгрөгийн санхүүжилт дутаж байна. Хэрэв ижил оноотой эрэмбэлэгдсэн 
төслүүдийн нэгийг сонгох шаардлагатай болбол хуваарилсан хөрөнгийн эх 
үүсвэрийн дүнд багтах эсэхийг илүү чухалчилж үзнэ. Энэ тохиолдолд энэ 
төслийг хойшлуулах шаардлага үүслээ. 
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Хүснэгт 8. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Д.д Олон шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлсон 
тэргүүлэх чиглэлийн дэс дараа 

Төслийн төсөв 
/мян.төгрөг/

Нийт төсөв 
/өссөн дүнгээр 

төгрөг/ 
А Шилжих хөрөнгө оруулалт

1
Явган хүний зорчих хэсгийн засварын

ажлын үлдэгдэл
           15,000.00               15,000.00 

Шилжих хөрөнгө оруулалтын дүн          15,000.00            15,000.00 

Б Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
1 Тарилгын хашаа            15,000.00               30,000.00 

2 Мал угаалгын баннтай болох              2,500.00               32,500.00 

3 Бэлчээрийг хамгаалах, нөхөн сэргээх              5,000.00               37,500.00 

4 Соёлын төвийн засварын ажил                 600.00               38,100.00 

5 Нохой устгах              9,500.00               47,600.00 

6 Гүний худаг гаргах              5,800.00               53,400.00 

7 Тоглоомын талбай байгуулах              5,000.00               58,400.00 

8 Сургуулийн дотуур байрны засвар              3,000.00               61,400.00 

9 Дотуур байрны зураг төсөв            30,000.00               91,400.00 

10 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах              5,000.00               96,400.00 

11 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх              9,000.00             105,400.00 

12 Үерийн далан сэргээх              6,000.00             111,400.00 

13 Оготно устгах            15,000.00             126,400.00 

14 Ус түгээх цэг байгуулах            20,000.00             146,400.00 

ОНХС-ийн хөрөнгө хүрэлцээгүйн улмаас жагсаалтад багтаагүй тэргүүлэх ач

холбогдолтой төслүүдийн жагсаалт

Энэ жагсаалтыг дээрх үнэлгээ болон төсөл бүрийн орон нутгийн төсөвт 
үзүүлэх нөлөөллийн дүгнэлтийн хамт Засаг даргад танилцуулан хүлээлгэн өгөв.

А аймгийн А сумын ОНХС-ийн ажлын хэсэг
2019 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр
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ЗОРИЛГО | ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн (цаашид ОНХС гэж товчилно) хэрэгжилтийг 
хангахдаа ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах, түүний тогтолцоог төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
энэхүү гарын авлагыг бэлтгэв. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй худалдан авах 
ажиллагаанд дээрх зарчмуудыг мөрдлөг болгож ажиллахгүй байгаагийн 
улмаас төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр дүнгүй зарцуулах, 
чанаргүй бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх, хэрэгжсэн төсөл нь иргэдийн 
эрэлт, хэрэгцээнд үл нийцэх, тэдгээрээс үр өгөөж хүртэхгүй байх нөхцөл 
бүрдэж байна. Түүнчлэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 
хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ (цаашид төсөл гэж 
ойлгоно)-г хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангаж, төслийн 
хэрэгжилтийг ил тод, нээлттэй болгох шаардлагатай байна.

Энэхүү гарын авлагыг ОНХС-ийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээний 
хэрэгжилтийг хангаж, худалдан авах ажиллагааг орон нутгийн түвшинд 
хариуцан гүйцэтгэж буй сум, дүүргийн албан хаагчид, энэ үйл ажиллагаанд 
оролцож буй иргэний нийгмийн төлөөлөл болон иргэдэд зориулан 
боловсруулав. Гарын авлагад тухайн орон нутгийн иргэдийн санаачилсан 
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд шаардлагатай бараа, ажил, 
үйлчилгээг холбогдох хууль, журамд заасны дагуу ил тод, нээлттэй, шударга 
өрсөлдөөнийг хангахуйц байдлаар үр дүнтэй зохион байгуулах, худалдан 
авалтын үе шат бүрийг хэрэгжүүлэхэд  анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг 
тодотгож, хэрэглэхэд хялбар, бодит жишээнд тулгуурлан тайлбарласан болно.

Гарын авлага нь ОНХС-ийн хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах үйл явцын үндсэн үе шатууд болох тендер шалгаруулалтын өмнөх 
үе шат, тендер шалгаруулалтын үе шат, тендер шалгаруулалтын дараах үе шат 
гэсэн 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд эдгээр үе шат бүрд хийгддэг үйл ажиллагаа 
тус бүрийг нарийвчлан тодруулж сум, дүүргийн ЗДТГ-ын ажилтнууд анхаарч 
ажиллах шаардлагатай зүйлийг тодорхой оруулав. 

Энэ гарын авлага нь зөвхөн бараа, ажил худалдан авах үйл ажиллагаанд 
зориулагдсан, учир нь ОНХС-ийн хөрөнгөөр зөвлөх үйлчилгээ худалдан 
авах нь түгээмэл биш бөгөөд ихэвчлэн хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай 
худалдан авалт хийгддэг байна.  
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ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
 

№ Эрх зүйн баримт 
бичгийн нэр

Баталсан 
этгээд

Баталсан 
огноо Цахим холбоос

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1 Монгол Улсын Үндсэн 
хууль АИХ 1993.01.13 http://www.legalinfo.mn/law/

details/367 

2 Төсвийн тухай хууль УИХ 2011.12.23 http://www.legalinfo.mn/law/
details/12254 

3

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль

УИХ 2005.12.01 http://www.legalinfo.mn/law/
details/493 

4 Шилэн дансны тухай 
хууль УИХ 2014.07.01 http://www.legalinfo.mn/law/

details/10497 

5
Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль

УИХ 2011.06.16 http://www.legalinfo.mn/law/
details/374 

ЖУРАМ

6

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагаанд 
мөрдөх журмыг сонгоход 
баримтлах босго үнэ 

ЗГ №68
№129

2013.03.02
2018.05.18

https://www.legalinfo.mn/annex/
details/5792?lawid=9084 

7

Дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах чанар 
стандартын шаардлага 
хангасан барааны 
жагсаалт

ЗГ
№336 2015.08.17 https://www.legalinfo.mn/law/

details/11285?lawid=11285 

8

Бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилт 
болон захиргааны 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам

ЗГ
№89 2017.03.15 https://www.legalinfo.mn/law/

details/12578 

9
Цахим тендер 
шалгаруулалт зохион 
байгуулах журам

СС
№7

№32

2013.01.11
2014.02.24

https://www.tender.gov.mn/mn/rules/
list 
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№ Эрх зүйн баримт 
бичгийн нэр

Баталсан 
этгээд

Баталсан 
огноо Цахим холбоос

10

Цахим хуудаст худалдан 
авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тендерийн 
урилга, үр дүнг зарлан 
мэдээлэх журам

СС
№84 2013.04.19 https://www.tender.gov.mn/mn/rules/

list 

11

Олон нийтийн 
оролцоотой худалдан 
авах ажиллагааны 
журам

СС
№39 2013.02.21 https://www.tender.gov.mn/mn/rules/

list

12

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр тухайн 
жилд бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааг төлөвлөх, 
тайлагнах журам

СС
№281 2018.12.17 https://www.tender.gov.mn/mn/rules/

list 

13 Бүртгэл хөтлөх журам СС
№264 2013.11.22 https://www.tender.gov.mn/mn/rules/

list 

14 Тендерийн үнэлгээний 
заавар

СС
№194 2012.09.28 https://www.tender.gov.mn/mn/rules/

list

15

Үнэлгээний хорооны 
зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагаа, урамшууллыг 
зохицуулах журам

СС
№212
№330

2014.09.30
2015.12.10

https://www.tender.gov.mn/mn/rules/
list

ЖИШИГ БАРИМТ БИЧГҮҮД

12
Үнийн санал авах жишиг 
баримт бичиг (бараа, 
ажил)

СС
№125 2013.05.31 https://www.tender.gov.mn/mn/

document/list 

13

Олон нийтийн 
оролцоотой худалдан 
авах ажиллагааны 
жишиг баримт бичиг

СС
№39 2013.02.21 https://www.tender.gov.mn/mn/

document/list 

14
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 
худалдан авах тендерийн 
жишиг баримт бичиг

СС
№194 2012.09.28 https://www.tender.gov.mn/mn/

document/list 

15
Бараа нийлүүлэх 
тендерийн жишиг баримт 
бичиг 

СС
№81 2012.03.29 https://www.tender.gov.mn/mn/

document/list 

16
Ажил гүйцэтгэх 
тендерийн жишиг баримт 
бичиг

СС
№81 2012.03.29 https://www.tender.gov.mn/mn/

document/list 



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 
САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ХУДАЛДАН  

АВАХ АЖИЛЛАГААГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ҮЙЛ ЯВЦ, ТҮҮНИЙ ҮЕ ШАТУУД

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 
ӨМНӨХ ҮЕ ШАТ
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ОНХС-ийн хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагаа нь төсвийн жилийн туршид 
буюу тухайн жилийн 1-р сарын 1-ээс 12-р сарын 31-ний хооронд үргэлжилнэ. 
ОНХС-ийн хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагааны үйл явцыг үндсэн 3 шатанд 
хувааж болно. Тухайлбал тендер шалгаруулалтын өмнөх үе шат, тендер 
шалгаруулалтын үе шат, тендер шалгаруулалтын дараах үе шат хамаарна.

1 2 3
ОНХС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЙЛ ЯВЦ

Тендер шалгаруулалтын 
өмнөх үе шат

Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ 
хэрэгжүүлэх

Захиалагч гэрээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавих

Гэрээг дүгнэж, хүлээж 
авах

Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх 
(санхүүжилтийг олгох)

Урилгыг зарлан мэдээлэх, 
сурталчлах

Тендер (үнийн санал)-ийг 
хүлээн авах, нээх

Тендер (үнийн санал)-ийг 
үнэлэх

Гэрээ байгуулах эрх олгох 
зөвлөмжийг захиалагчид өгөх

Захиалагч гэрээ 
байгуулах эрх олгох

Гэрээ байгуулах

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталж, нийтэд 

мэдээлэх

Худалдан авах ажиллагааны 
журмыг сонгох

Үнэлгээний хороо байгуулах

Тендерийн баримт бичиг 
(Үнийн санал авах баримт 

бичиг) бэлтгэх

Тендер шалгаруулалтын       
үе шат

Тендер шалгаруулалтын 
дараах үе шат

Эдгээр үе шат бүрд хийгдэх алхмуудыг нарийвчлан авч үзэхээс гадна 
захиалагч болон үнэлгээний хорооны гүйцэтгэх үүргийг үе шат бүрээр 
тодруулах болно.

Энэ үе шатанд:
1.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, нийтэд мэдээлэх
1.2. Худалдан авах ажиллагааны (арга) журмыг сонгох
1.3. Үнэлгээний хороо байгуулах
1.4. Тендерийн баримт бичиг (Үнийн санал авах баримт бичиг) бэлтгэх үйл 

ажиллагаа хамаарна.  

1. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 
ӨМНӨХ ҮЕ ШАТ

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ, ТҮҮНИЙ ҮЕ ШАТУУД
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1.1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, нийтэд мэдээлэх
ОНХС-ийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний жагсаалт 

буюу төлөвлөгөөг өмнөх онд батлагдсан төслийн жагсаалтад үндэслэн 
бэлтгэж (Олон нийтийн оролцоотой төлөвлөлтийн гарын авлага), Засаг даргаар 
батлуулан тухайн оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон ОНХС-
ийн төлөвлөгөөг жил бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор олон нийтэд мэдээлж, ил 
тод болгосон (Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.1 дэх заалт) байна.

Тухайн ЗДТГ-ын худалдан авах ажиллагаа, ОНХС хариуцсан нэгж, албан 
тушаалтан нь Шилэн дансны хуульд нийцүүлэн Засгийн газрын 2016 оны 29-р 
тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 21 дүгээр хавсралтын дагуу 
“Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө”-г боловсруулахдаа ОНХС-ийн 
санхүүжилтээр хэрэгжих төслийн худалдан авах ажиллагааг төлөвлөж тусгах 
шаардлагатай байдаг. 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 21 дүгээр хавсралт

  Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
 (Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.1 дэх заалтын хүрээнд)

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:
Төсвийн байгууллагын нэр:
Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжийн нэр:

№

Тухайн 
жилд 

худалдан 
авах бараа, 

ажил, 
үйлчил-

гээний нэр

Санхүү-
жилтийн 
эх үүсвэр

Төсөвт 
өртөг

Худалдан 
авах ажил-

лагаанд 
мөрдөх 
журам

Худалдан авах 
ажиллагаанд мөрдөх 

хугацаа

Хү
чи

нт
эй

 х
уг

ац
аа

Ур
ил

га
 и

лг
ээ

гд
сэ

н 
эс

эх

Үр
 д

үн
 о

ру
ул

са
н 

эс
эх

Үр
 д

үн
 и

лг
ээ

гд
сэ

н 
эс

эх

Те
нд

ер
 з

ар
ла

х 
ог

но
о

Гэ
рэ

э 
ба

йг
уу

ла
х 

эр
х 

ол
го

х 
ог

но
о

Гэ
рэ

э 
ду

ус
га

ва
р 

бо
лг

ох
, д

үг
нэ

х 
ог

но
о

1                      

2                      

Нийт дүн

Түүнчлэн ОНХС-ийн төлөвлөгөөг дээрх журмын 11-р хавсралтад тусгагдсан 
дараах маягтын дагуу боловсруулж, орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч буюу Засаг дарга Шилэн дансны цахим хуудсанд жил бүрийн 1-р 
сарын 10-ны дотор мэдээлж, нийтэд ил тод болгоно.
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Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 11 дүгээр хавсралт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө
  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:
Төсвийн байгууллагын нэр:

№

За
хи

ал
аг

ч

Тө
сө

л,
 а

рг
а 

хэ
м

ж
ээ

ни
й 

нэ
р

Эх
лэ

х 
 о

н

Д
уу

са
х 

  о
н

Тө
сө

вт
 ө

рт
өг

Ту
ха

йн
 

ж
ил

ий
н 

тө
сө

в

Гэ
рэ

эн
ий

 д
үн

Са
нх

үү
ж

ил
т 

(ө
сс

өн
 

дү
нг

ээ
р)

                 

                 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулахдаа 
анхаарах зүйл:

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бараа, ажил, үйлчилгээний 
төсөвт өртгийн дүнгээс хамааруулан худалдан авах ажиллагааны журам буюу 
тендер шалгаруулалтын аргыг сонгоно.

1.2. Худалдан авах ажиллагааны (арга) журмыг сонгох
Худалдан авах ажиллагаанд дараах дөрвөн журам үйлчилдэг. Үүнд:
1. Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2. Худалдан авах ажиллагааны онцгой журам

a. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт
b. Харьцуулалтын арга
c. Шууд гэрээ байгуулах арга

3. Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журам
4. Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам

Худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгохдоо Засгийн газрын 2013 оны 
68 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход 
баримтлах босго үнэ”-ийг баримталдаг.
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Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хавсралт

№
Ангилал

босго үнийн
төрөл

Бараа 
(сая 
төг.)

Ажил 
(сая 
төг.)

Зөвлөх 
үйлчилгээ 
(сая төг.)

Зөвлөхөөс бусад 
үйлчилгээ 
(сая төг.)

1 Харьцуулалтын аргаар худалдан авч 
болох төсөвт өртгийн дээд хязгаар 50.0 80.0 - 50.0

2 Шууд худалдан авч болох төсөвт 
өртгийн дээд хязгаар 10.0 10.0 10.0

(2018, №129)
10.0 

(2018, №129)

3
Зөвлөх сонгох бага үнийн аргыг 
хэрэглэж болох төсөвт өртгийн 
дээд хязгаар

- - 50.0 -

Бараа, ажил, үйлчилгээний жилийн нийт төсөвт өртгийн хэмжээ нь 10.0 
сая төгрөгөөс хэтрээгүй бол худалдан авах ажиллагааны эдгээр журмыг 
мөрдөхгүйгээр шууд худалдан авалтыг хийж болно. Гэхдээ төрийн сангийн 
үйл ажиллагааны журмын 
дагуу тухайн худалдан авах 
бараа, ажил, үйлчилгээг 
гүйцэтгэж буй 3-аас доошгүй 
этгээдийн үнийг харьцуулж 
үзэх шаардлагатай байдаг.   

Сум, дүүргийн түвшинд 20 
сая төгрөгөөс хэтрэхгүй төсөвт 
өртөгтэй, тусгай зөвшөөрөл 
шаардахааргүй бараа, ажлыг 
иргэдийн бүлгээр буюу олон 
нийтийн оролцоотой худалдан 
авах ажиллагааны журмаар гүйцэтгүүлж болно. 

1.3. Үнэлгээний хороо байгуулах
Захиалагч нь ОНХС-ийн төслийн худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

тухай бүрд хуулийн дагуу үнэлгээний хороог байгуулан ажиллана. 
Үнэлгээний хороонд тухайн шатны ИТХ-аас санал болгосон нэг иргэн, ЗДТГ-
ын нэг ажилтныг оруулна. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд хөндлөнгийн 
гишүүнээр иргэний төлөөлөл оролцуулах ба иргэний төлөөлөл нь худалдан 
авах ажиллагааны журмыг сонгох болон тендерийн баримт бичиг бэлтгэх, 
үнэлэхэд оролцоно. 

Худалдан авах ажиллагааны сонгосон журам 
өрсөлдөөнийг хамгийн ихээр дэмжсэн байх 
ёстой. Иймээс нээлттэй тендер шалгаруулалт 
нь худалдан авах ажиллагааны түгээмэл бөгөөд 
үндсэн журам болсон байдаг. Хязгаарлагдмал 
тендер шалгаруулалт, гэрээ шууд байгуулах 
гэх мэт өрсөлдөөнийг хязгаарласан бусад 
журмыг онцгой нөхцөл байдалд л хэрэглэх 
бөгөөд ингэхдээ үргэлж хангалттай 
шалтгаан, баримт нотолгоонд үндэслэх ёстой 
(Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 
ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 3-р бүлэг/.
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Тендер шалгаруулалтын өмнөх шатанд үнэлгээний хорооны гүйцэтгэх гол 
үүрэг нь: 

  Техникийн тодорхойлолт бэлтгэх
  Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах
  Тендерийн баримт бичгийг захиалагчаар батлуулах явдал юм.

1.4. Тендерийн баримт бичиг (үнийн санал авах баримт бичиг) бэлтгэх 
Энэ шатанд үнэлгээний хороо нь тендерт оролцогчдод өгөх тендерийн 

баримт бичиг, түүний гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох захиалагчид шаардлагатай 
байгаа худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний техникийн тодорхойлолтыг 
нарийвчлан боловсруулж захиалагч байгууллагаар батлуулна. 

Тендерийн баримт бичиг

Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулах

Техникийн 
тодорхойлолтын зорилго

Техникийн 
тодорхойлолтыг бэлтгэх

Захиалагчаас тендерт оролцогчид 
зориулан гаргасан тендер 
шалгаруулалтын нөхцөл, шаардлага 
тодорхойлсон баримт бичиг.

Захиалагчид шаардлагатай 
байгаа бараа, ажил болон 
холбогдох үйлчилгээний техникийн 
үзүүлэлт, хүчин чадлыг нарийвчлан 
тодорхойлоход оршино.

Сангийн сайдын батласан 
Тендерийн жишиг баримт бичиг, 
Үнийн санал авах жишиг баримт 
бичиг боловсруулах загварын дагуу 
ОНХС-ийн төслийн онцлог байдалд 
нийцүүлэн боловсруулна.

Тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний 
шинж чанар, материал, хүчин чадал, 
үйл ажиллагааны шаардагдах 
стандартын талаар тодорхой тусгана.

Өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэх 
зарчмыг баримтална.
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Техникийн тодорхойлолтод зайлшгүй 
тусгах зүйлс:

Тендерийн баримт бичиг боловсруулах санамж нь Тендерийн жишиг баримт 
бичиг бэлтгэх зааварт байдаг ба үүнийг https://www.tender.gov.mn/mn/document/list 
цахим хуудаснаас татан авч ашиглана.

Үйлчилгээний 
шинж чанар

Үйл 
ажиллагаанд 
шаардагдах 
стандарт

Хүчин чадал 

Материал

Шаардлагатай 
тоо хэмжээ 

Тендерийн жишиг баримт бичгийн 
бүрэлдэхүүн, агуулга

• Техникийн тодорхойлолт, ажлын 
шаардлага болон бусад шаардлага

• Тендерт оролцогчдод өгөх заавар-
чилгаа (ТОӨЗ)

• Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн 
хүснэгт (ТШӨХ)

• Тендерийн урилга
• Тендер шалгаруулалтын жишиг 

маягтууд
• Баталгааны маягт
• Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН)
• Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)
• Гэрээний маягт
• Бусад (ТББ-д оруулсан нэмэлт 

өөрчлөлт)

Техникийн тодорхойлолт бэлтгэхэд баримтлах зарчим:
• Өрсөлдөөнийг дэмжих
• Худалдан авах бараа, 

үйлчилгээний шинж чанар, 
материал, үйл ажиллагааны 
шаардагдах стандартын 
талаар тодорхой тусгах (Тухайн 
бараа, ажил, үйлчилгээг гадаад 
шинж чанарын үзүүлэлтээр 
бус, зориулалт, хэрэглээ, 
ашиглалт, чанарын түвшин, 
техникийн үзүүлэлт зэргээр 
тодорхойлно).

Өрсөлдөөнийг дэмжих нөхцөлийг хангасан 
нөхцөлд л худалдан авах ажиллагааны 
хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх 
зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад 
нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийг 
үнэлэх үнэлгээ зөв явагдана. Ойлгомжтой, 
сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь 
захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, 
бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендерийн 
санал бэлтгэхэд тендерт оролцогчдод зайлшгүй 
чухал нөхцөл болно.
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• Монгол Улсын хүлээн зөвшөөрсөн 
олон улсын стандартад үндэслэх, 
ийм стандарт байхгүй тохиолдолд 
үндэсний стандарт, техникийн 
шаардлага, норм, норматив, 
дүрэм, зааварт үндэслэсэн байна.

• Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, 
төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн 
арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөл 
тавихгүй байх. Хэрэв зайлшгүй тухайлан заах шаардлагатай бол түүний 
ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотголыг хэрэглэнэ. 

• Захиалагч техникийн тодорхойлолт бэлтгэхэд тухайн тендер 
шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой этгээдээс өрсөлдөөн хязгаарлахад 
хүргэж болох зөвлөгөө авахыг хориглоно.

Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд анхаарах зүйлс:
• Гэрээнд өөрөөр заагаагүй тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, 

ашиглагдаагүй, орчин үеийн загварын, мөн зураг төсөл, материалын хувьд 
сүүлийн үеийн хандлага, шаардлагыг хангасан байх нөхцөлийг техникийн 
тодорхойлолтод тусгана. 

• Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй худалдан авалтын техникийн тодорхойлолтыг 
жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай. 

• Метрийн системийг ашиглана. 
• Бараа, материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох Монгол Улсад 

хүлээн зөвшөөрөгдөх олон улсын стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. 
Ийм стандарт байхгүй бол үндэсний стандарт, техникийн шаардлага , норм, 
норматив, дүрэм зааварт үндэслэнэ.

Техникийн тодорхойлолтод хориглох зүйлс:
• Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд 

нь хязгаарласан шинжтэй, тухайлсан ханган 
нийлүүлэгчдэд давуу талыг олгосон байж болохгүй.

• Барааны тэмдэг, каталогийн дугаарыг заасан 
шаардлагыг аль болох тавихгүй байна. 

• Зайлшгүй шаардлагын улмаас эдгээрийг хэрэглэх бол 
түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэж нэмж заана.

Бүх салбарт хэрэглэж болох нийтлэг жишиг 
техникийн тодорхойлолт гэж байхгүй. Бүх 
төрлийн барааны стандарт буюу ерөнхий 
техникийн тодорхойлолт боловсруулж, 
стандартчилах нь чухал ач холбогдолтой. 
Энэ стандарт техникийн тодорхойлолтыг 
тухайн бараанд нийцүүлэн, зохих өөрчлөлт 
оруулах замаар ашиглана.

ЖИШЭЭ: 
Yamaha мотоцикл 

гэж  зааж болохгүй, 
харин Yamaha 
болон түүнтэй  
дүйцэхүйц гэж 

зааж өгч болно.
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Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн 
тохиолдолд бараа, материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү 
бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД МЭРГЭЖЛИЙН ШИНЖЭЭЧ, 
ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛУУЛАХ

Тендер шалгаруулалтад, техникийн тодор-
хойлолт боловсруулахад тусгайлан нарийн 
мэргэжлийн ажилтан (мэргэжилтэн/ шаард-
лагатай, захиалагчийн боловсон хүчний дотоод 
нөөцөд тухайн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтан 
(мэргэжилтэн/ байхгүй тохиолдолд захиалагч 
байгууллагын дарга өөрийн санаачлагчаар, 
эсхүл үнэлгээний хорооны хүсэлтээр 
мэргэжлийн шинжээч, зөвлөхийг үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд оруулж болно.

Мэргэжлийн шинжээч буюу зөвлөхийг 
сонгоход Төрийн албаны тухай хууль 
болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн түүний харьяалагдах байгууллагын 
удирдлагатай нь зөвшилцөж томилно.

Жишээ:

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд гүний худаг гаргах ажил төлөвлөгдөж техникийн 
тодорхойлолтыг Загвар 1-т харуулсан байдлаар боловсруулжээ.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ХУРААНГУЙ ХҮСНЭГТ
Загвар 1

Захиалагчийн нэр Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЗДТГ

Бараа ажил үйлчилгээний нэр Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах

Тендер шалгаруулалтын дугаар 2018/А/03

Техникийн тодорхойлолт

А. Зориулалт Малчдын ундны ус болон бэлчээрийн усан хангамж

Б. Хэрэглээ
Хөдөөгийн малчин айл өрхүүд ундны ус авах, мал услах 
зориулалтаар хэрэглэгдэнэ.

В. Ашиглалт Жилийн 4 улиралд ашиглагдана.
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Г. Чанарын түвшин

Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах 
ажилд тавих техникийн шаардлага MNS6088:2010 
стандартыг бүрэн хангасан, орчин үеийн технологи 
ашигласан, чанартай материалаар хийгдсэн, эдэлгээ 
даах чадвартай, малчид, иргэдийн сэтгэл санаанд 
нийцэхүйц, олон жилийн баталгаатай, байгаль орчинд 
хор хөнөөлгүй байна. 

Д. Техникийн үзүүлэлт

Ус ашиглалтын цооногийн хийц зохиомж нь 
MNS6088:2010 стандартад бүрэн нийцсэн, ашиглалтын 
үеийн ундарга нь 0.6 л/сек-ээс дээш, 1 цагт 2м3-6м3 ус өргөх 
хүчин чадалтай байна. Худгийн барилгын дотор багтаамж 
18м3-аас багагүй, өнгөлсөн бетон шал, торон хаалт бүхий 
вакум цонх, сайн чанарын төмөр хаалгатай, бат бөх салхи 
шуурганд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, дээвэр нь ус, 
цас, салхинд тэсвэртэй чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн 
байна. Барилгын эргэн тойронд 0.5 м-ээс багагүй бетон 
хаяавч цутгасан байна. 1.5м3-с багагүй эзлэхүүнтэй эрүүл 
ахуйн шаардлага хангасан, бат бөх усан сан, халаах зуух, 
цооногоос усан сан, усан сангаас худгийн онгоц руу ус 
дамжуулах хоолойтой, ундны ус авах уян хоолой буюу 
цоргыг өндөр нам болгох шийдэлтэй хийсэн байна. 
Мал услах онгоц нь 10 метрээс урт, 0.5 метрээс багагүй 
голчтой, хагас цилиндр хэлбэртэй, ган төмөр хоолой буюу 
бетоноор хийгдсэн, худгийг онгоцтой холбосон, онгоцыг 
тойрсон 2 метрээс багагүй өргөнтэй, 10 см-ээс багагүй 
зузаан бетон талбайтай байна. 
Онгоц нь ус юүлэх цорго, налуутай байна. Ус шахуурга, 
цахилгаан үүсгүүр нь өндөр хүчин чадалтай, барааны 
гарал үүслийн тодорхойлолт, ашиглалтын заавар 
/монгол хэл дээр/-тай байна. Барилга, тоног төхөөрөмж нь 
олон улсын болон үндэсний стандартад нийцсэн, барилга 
байгууламжийн норм, нормативыг бүрэн хангасан байна.           

Е. Тоо хэмжээ

Стандартын цооног 1 ширхэг, сайн чанарын, өндөр хүчин 
чадалтай мотор 1 ширхэг, насос 1 ширхэг, барилга 1 
ширхэг, усан сан 1 ширхэг, онгоц 1 ширхэг, ус дамжуулах 
хоолой 2 ширхэг, зуух 1 ширхэг, яндан 1 ширхэг, бусад 
дагалдах төхөөрөмж.

Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт
Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

зааж өгдөг. Үүнд:
• Тендерт оролцох материал ирүүлэхэд зайлшгүй бүрдүүлэх бичиг баримтууд
• Тендерийн санал хүлээж авах байгууллагын нэр хаяг
• Тендерийн санал хүлээж авах огноо, цаг
• Тендерийн нээлт хийх газар болон хугацааг зааж өгнө.
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Жишээ:

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд гүний худаг гаргах ажлын Тендер шалгаруулалтын 
өгөгдлийн хүснэгтийг хоёрдугаар загварт харуулснаар боловсруулжээ.

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ
Загвар 2

ТОӨЗ-ны 
холбогдох 

заалт
Шалгуур үзүүлэлт

ТОӨЗ 1.1 Захиалагч нь: Төв аймаг, Эрдэнэсант сум, ЗДТГ

Тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: Эрдэнэсант суманд 
инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах, А/2018/05 

ТОӨЗ 1.1

- Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
- Шүүхийн шийдвэрийн тодорхойлолт
- Татварын өр төлбөр, зөрчилгүй тухай тодорхойлолт 
- “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл байхгүйг 
бичгээр мэдээлнэ.

ТОӨЗ 2.1

- Тендерийн үнийн санал
- Ажлын зураг, төсөв
- Харилцагч банкны мэдээлэл
- Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан  аудитын дүгнэлтийн хамт
- Чадварын мэдээлэл болон улсын бүртгэл, холбогдох тусгай зөвшөөрөл 

(Чадварын мэдээлэлд тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх ажилтан, инженерийн 
тоо, машин техникийн хүчин чадал гэх мэт орно)

- Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил 
төстэй ажлын гүйцэтгэл, өмнөх захиалагчийн тодорхойлолт (Ижил төстэй 
хэдэн гэрээ гүйцэтгэсэн байхыг тодорхой заана).

ТОӨЗ 2.1

Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: 
Байгууллагын хаяг: Төв аймаг, Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газар
Давхар болон өрөөний дугаар: Засаг даргын Тамгын газрын байрны 102 тоот
Огноо:  2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр
Цаг: 12.00

ТОӨЗ 6.2
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: 
А/2018/05

Жич: ТОӨЗ - Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны холбогдох заалт
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Хяналтын хуудас

№ Тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд Бэлтгэсэн 
эсэх

1. Үнэлгээний хорооны гишүүд мэдүүлгийн хуудас бөглөсөн эсэх

2. Тендерийн урилгыг нийтлэхэд бэлэн болгосон эсэх

3. Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэсэн эсэх

4. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийг бүрэн бөглөсөн 
эсэх

5. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааг нягталсан эсэх

6. Тендер шалгаруулалтын жишиг маягтуудыг бэлтгэсэн эсэх

7. Гэрээний ерөнхий нөхцөлийг хянасан эсэх

8. Гэрээний тусгай нөхцөлийг бэлтгэсэн эсэх

9. Гэрээний маягтыг бэлтгэсэн эсэх

ЖИЧ: Үнэлгээний хороо дээрх хяналтын хуудсанд байгаа зайлшгүй бэлтгэх 
тендерийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн гүйцэд боловсруулсан эсэхээ 
нягтлан шалгана уу.



ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 
ҮЕ ШАТ
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Энэ үе шатанд:

2.1. Урилгыг зарлан мэдээлэх, сурталчлах 

2.2. Тендер (үнийн санал)-ийг хүлээн авах, нээх

2.3. Тендер (үнийн санал)-ийг үнэлэх

2.4. Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг захиалагчид өгөх

2.5. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох

2.6. Гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа явагдана.

2.1. Урилгыг зарлан мэдээлэх, сурталчлах 
Энэ шатанд тендерийн болон үнийн саналын урилгыг олон нийтэд зарлан 

мэдээлж, сурталчилна.  

Харьцуулалтын аргаар худалдан авалт хийх нөхцөлд: 

  Үнийн санал авах жишиг баримт 
бичгийн дагуу үнийн санал авах 
баримт бичиг боловсруулан урилгыг 
худалдан авах ажиллагааны цахим 
системд зарлаж, үр дүнг тухай бүр 
мэдээлнэ.

  Урилгыг цахим системд зарлахдаа  
тендерт оролцогчдод өгөх заавар-
чилгаа, өгөгдлийн хүснэгт, техникийн тодорхойлолтын хамт нийтэлнэ. 

  Урилгад захиалагч байгууллагын нэр, огноо, ажил, барааны нэр, төслийн 
болон гэрээний дугаар гэсэн мэдээллийг оруулна. 

  Харьцуулалтын арга хэрэглэн худалдан авалт хийх үед урилга зарласнаас 
хойш үнийн санал хүлээж авах хугацаа нь ажлын 5-аас доошгүй өдөр 
байна. 

2. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ

Хэрвээ бараа 50 сая, ажил 80 сая 
төгрөгөөс доош төсөвт өртөгтэй 
байвал худалдан авах ажиллагааны 
харьцуулалтын аргыг сонгож болно. 
Харьцуулалтын аргаар явагдах 
худалдан авалтыг зохион байгуулах 
үнэлгээний хороог захиалагчийн 
шийдвэрээр байгуулна.
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Жишээ:

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд хийгдэх инженерийн хийцтэй гүний худгийн 
төсөвт өртөг 16 сая төгрөг гэж тооцоолон харьцуулалтын аргыг сонгосон. Үнийн 
санал авах урилгыг худалдан авах ажиллагааны цахим системд доорх загварт 
үзүүлснээр нийтэлсэн байна.

Загвар 3
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2019.06.03 

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт 
оролцогчдоос тус суманд инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлыг гүйцэтгэх 
тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад 
материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө тус 
сумын Засаг даргынТамгын газрын 102 тоот өрөө, Санхүүгийн албаны төрийн 
сангийн мэргэжилтэн Бат-д гэсэн хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  
2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12:30-д нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй, дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд үнийн саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг 
доорх хаягаар авч болно.

Төв аймаг, Эрдэнэсант сум, ЗДТГ-ын байр, 102 тоот өрөө, Бат, (утасны дугаар)
И-мэйл хаяг: erdenesant@tuv.gov.mn
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НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН АРГААР ХИЙЖ БУЙ ХУДАЛДАН 
АВАЛТЫН УРИЛГЫГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Төсөвт өртөг нь бараа 50 сая төгрөгөөс дээш, ажил 80 төгрөгөөс дээш 
худалдан авалт хийх үед нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулна. Захиалагчийн 
шийдвэрээр нээлттэй тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах үнэлгээний 
хороо байгуулна. Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга тендер 
шалгаруулалтыг олон нийтэд зарлах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.  

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ӨДӨР 
ТУТМЫН СОНИНД МЭДЭЭЛНЭ  

ЦАХИМ ХУУДСАНД 
МЭДЭЭЛНЭ 

Худалдан авах ажиллагааны цахим https://
www.tender.gov.mn хуудсанд байгуул-
лагынхаа бүртгэлээр хандаж, худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон  
урилгыг заавал оруулна.

 Үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин 
гэдэгт  “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр сонин” 
гэх зэрэг сонин орно.

Тендерийн баримт бичиг, техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэж, баталсны 
дараа тендерийн урилгыг:

Өдөр тутмын сонин болон цахим хуудсаар тендерийн урилгыг нийтлэхдээ 
дараах мэдээллийг оруулнa. Үүнд:
• Нийтэлсэн огноо
• Тендер шалгаруулалтын нэр
• Тендер шалгаруулалтын дугаар
• Худалдаж авах бараа, ажил, үйлчилгээний зорилгын талаарх товч тодорхойлолт
• Тендерийн хураамж, төлбөрийн хэмжээ
• Тендерт оролцогчдод тавигдах шаардлага (Санхүүгийн болон туршлагын)
• Тендерийн баталгааны хэмжээ
• Тендерийн санал хүлээж авах эцсийн хугацаа
• Тендерийн саналыг нээх хугацаа
•  Гадаадын этгээдийг оролцуулах эсэх
• Давуу эрх олгох эсэх

ЖИЧ: Өдөр тутмын сонинд тендерийн нэр, захиалагч байгууллагын талаар товч 
мэдээлээд "цахим хуудсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл тавигдсан тул https://www.tender.
gov.mn хаягаар орж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон тендерийн баримт бичгийг татан 
авна уу" гэж болно.
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Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа нь захиалагч өдөр тутмын сонин болон 
цахим хуудсаар зарыг нийтэлсэн өдрөөс хойш 30-аас доошгүй өдөр байна. 

https://www.tender.gov.mn/mn/document/list цахим хуудасны жишиг баримт бичгийн 
заавраас тендерийн жишиг баримт бичиг, тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа, 
гэрээний маягт зэргийг багтаасан тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендерт 
оролцогчдод өгнө, мөн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тендерийн 
урилгын хамт нийтэлнэ.

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНИЙН 
САНАЛЫН УРИЛГЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ  

Сум, дүүргийн төсвийн хүрээнд худалдан авах 20 сая хүртэлх төгрөгийн өртөгтэй 
бараа, ажил, үйлчилгээг Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны 
журмаар зохион байгуулж болно. Захиалагчийн шийдвэрээр иргэдийн бүлгийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулна. Үнэлгээний хорооны 
нарийн бичгийн дарга тендерийг олон нийтэд зарлах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ. 

ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН 
ХЭРЭГСЛЭЭР ЗАРЛАНА

ЦАХИМ ХУУДСАНД УРИЛГЫГ 
ЗАРЛАНА 

Худалдан авах ажиллагааны https://www.
tender.gov.mn. цахим хуудсанд  өөрийн 
байгууллагын бүртгэлээр хандаж, худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон урилгыг 
зайлшгүй оруулдаг.

Оролцох сонирхолтой иргэд бүлэг 
байгуулан жагсаалтад бүртгүүлж болох 
тухай мэдээлнэ.

Хөдөлмөр зарцуулалт ихтэй боловч мэргэжлийн гэрээлэгч авах шаардлагагүй 
(сургуулийн хэрэгсэл засварлах, хөдөөгийн зам засах, нийтийн бие засах газар барих 
гэх мэт), гэрээ тус бүрийн үнэ нь нэг ажил дээр 20 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй ажлыг 
худалдан авахдаа олон нийтийн оролцооны аргыг хэрэглэж болно.

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар иргэдийн бүлгийг 
шалгаруулахдаа:

Жагсаалтад бүртгэгдсэн тухайн сум, дүүрэгт 
оршин суудаг иргэдийн бүлгүүдэд сонгон 
шалгаруулалтад оролцох урилгыг хүргүүлнэ.

Тендерийн материал хүлээн авах хугацаа 
нь захиалагч нь санал авах урилга тараасан 
хугацаанаас хойш 5-аас доошгүй өдөр байна.

Жагсаалтад доод тал нь 3 бүлэг бүртгэгдсэн байна

Жагсаалтад орсон бүлэг тус бүрт урилгыг 
хүргүүлэх ба хэрвээ урилга хүлээн аваагүй бүлэг 
байвал тухайн бүлэг хүсэлтээ гарган урилга 
болон баримт бичгийг саадгүй авна.

• Олон нийтийн оролцоотой 
худалдан авах ажиллагааны 
нэг онцлог нь иргэдийн бүлгийг 
оролцуулах юм.

• Иргэд иргэний хуулийн дагуу 
хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулж сум, дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газарт бүрт-
гүүлсэн байна.

• Бүлгээс ирүүлсэн хүсэлтийг 
үндэслэн жагсаалтад бүртгэн, 
олон нийтэд мэдээллийн 
хэрэгсэл болон цахим хуудсаар 
жагсаалтыг нээлттэй зарладаг.
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https://www.tender.gov.mn/mn/document/list цахим хуудасны жишиг баримт 
бичгийн заавраас Тендерийн жишиг баримт бичиг, тендерт оролцогчдод өгөх 
зааварчилгаа зэргийг ашиглан үнийн саналын баримт бичгийг боловсруулж, 
урилгын  хамт хүргүүлнэ.

Жишээ:

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд нийтийн бие засах газрыг барих ажлын төсөвт 
өртгийг 10 сая төгрөгөөр тооцсон бөгөөд олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагааны журмыг сонгосон байна. Ажлыг хийх сонирхолтой иргэдийн 4 бүлгийг 
жагсаалтад бүртгэсэн. Эдгээр иргэдийн 4 бүлэгт тендерт оролцох санал авах 
урилгыг Загвар 4-т үзүүлснээр хүргүүлжээ.

Загвар 4
САНАЛ АВАХ УРИЛГА     

2018.05.23
 

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий Иргэдийн 
бүлгээс суманд Нийтийн бие засах газар барих ажлыг гүйцэтгэх тухай 
үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх маягт, техникийн 
тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 12 цагаас өмнө 
Эрдэнэсант сумын ЗДТГ-ын .... тоот өрөөнд, .............. албан тушаалтай ............. 
(нэр), утас/факс хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  
2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 12.30-д нээнэ. Сонирхсон этгээд 
тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Төв аймаг, Эрдэнэсант сум, Засаг даргын Тамгын газар, ........... ажлын 
байрны хурлын өрөө, (нэр), (утас).

Загвар 4-т үзүүлснээр урилга нь олон нийтийн оролцоотой буюу иргэдийн бүлгээр 
гүйцэтгүүлэх ажлынх тул тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн холбогдох 
хэсэгт оролцогчдоос бүлгийн хамтран ажиллах гэрээ, бүлгийн гишүүдийн тухайн 
орон нутгийн байнгын оршин суугчийг нотлох бичиг баримтыг шаардана.  
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Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ОНОХАА)                                 Загвар 5

ТОӨЗ-ны 
холбогдох 

заалт
Шалгуур үзүүлэлт

ТОӨЗ 1.1
Захиалагч: Төв аймаг, Эрдэнэсант сум,  Засаг даргын Тамгын газар

Тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: Эрдэнэсант сумын 
1-р сургуулийн зүүн талд нийтийн бие засах газар барих, А-2018/А-14

ТОӨЗ 1.1

• Иргэдийн бүлгийн хамтран ажиллах гэрээний хуулбарыг нотариатаар 
баталгаажуулан ирүүлнэ. 

• Сангийн сайдын 2013 оны 39 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 
3.2 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээг байгуулсан байх 

• Иргэдийн бүлэг нь сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 
бүртгэлтэй байх

ТОӨЗ 2.1

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд оролцох 
иргэдийн бүлэг нь дараах чадварын шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд:
-      Санхүүгийн чадавх (үл хөдлөх хөрөнгө болон тээврийн хэрэгслийн 

гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, эсвэл 
харилцагч банкны дансны хуулга зэргээр санхүүгийн чадавхиа 
баталгаажуулна) иргэдийн бүлгийн аль нэг гишүүний нэр дээр 
байх. Батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас доошгүй байх. 

-    Гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай иргэдийн бүлгийн ажилчдын 
чадварын мэдээллийг ирүүлнэ (Тухайн иргэдийн бүлгийн гишүүн 
байна). 

Мэргэжил Ажлын туршлага
Барилгын инженер 1-ээс доошгүй жил
Сантехникч 1-ээс доошгүй жил

Холбогдох мэдээллийг Маягт 3 (Чадварын мэдээллийн маягт)-ын 
дагуу бөглөж ирүүлнэ. 

Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд тавигдах шаардлага: 
-      Бүлгийн гишүүд нь тухайн сум, дүүрэгт 6 сараас доошгүй хугацаанд 

оршин суусан байна (Баг, хорооны тодорхойлолтод бичүүлнэ).
-     Нэг иргэн нэг иргэдийн бүлэгт харьяалагдана.
-      Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд нэг өрхөөс 2-оос дээш хүн оролцоогүй 

байх 
-     Бүлгийн гишүүдийн оршин суугаа баг, хорооны тодорхойлолт 
-     Бүлгийн гишүүдийн анкет, мэргэжлийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэх-

ний хуулбар ирүүлнэ.
-   Иргэдийн бүлгийн ахлагчийн нэр дээрх татварын тодорхойлолт, 

эсвэл хувь хүний орлогын албан татварын дэвтрийн хуулбарыг 
ирүүлнэ.



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл134

ТОӨЗ 3.1

Тендерт оролцогч нь өөрийн тендерт дараах шаардлагатай тендерийн 
иж бүрдлийг бүрдүүлж ирүүлнэ. 
a.  Үнийн саналыг маягтын дагуу ирүүлнэ. 
b.  Ажил гүйцэтгэх үе шатны ажлын хуваарь ирүүлнэ. 
c. Ажлын тоо хэмжээтэй уялдуулан тооцсон төсвийг эрх бүхий 

төсөвчнөөр баталгаажуулан ирүүлнэ (Төсвийг ЗТБХБ-ын сайдын 
2012 оны 01 сарын 13-ны 18 тоот, 2012 оны 181-р тушаалуудаар 
батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу тооцно. Монгол Улсад 
хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй төсөв зохиох программаар 
гүйцэтгэнэ). 

d. Гэрээг гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр 
хамгааллын хувцас хэрэглэлтэй байна. Багаж хэрэгслийн 
жагсаалтыг фото зургийн хамт ирүүлнэ.

ТОӨЗ 4.1 Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн 
явцад “тогтмол” байна. Тендерт урьдчилгаа төлбөр олгохгүй.

ТОӨЗ 4.3

Тендерт оролцогч нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль 
тогтоомжийн дагуу энэ гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн 
төлөх ёстой бүх татвар, хураамж, бусад төлбөрийг тендерийн нийт 
үнэд багтаасан байна.

Тендер хүлээн авах хаяг, эцсийн хугацаа нь: 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр 
Цаг: 10 цаг 00 минут
Байгууллагын хаяг: Эрдэнэсант сум, Засаг даргын Тамгын газар, 102 тоот.

Тендерийн нээлт хийх газар, хугацаа: 
Байгууллагын хаяг: Эрдэнэсант сум, ЗДТГ, 102 тоот.
 Огноо: 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр 
 Цаг: 10 цаг 30 минут

ТОӨЗ 6.2 Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас 
бүрдэнэ: А/2018/А-14

Хэрвээ бараа, ажил, 
үйлчилгээний жилийн 
төсөвт өртөг 10 сая 
төгрөгөөс доош үнийн 
дүнтэй байвал худалдан 
авах ажиллагааны шууд 
худалдан авалт хийх 
аргыг сонгож болно.

Шууд худалдан авалтын аргыг 
сонгох нөхцөлд: 

Шаардагдах бараа, ажлыг гүйцэтгэгч, үйлчилгээ 
үзүүлэгчийн талаар мэдээлэл цуглуулна.

Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний 
жагсаалтыг, тэдгээрийн хэмжээ, төрөл, шаардагдах 
чанар, материалын  талаар жагсаан бичнэ. 
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2.2. Тендер (үнийн санал)-ийг хүлээн авах, нээх
Дээр дурдсан журмын аль 

нэг аргаар худалдан авах 
ажиллагаа явуулахаар сонгон 
олон нийтэд мэдээлсний 
дараа үнэлгээний хорооны 
нарийн бичгийн дарга хүлээн авсан тендер (үнийн санал)-ийг бүртгэн авч, 
заасан хугацаанд нээнэ. Ирүүлсэн тендер, эсвэл үнийн саналыг “Тендерийн 
үнэлгээний заавар”-ын 4 дүгээр маягтын дагуу бүртгэнэ.  

Маягт 4

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН ИРҮҮЛСЭН ТЕНДЕРИЙН БҮРТГЭЛ

Гэрээний нэр, дугаар: …………………….................…………  
Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2018-05-30, 12:00 цаг

№

Те
нд

ер
т 

ор
ол

цо
гч

ий
н 

нэ
р,

 х
ая

г Тендер хүлээлгэн 
өгсөн этгээдийн Тендерийг хүлээж авсан

Тендерийг 
хүлээн авсан 
үнэлгээний 

хорооны 
гишүүний

Тайлбар

Албан 
тушаал/

Нэр

Гарын 
үсэг Огноо Цаг Мин Нэр Гарын 

үсэг

1 **А**ХХК Инженер
........

Гарын 
үсэг 2018-05-28 10 05 ........ Гарын 

үсэг
А4 бор цаасан 

уут 2 хувь

2 **Б** ХХК Инженер
........

Гарын 
үсэг 2018-05-30 09 10 ........ Гарын 

үсэг

А4 бор цаасан 
уут 1 хувь. 

Дотор нь 2 дахь 
хувь байгаа

Тендер нээхдээ: 
• Ирүүлсэн тендерийн үнэ 
• Тендерийн баталгаа 

ирүүлсэн эсэх
• Үнийн хөнгөлөлт байгаа 

эсэхийг зарлана.Тендерт оролцогчдын тендерийн санал 
ирүүлэх сүүлийн цаг хугацаанаас дээд 
тал нь нэг цагийн дотор бүх оролцогчдыг 
байлцуулан нээнэ.

Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд 
заасан газар, заасан хугацаанд тендерийн 
саналыг нээнэ.

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн 
хүснэгтэд заасан газар, товлосон 
хугацаанд тендер (үнийн санал)-ийг 
хүлээн авч бүртгэнэ.
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ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙГ 2 АРГААР ХИЙЖ БОЛНО
 

ЦАХИМААР НЭЭЛТ 
ХИЙХ

УЛАМЖЛАЛТ АРГААР 
НЭЭЛТ ХИЙХ

Тендерт оролцогчид уламжлалт аргаар 
буюу өөрийн биеэр захиалагч байгууллагын 
нээлт хийхээр зарласан газарт, цагт ирж 
оролцоно.

Тендерт оролцогчид цахимаар тендерийн 
нээлтэд оролцоно.

САНАМЖ: Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нь:

 Хуралдааныг зарлан мэдээлэх

 Зохион байгуулах

 Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах хууль, тогтоомжийн талаарх 
мэдээллээр гишүүдийг хангах

 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэрийг 
баталгаажуулах үүрэгтэй. 

Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа нь хуралдааны хэлбэрээр зохион 
байгуулагдах бөгөөд хуралдаанаас хамтын шийдвэр гаргана. 

Үнэлгээний хорооны хуралдаан үнэлгээний хорооны дарга, үнэлгээний 
хорооны нарийн бичгийн дарга болон бусад гишүүдийн дийлэнх олонх буюу 
75 хувиас дээш ирцтэйгээр хүчин төгөлдөрт тооцогддог. 

Тендер нээсэн өдөр 
үнэлгээний хорооны 
хурлыг зохион байгуулна.
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Жишээ:

Тендерийн нээлт дээр дээрх хоёр байгууллагын ирүүлсэн үнийн саналыг 5 дугаар 
маягтын дагуу оролцогчдыг байлцуулан бөглөжээ.

Маягт 5

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ, ҮНИЙН САНАЛУУД 
(Тендерийн нээлт дээр зарлагдсан дүнгээр)

Гэрээний нэр, дугаар: Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах
Тендерийг хүлээн авах эцсийн хугацаанд буюу 2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны 

өдрийн 12 цагт болон түүнээс өмнө ирүүлсэн доорх тендерүүдийг мөн өдрийн 
12.30 цагт нийтийн өмнө нээж, дор дурдсан мэдээллийг зарлаж тэмдэглэв.

№

Тендерт 
оролцогчийн

Тендерийн 
зарлагдсан үнэ

Үнийн
хөнгөлөлт 

(4)

Хувилбарт
тендерийн 

үнэ (5)

Бусад мэдээлэл

Нэр
(1)

Дүн, эсхүл 
хувь
(3)

Тендерээ
буцааж 
авсан

(6)

Тендерт 
нэмэлт,

өөрчлөлт 
хийсэн 

(7)

Тендерийн 
баталгаа 

болон
бусад (8)

1 **А** ХХК 16,298,768.00 
төгрөг - - үгүй үгүй -

2 **Б** ХХК 15,910,106.00 
төгрөг - - үгүй үгүй -

Жич: Тухайн тендерт тендерийн баталгаа шаардаагүй мөн, үнийн хөнгөлөлт 
болон хувилбарт тендерийн үнэ гэж байхгүй байсан.

Тендерийн нээлтийн явцад гарсан асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал
№ Асуудал Шийдвэр

1 Үгүй

Жич: Тендерийн нээлтийн явцад ямар нэгэн асуудал гараагүй.

Үнэлгээний хорооны гишүүд
№ Нэрс Албан тушаал Гарын үсэг

1 .................................... Засаг даргын орлогч Гарын үсэг

2 .................................... Нийгмийн бодлогын ажилтан Гарын үсэг

3 .................................... Цэцэрлэгийн эрхлэгч Гарын үсэг

4 .................................... Иргэн Гарын үсэг

5 .................................... Иргэн Гарын үсэг
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Тендерт оролцогчдын төлөөлөгч
№ Нэрс Албан тушаал Гарын үсэг

1 .................................... Захирал Гарын үсэг

2 .................................... Захирал Гарын үсэг

https://www.tender.gov.mn/mn/document/list цахим хуудасны тендерийн үнэлгээний 
зааврын тавдугаар маягтыг ашиглана.

2.3. Тендер (үнийн санал)-ийг үнэлэх
Бараа, ажил, зөвлөхийн бус үйлчилгээг худалдан авах үед тендерийн үнэлгээг:

• Тендерийг хянан үзэх
• Нарийвчлан үнэлэх
• Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг нягтлах үндсэн гурван үе шатаар 

хийдэг.

• Энэ нь ирүүлсэн тендерийн ерөнхий 
зүйлийг магадална гэсэн үг юм.  
Тендерийн баримт бичигт тусгасан эрх 
бүхий байх шалгуур үзүүлэлт нэг бүрийг 
хангаж буй эсэхийг магадална.  

• Тендерт оролцогчдод өгөх заавар-
чилгааны 1.1-д оролцогчийн хангавал 
зохих шаардлагыг заасан байх ба энэ 
нь  тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн 
хүснэгтийн шалгуур үзүүлэлт юм. 
Өөрөөр хэлбэл, эдгээр шалгуур 
үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхийг 
нягтална гэсэн үг.

Хамгийн түрүүнд тендерт оролцогчдын 
эрх бүхий эсэхийг нягтална.

Ирүүлсэн тендерийг шаардлагад 
нийцсэн эсэхийг магадлан харьцуулна. 

ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ
Эрх бүхий эсэхийг нягтлах

Инженерийн хийцтэй гүний худгийн ажлын тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн 
хүснэгтэд (ТОӨЗ 1.1-д) заасан доорх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй эсэхийг 
ирүүлсэн тендерийн баримт бичгээс нягтална. Үүнд: 
• Байгууллагын улсын гэрчилгээний хуулбар
• Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
• Татварын өр, төлбөр, зөрчилгүй тухай тодорхойлолт 
• “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай” хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл байхгүйг бичгээр мэдээлнэ.

Жишээ:
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Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй байдлыг нягтлахдаа:
1. http://burtgel.gov.mn цахим хуудасны хүчингүй болсон хуулийн этгээдийн 

улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон бүртгэл гэсэн хуудсанд тухайн 
байгууллага орсон эсэх 

2. Байгууллагын гэрчилгээ хүчин төгөлдөр эсэх 
3. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь хүчинтэй эсэхийг авч үзнэ. 

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас ирүүлсэн тодорхойлолт нь тухайн 
байгууллагад шүүхийн шатанд ямар нэгэн маргааны асуудлаар хэрэг үүсэж 
хянагдаж байгаа эсэхийг тодорхойлно. Шүүхийн шатанд ямар нэгэн хэрэг 
үүсээгүйг тодорхойлсон бол шаардлага хангаж байна гэж үзнэ. Хэрэв тухайн 
байгууллага дээр гомдол гарч, шүүх байгууллагаар  буруугүй нь тогтоогдсоныг 
тодорхойлсон бол энэ нь мөн шаардлага хангасан гэж тооцно.

- Татварын албанаас ирүүлсэн албан тоотод татварын өргүйг тодорхойлсон байх 
шаардлагатай. Хэрэв тухайн байгууллага татварын албанд татварын өглөггүйг 
тодорхойлсон бол нөхцөл хангаж байна гэж үзнэ.

 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл байхгүйг тодорхойлох 
албан тоот нь захиалагч байгууллагатай ямар нэгэн ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй, тендерийн зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад 
баримт бичиг бэлтгэсэн эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах этгээдтэй 
нэгдмэл сонирхолгүй эсэхийг тодорхойлсон байна.

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны аргаар нийтийн бие засах 
газар байгуулах ажлын хувьд ТОӨЗ 1.1-д зааснаар иргэдийн хамтран ажиллах 
гэрээний хуулбар байх ба энэ нь Сангийн сайдын баталсан 39-р тушаалын хавсралтад 
тусгагдсан жишиг гэрээний загварын дагуу байх ёстой. Мөн тухайн иргэдийн бүлэг 
нь Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүлсэн байх шаардлагатай байдаг.

Жишээ:

Хэрвээ аль нэг шалгуурыг 
хангахгүй бол тендерт оролцох 
эрх бүхий шалгуурыг хангаагүй гэж 
үнэлэгдэн дараагийн шатны үнэлгээг 
хийх шаардлагагүй.

Дээрх ерөнхий нөхцөлийг магадлан 
эрх бүхий эсэхийг тодорхойлсноор 
дараагийн чадавхийн үнэлгээг хийнэ.   
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ГЭРЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫГ ХАНГАСАН ЭСЭХ  

Тендерийн баримт бичигт тусгасан чадварын мэдээлэл, бусад баримт бичигт 
үндэслэн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг тодорхойлно. Жишээ нь: 
Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажлын тендерийн шалгуур үзүүлэлтийн 
хүснэгтийн ТОӨЗ 2.1-д заасан дараах шаардлагуудыг хангасан эсэхийг ирүүлсэн 
баримт бичигт үндэслэн нягтална.

Харилцагч банкны мэдээлэл, сан-
хүүгийн тайлангаас тухайн байгууллага 
нь санхүүгийн чадвартай эсэхийг 
тодорхойлж болно. Санхүүгийн 
тайлангаас эргэлтийн хөрөнгө, үндсэн 
хөрөнгийн хэмжээ, өртэй эсэх, мөнгөн 
хөрөнгөөс хэр их хэмжээний цар 
хүрээний үйл ажиллагаа явуулдаг 
эсэхийг магадлан үзнэ.

Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан  
аудитын дүгнэлтийн хамт

Харилцагч банкны мэдээлэл

Санхүүгийн чадварыг магадлах:

Туршлага, техникийн чадварыг магадлах:

Чадварын мэдээлэлд ирүүлсэн тухайн 
байгууллагын хүний нөөцийн чадавх, 
захиалагч байгууллагын захиалах 
ажлыг хийж гүйцэтгэх чадвартай 
эсэхийг тодорхойлно. 

Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил 
төстэй ажлын гүйцэтгэл, өмнөх 
захиалагчийн тодорхойлолт

Чадварын мэдээлэл болон улсын 
бүртгэл, холбогдох тусгай зөвшөөрөл

 
Тухайлбал гүний худаг гаргах тооцоолол хийх чадвартай мэргэжлийн 

инженер байгаа эсэх, мөн тухайн байгууллага нь техник, тоног төхөөрөмжийн 
хүчин чадлын хувьд боломжтой зэргийг нягтлах шаардлагатай. Түүнчлэн 
тухайн байгууллагын техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал зэргийг 
нягтлах шаардлагатай. Гүний худаг гаргах өрөм, машин тоног төхөөрөмжтэй 
эсэх, тэдгээр нь ажлыг гүйцэтгэхэд хүчин чадал хүрэх эсэхийг тодорхойлно. 
Оролцогч байгууллага ижил төстэй ажлыг ямар чанарын түвшинд хийж 
гүйцэтгэснийг тодорхойлох өөр байгууллагын албан тодорхойлолтыг мөн 
магадална. Ингэснээр тухайн байгууллага гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай 
эсэхийг тодорхойлно. 
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Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны аргаар хийгдэх нийтийн 
бие засах газрыг байгуулах ажлын хувьд тендерийн шалгуур үзүүлэлт нь тендер 
шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТОӨЗ 2.1)-д заасан дараах шаардлагыг хангаж 
буй байдлыг магадална.

Жишээ:

 Санхүүгийн чадавх (үл хөдлөх хөрөнгө болон тээврийн хэрэгслийн 
гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, эсвэл харилцагч 
банкны дансны хуулга зэргээр санхүүгийн чадавхаа баталгаажуулна)-ийн 
мэдээлэл иргэдийн бүлгийн аль нэг гишүүний нэр дээр байх. Батлагдсан 
төсөвт өртгийн 30 хувиас доошгүй байх. 

 Гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай иргэдийн бүлгийн ажилчдын 
чадварын мэдээллийг ирүүлнэ (Тухайн иргэдийн бүлгийн гишүүн байна). 

Мэргэжил Ажлын туршлага

Барилгын инженер 1-ээс доошгүй жил

Сантехникч 1-ээс доошгүй жил

 Холбогдох мэдээллийг Маягт 3 (Чадварын мэдээллийн маягт)-ын 
дагуу бөглөж ирүүлсэн байна.

Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд тавигдах шаардлага: 
 Бүлгийн гишүүд нь тухайн сум, дүүрэгт 6 сараас доошгүй хугацаанд оршин 

суусан байна (баг, хорооны тодорхойлолтод бичүүлнэ)

 Нэг иргэн нэг иргэдийн бүлэгт харьяалагдана.

 Иргэдийн бүлгийн гишүүдэд нэг өрхөөс 2-оос дээш хүн оролцоогүй байх 

 Бүлгийн гишүүдийн оршин суугаа баг, хорооны тодорхойлолт 

 Бүлгийн гишүүдийн анкет, мэргэжлийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхийн 
хуулбар ирүүлнэ.

 Иргэдийн бүлгийн ахлагчийн нэр дээрх татварын тодорхойлолт, эсвэл 
хувь хүний орлогын албан татварын дэвтрийн хуулбарыг ирүүлнэ.
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Чадварын мэдээллийг магадлахдаа дараах зүйлсэд анхаарлаа хандуулах 
шаардлагатай: 

Дээрх мэдээллүүдийг Сангийн сайдын 39-р тушаалын 
хавсралтад тусгагдсан жишиг маягт 3 буюу Чадварын 
мэдээллийн маягтын дагуу ирүүлсэн байх шаардлагатай.1
Энэ нь ерөнхий мэдээлэл, ажлын туршлагын ерөнхий 
мэдээлэл, ажиллах хүний чадавх, санал болгож буй ажилтны 
туршлагын талаар товч мэдээлэл бүхий чадварын мэдээллийн 
маягт байна.

2
Ингэхдээ ирүүлсэн тендерийн баримт бичиг нь тендерт 
оролцогчдын өгөгдлийн хүснэгтэд тусгасан шаардлагатай 
баримт бичгийн бүрдлийг хангасан эсэхийг нягтална.3

Гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг магадлахын зэрэгцээ оролцогчдоос 
ирүүлсэн баримт бичгийн иж бүрдэл, ирүүлсэн бичиг баримт дээр тендерт 
оролцогч гарын үсэг зурж баталгаажуулсан эсэхийг магадална. Үүнд ирүүлсэн 
тендерийн бичиг баримт нь тендерт оролцогчдын өгөгдлийн хүснэгтэд тусган 
ирүүлэх шаардлагатай баримт бичгийн бүрдлийг нягтална.  

- Тендер шалгаруулалтад тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд 
захиалагчийн заасан банкны дансанд заасан хэмжээний төгрөгийг 
байршуулсныг нотолно.

- Энэ баталгаа нь тендерийн үнэлгээний зааврын тендерийн баталгаа 
маягтын дагуу байх шаардлагатай.

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын үед тендерийн баталгааг шаардах бөгөөд 
баталгааны дүн нь  худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний үнийн дүнгээс 
хамаарна.
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1

2

3

4

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГАА
Тендерийн хүчинтэй байдлыг баталгаажуулах
Үнийн дүнгийн 1-2%

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА
Гэрээний үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах
Гэрээний үнийн дүнгийн 5%

УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА
Урьдчилгаа төлбөрийн эрсдэлээс хамгаалах 
Урьдчилгаа төлбөрийн дүнтэй тэнцүү

ЧАНАРЫН БАРЬЦАА
Чанарын баталгаат хугацааны эрсдэлээс хамгаалах
Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10%

Оролцогчдоос ирүүлсэн тендерт санал болгосон нийлүүлэх бараа, ажил, 
үйлчилгээ нь захиалагчийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг магадална. 

• Гүний худаг гаргах ажлын хүрээнд худгийн байшингийн хэмжээг заасан 
хэмжээнээс багаар санал ирүүлсэн байвал  шаардлага хангахгүй гэж тооцно.

• Эсвэл оролцогчийн ирүүлсэн саналд гүний худгийн хүчин чадал нь захиалагчийн 
шаардсанаас  бага байвал  шаардлага хангахгүй гэж тооцно.

• Эдгээр шаардлагыг техникийн тодорхойлолтод тусгасан байна.

Жишээ:

Дээрх бүх шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй 
эсэхийг хянан үзсэний дараа тендерийн 
баримт бичгийн үндсэн шаардлагыг 
хангасан эсэхийг шалгах шат руу орно.

Хэрэв аль нэг шалгуурыг хангахгүй бол 
цаашид үнэлэх шаардлагагүй.

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ҮНДСЭН ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН ЭСЭХ

Тендерийн баримт бичигт заасан бүх нөхцөлийг дээр дурдсанаар хангаж мөн 
техникийн тодорхойлолтын шаардлагатай нийцэж буй тендерийг үндсэн шаардлага 
хангасан гэж үзнэ. Тендерийн баримт бичигт заасан баримт бичгийн бүрдэл бүрэн 
эсэх, гарын үсэг зурагдсан эсэхийг магадална. 
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Инженерийн хийцтэй гүний худаг барих ажлыг хийх санал ирүүлсэн 2 компанийн 
тендер нь тендерийн баримт бичгийн шаардлага хангасан бол доорх байдлаар 
тендерийн үнэлгээний зааврын 6 дугаар маягтыг бөглөнө.

Жишээ:

Маягт 6

ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ

Гэрээний нэр, дугаар: …………........……….............
Тендерт оролцогчийн нэр: ...............................
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 + + + + + + + + Тийм

2 + + + + + + + + Тийм

Энэ маягтад шаардлагад нийцэхгүй гэж тодорхойлогдсон тендерийн талаар 
дэлгэрэнгүй тайлбар, шалтгааныг хавсаргах бөгөөд эдгээр тендерээс татгалзаж 
цаашид үнэлгээнд оруулахгүй.
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АРИЛЖААНЫ БОЛОН БУСАД БҮХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАСАН ЭСЭХ

Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендер буюу санал нь тендерийн баримт 
бичигт заасан арилжааны нөхцөлүүд (тогтмол эсвэл тохируулж болох 
үнийн санал ирүүлэхийг заасан) болон гэрээнд заасан бүх нөхцөлийг дээр 
дурдсанаар хангаж, мөн техникийн тодорхойлолтын шаардлагатай нийцэж 
буй тендерийг үндсэн шаардлага хангасан гэж үзнэ.

1
Тогтмол үнэ 

ирүүлэхийг мэдэгдсэн 
байхад үнийг тохируулж 

болох нөхцөлтэй, эсхүл үнэ 
тохируулж болохыг мэдэгдсэн 

байхад ТББ дэх үнийн 
тохируулгын томъёог 
хүлээн зөвшөөрөөгүй 

нөхцөлтэй ирсэн 
тендер. Гэрээний 

чухал ач холбогдол 
бүхий нөхцөлд 

өөрчлөлт оруулсан.

Гэрээний эхлэл, 
хүргэлт, угсралт 

зэрэг чухал үе шатанд 
шаардсан хугацааг 

биелүүлээгүй.

ТББ-т гүйцэтгэгчийн 
үүрэг, хариуцлага 

болгохоор заасан чухал ач 
холбогдол бүхий нөхцөлийг 
хүлээн авахаас татгалзсан 
(жишээлбэл: гүйцэтгэлийн 

баталгаа, даатгалын 
нөхцөл г.м).

ТББ-т тусгайлан 
заасан хувиас илүү 

хэмжээний ажлыг, эсвэл 
бараа нийлүүлэлтийн туслан 

гүйцэтгүүлэхээр санал 
болгосон.

Үйл ажиллагаанд 
тавигдаж буй зайлшгүй 

үзүүлэлтүүд болон 
бусад шаардлагуудыг хангаагүй 

өөр шинж чанар бүхий 
бүтээгдэхүүнийг санал 
болгосон нь техникийн 

тодорхойлолтод 
нийцээгүй.

Тендерт оролцогчдод 
өгөх зааварчилгаанд 

татгалзах үндэслэл болно 
гэж заасан бусад 

нөхцөлүүд.

26

35

4

7

Оролцогчдын ирүүлсэн 
тендерийн саналд эдгээр 
нөхцөл байвал “Үндсэн 
шаардлага хангаагүй” 
гэж үзнэ.
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Тендерийн нарийвчилсан үнэлгээ

Ийнхүү цаашдын үнэлгээнд хамруулах 
тендерийг сонгохдоо баримтлах гол 
зарчим нь тендерийн үнэд зохих 
нэмэлт, тохируулга, залруулга хийсний 
дараа хамгийн сайн гэж үнэлэгдэж 
болох тендерийг үнэлгээнээс хасахгүй 
байхад оршино. 

Ийм учраас тендерийн үнэлгээнд 
хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер болох 
магадлалтай, шаардлагад нийцсэн бүх 
тендерийг хамруулах шаардлагатай.

Хэрвээ хянан үзэх шатанд шалгуур 
хангасан тендер хэт олон байвал тендер 
хоорондын үнийн зөрүүг харгалзан цөөн 
тооны тендерийг үнэлгээнд хамруулахаар 
шийдэж болно.

Зөвхөн хянан үзэх шатанд тэнцсэн буюу 
шаардлагад нийцсэн гэж тогтоогдсон 
тендерийг энэ шатанд үнэлж харьцуулна.

Үнэлгээнд хамруулах тендерийн тоог тогтоохдоо:

Хянан үзсэний дараа 
шаардлагад нийцсэн хэт 
олон тендер үлдсэн бөгөөд 

хамгийн доод үнэ ирүүлсэн тендертэй 
ойролцоо үнэтэй олон тендер байгаа 
тохиолдолд тэдгээрийг бүгдийг 
цаашдын үнэлгээнд оруулна.

Хэрвээ ойролцоо доод үнэтэй 
тендерүүд байхгүй, өөрөөр 
хэлбэл тендерүүдийн үнэ 

хоорондоо ихээхэн зөрүүтэй бол 
шаардлагад нийцсэн хамгийн доод 
үнэтэй гурван тендерийг цаашдын 
үнэлгээнд хамруулах нь хангалттай 
байж болно.

1 2

Алдааг залруулах
Шаардлагад нийцсэн тендерийн арифметик алдааг дараах зүйлийг 

тодруулан залруулна.

  Тоогоор бичсэн дүн нь үсгээр бичсэнээс зөрвөл үсгээр бичсэн дүнг 
үндэслэл болгоно.

  Нэр төрлийн нийт үнийн дүн нь тендерийн үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт 
үнийн дүнг үндэслэнэ.

  Нэр төрлийн нийт үнэ нь нэгж үнэ, тоо ширхэгийн үржвэрээс зөрвөл 
нэгж үнэ, тоо ширхэгийн үржвэрийн нийлбэрийг баримтална. 

  Нийт үнэ болон нэгж үнэд аравтын орны таслал андуурсан бол нийт 
үнийг үндэслэнэ.

Дээрх залруулгыг тендерийн үнэлгээний зааврын 7 дугаар маягтын дагуу хийнэ.
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Хэрэв дээрх залруулгыг хийсний дараа тендерийн үнэд өөрчлөлт орсон 
бол тайлбар хэсэгт энэ талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэх ба тухайн оролцогчид 
мэдэгдэж, тэд энэ өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тендерт оролцогч 
арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг үнэлгээний явцад бичгээр   
баталгаажуулна.

Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажилд “Эрдэнэдриллинг” ХХК-ийн ирүүлсэн 
үнийн санал 15.9 сая төгрөг. Энэ үнийн саналын дэлгэрэнгүй төсвийг, төсвийн 
задаргааг нягталж үзнэ.

Жишээ:

Зардлын нэр Барилга Цооног Төсөв
Ажиллах хүчний зардал ****** ****** *****
Материалын зардал ****** ******* *******
Тээврийн зардал ****** ******* ********
Машин ашиглалт ******* ******* ********
Барилга угсралтын зардал ******* *********** *********
Магадалшгүй ажлын зардал *** **** ******
Нийт ******** ********* *********

 
Дээрх хүснэгтийн нийт төсөв нь зардлын дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү 

байна. Мөн зардал тус бүрийн задаргааг шалгаж нягтлах шаардлагатай. 
Жишээ нь ажиллах хүчний зардлын тооцоо нь ажиллах хүн цаг, ажиллах 
хүчний цалингийн зардал гэх мэт тооцооллыг шалгана. Материалын үнийн 
задаргаа зэрэг бүхий л зардлын тооцооллыг нягтлах шаардлагатай.

Магадaлшгүй ажлын дүнг залруулах
Тендер нь захиалагчийн урьдчилан таамаглаагүй ажил буюу нэр заасан 

туслан гүйцэтгэгчид хуваарилсан гэх мэт магадлашгүй ажлын зардлыг агуулж 
болно. Энэ зардлын дүн бүх тендерийн хувьд ижил байх учраас залруулах тус 
дүнг тендерийг нээх үед зарлагдсан үнээс хасч, 7 дугаар маягтын 5 дугаар 
баганад бичнэ.

 Бүх тендерийн хувьд ижил байхаар захиалагчаас өгөгдсөн бол тендерийн 
үнээс хасна.    

 Тендерт оролцогчоос санал болгох өрсөлдөөнт үнэ ажил-өдөрт хамаарах 
бол хасахгүй.
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Инженерийн хийцтэй худгийн ажилд санал ирүүлсэн **Б** ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн 
саналд магадaлшгүй ажлын зардлыг нийт төсвийн 2%-аар тооцсон. Захиалагчаас анх 
тендер зарлаж тендерийн баримт бичиг боловсруулахдаа магадалшгүй ажлын зардал 
байж болно гэж тусгаагүй тохиолдолд үнэлгээнд оролцогчийн ирүүлсэн үнийн саналаас 
2%-ийг хасахгүй. Хэрэв захиалагч магадалшгүй ажлын зардлыг бүх оролцогчдод ижил 
байхаар тооцож өгсөн тохиолдолд ирүүлсэн үнийн саналаас хасч тооцно.

Жишээ:

Нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тооцох
Үнийн хөнгөлөлтийн (эсвэл үнийг өсгөх 

өөрчлөлтийн) хувь, хэмжээг 7 дугаар 
маягтын 7, 8 дугаар баганад үзүүлнэ. 
Үнийн хөнгөлөлтийг хувиар илэрхийлсэн 
бол зохих суурь дүнгээс энэ хувийг тооцно. 

Тохируулга

 Эдгээр хүчин зүйлийг үнэлэхэд ашиглах аргачлал нь тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 
дагуу байх ба аргачлалын дагуу үнэлгээг хэрхэн хийснийг тендерийн үнэлгээний тайланд 
нарийвчлан дурдана.

 Эдгээр хүчин зүйлийг үнэлэхэд ашиглах аргачлал нь тендерт оролцогчдод өгөх 
зааварчилгааны дагуу байх ба аргачлалын дагуу үнэлгээг хэрхэн хийснийг 
тендерийн үнэлгээний тайланд нарийвчлан дурдана.

 Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаанд онцгойлон заагаагүй бол ТББ-т 
дурдсан шаардлагыг давуулж биелүүлсэн тендерийн үнэлэгдсэн/харьцуулах 
үнийг  бууруулах,  эсвэл түүнд урамшуулал олгохгүй.

 Тохируулах хэмжээг ажлын болон ихэнх барааны гэрээний хувьд зардалтай 
нь тэнцэх дүнгээр илэрхийлж үнэлгээний зааврын 11 дүгээр маягтын 4 дүгээр 
баганад үзүүлнэ.

Захиалагч байгууллагаас тендерийн баримт бичигт үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
болон үйлчилгээний хүчин зүйлүүдийг тусгасан байвал нарийвчилсан үнэлгээнд 
тооцож үзнэ. Инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлын тендерийн баримт бичигт 
“Худаг ашиглалтад оруулах хугацааг заасны дээр худгийн ажиллагаатай холбогдох 
засвар үйлчилгээг нийлүүлэгч тодорхой хугацаанд хариуцна” гэж заасан.  **Б** ХХК 
-ний ирүүлсэн саналд худаг ашиглалтад оруулах хугацаа захиалагч байгууллагын 
зааж өгснөөс 2 долоо хоногийн өмнө, мөн худгийн засвар үйлчилгээг хариуцах 
хугацаа нь захиалагчийн зааснаас 2 сараар илүү байхаар тусгажээ. Энэ тохиолдолд 
үнэлгээ хийхдээ **Б** ХХК-ны ирүүлсэн санал дахь үнийг тендерийн баримт бичигт 
тусгасан аргачлалын дагуу хасаж  үнэлнэ.

Жишээ:

Инженерийн хийцтэй худгийн ажилд 
дотоодын оролцогчид үнийн хөнгөлөлт 
үзүүлнэ гэж тендертээ тусгасан бол 
ирүүлсэн саналын магадалшгүй 
зардалд энэ үнийн хөнгөлөлт хамаарах 
эсэхийг нягтална. 

Жишээ:
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Мөнгөөр үнэлж болох зөрүүг залруулах 
Бараа, ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх хуваарь нь ТББ-т заасан хугацаанаас 

хэтэрсэн ба үүнийг захиалагч хүлээн зөвшөөрөх боломжтой бол хэтэрсэн 
хугацааг ТББ-т заасан хэмжээгээр үнэлж, тендерийн үнийг хийсвэрээр 
нэмэгдүүлнэ.

Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажилд санал ирүүлсэн **А** ХХК нь 
захиалагчийн бэлтгэсэн тендерийн баримт бичигт заасан хугацаанаас нэг долоо 
хоногоор хугацаа хэтрэхээр байж. Энэ тохиолдолд хугацааг захиалагч байгууллага 
хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзэн хэтэрсэн хугацааг тендерийн баримт бичигт 
заасан хэмжээгээр үнэлж, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлсэн. Ирүүлсэн 
саналын үнэ 16.3 сая төгрөгийг 1%-иар (163 мянган төгрөгөөр) нэмэгдүүлж 16.4 сая 
төгрөг болгож үнэлсэн. 

Жишээ:

Дотоодын давуу эрх тооцох
Захиалагч байгууллага тендерийн баримт бичигт дотоодын оролцогчид 

давуу эрх олгоно гэж заасан бол оролцогчдын ирүүлсэн тендерийн үнээс 
Сангийн сайдын 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 58 дугаар тушаалын 
хавсралт “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал”-ыг мөрдлөг болгоно. 
Бараанд 10%, ажилд 7.5% хасч тооцдог. 

Тендерийн баримт бичигт дотоодын давуу эрх олгоно гэж заасан бол инженерийн худаг 
гаргах ажилд санал ирүүлсэн оролцогчдын тендерийн үнээс 10%-ийг хасч үнэлнэ.

Жишээ:
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Шууд худалдан авалт хийх үед:  
Худалдан авахаар төлөвлөсөн бараа, үйлчилгээг зарж борлуулж байгаа 

байгууллагын судалгааг хийж, үнийг харьцуулан сонгоно.
Ингэхдээ дараах зүйлсийг харгалзан хамгийн сайн сонголтыг хийх 

шаардлагатай. Үүнд:  

Бараа, ажлын чанар шаардлага 
хангаж байгаа эсэх

Бараа, ажлын 
нийлүүлэлтийн хуваарь

Бараа, ажил нийлүүлсний дараа 
үзүүлэх үйлчилгээ/ Баталгаат хугацаа

Бараа, ажлын үнэ

Хамгийн 
сайн сонголт

2.4. Гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг захиалагчид өгөх
Ажил, барааны тендерүүдийг харьцуулахдаа: 
• Залруулга хийж
• Үнийн хөнгөлөлтийг тооцсон үнэ 
• Нэмэлт, тохируулга
• Мөнгөөр үнэлж болох зөрүү зэргийг 

тооцсон үнийг харьцуулна. 

Шаардлагад нийцсэн хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг хамгийн сайн 
үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ. 

• Үнэлгээний хорооноос шаардлагад нийцсэн хамгийн бага харьцуулах үнэтэй 
тендер ирүүлсэн оролцогчтой гэрээ байгуулах 
тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлнэ.

• Санал болгож буй гэрээний үнэ нь тендерт 
оролцогчдод өгөх зааварчилгаанд заасны дагуу 
залруулга, үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор 
нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн 
үнэ байна. 

Тендерийн үнэлгээний зааврын 11 
дүгээр хүснэгтийн 6 дугаар баганад 
бичигдсэн дүнг ашиглана.

Гэрээ байгуулах үнэ, 
бусад мэдээллийг 
тендерийн үнэлгээний 
зааврын 14 дүгээр 
маягтад бичнэ.
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• Захиалагч шалгарсан оролцогчтой байгуулах гэрээндээ санхүүжилтийн хуваарийг 
нарийн зааж өгөх шаардлагатай.

• Хамгийн сайн  үнэлэгдсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл 
хүргүүлэх ба хүргүүлсэн өдрөөс ажлын 6 хоногийн дараа гэрээг байгуулна.

Урьдчилгаа төлбөрт 20%-ийн санхүүжилт олгож, ажлын 50% хийгдсэний дараа 
(худгийн өрөмдлөг хийгдэж, худгийн байшингийн суурь хийгдсэний дараа) 50%-ийн 
санхүүжилт өгч, ажлыг гүйцэтгэж дууссаны дараа буюу захиалагчид хүлээлгэн 
өгч хүлээн авах акт үйлдсэний дараа 20%-ийн санхүүжилтийг олгоно, ажлын 
тайланг захиалагчид ирүүлсний дараа үлдсэн 10%-ийн санхүүжилт хийгдэнэ гэж 
санхүүжилтийн хуваарьт тусгана.

Жишээ:

• Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нь тендерийн үнэлгээний дүгнэлтийг 
бэлтгэж, үнэлгээний хорооны бүх гишүүдээр гарын үсэг зуруулан тендер 
шалгаруулалтын материалын хамт захиалагчид хүргүүлнэ. 

• Тендерийн үнэлгээний тайланг давхар хянаж дугаарлан, иж бүрдлийг шалгаж, 
үнэлгээний дүгнэлтийг танилцуулах албан бичгийн хамт захиалагчид хүргүүлнэ. 

Үүнд:
• Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлүүд
• Тендерийн нээлтийн тэмдэглэл (5 дугаар маягт) 
• Хянан үзэх шатанд аль нэгэн тендерээс татгалзсан бол түүний дэлгэрэнгүй 

тайлбар (6 дугаар маягт болон бусад тайлбар)
• 7 дугаар маягтад буй үнэлгээнд үл харгалзах зардлууд тендерт оролцогчдын 

хувьд харилцан ижил биш бол түүний тайлбар. Арифметик алдааг залруулсны үр 
дүнд аль нэг тендерийн үнэ өөр тендерийн үнээс өссөн буюу буурсан бол түүний 
тайлбар

• 11 дүгээр маягтын дагуу нэмэлт, тохируулга, мөнгөөр үнэлж болох зөрүүг 
тооцсоны үр дүнд аль нэг тендерийн үнэ өөр тендерийн үнээс өссөн буюу буурсан 
бол энэ тухай дэлгэрэнгүй тайлбар

• Тендерийг нээх үед зарлаж, тэмдэглээгүй нөхцөлт үнийн хөнгөлөлтийн (8.2-р 
заалт) талаар тайлбар. Хэд хэдэн багцыг нэг гэрээнд хамруулсан бол холбогдох 
үнэлгээг мөн хавсаргана.

• Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн этгээдэд гэрээ байгуулах эрх олгох 
тухай дүгнэлт гаргаагүй бол шалтгааны тайлбар (8.3-р заалт)

• Хувилбарт тендерийг хүлээн зөвшөөрч сонгосон бол түүний шалтгааныг гэрээний 
хуваарь, гүйцэтгэл, өртөгт үзүүлэх нөлөөтэй холбож дэлгэрэнгүй тайлбарлах (8.4-
р заалт)

• 14 дүгээр маягтын 10 дугаар мөрөнд заасан бусад тохируулгын тайлбар. Гэрээний 
нөхцөл, ажлын цар хүрээнд өөрчлөлт орсон бол түүний тайлбар

• Захиалагч тендерт оролцогчдын хооронд харилцсан албан бичгүүд багтана.
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2.5. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох

Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн 
оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадалж болно.

“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн 
оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг 
дахин магадлаад, шаардлага хангасан 
тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс 
татгалзан сайн гэж үнэлэгдсэн дараагийн 
тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил 
зарчмаар магадална.

Шаардлагад нийцсэн “хамгийн 
сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер 
ирүүлсэн тендерт оролцогчид 

үнэлгээний хорооны 
зөвлөмжийг үндэслэн гэрээ 
байгуулах эрх олгох шийдвэр 

гаргана.

 Гэрээ байгуулах эрх олгох 
шийдвэрээ тендер нь 

шалгарсан оролцогч болон 
бусад тендерт оролцогчдод 

нэгэн зэрэг бичгээр 
хүргүүлнэ.

Худалдан авах ажиллагааны 
www.tender.gov.mn цахим 
хуудсанд тендерийн нэр 
болон багцын дугаарыг 

дараах мэдээллийн хамтаар 
гэрээ байгуулах эрх олгосон 

даруй нийтэлнэ.

Захиалагч Үнэлгээний хороо

• Үнэлгээний хорооны дүгнэлт нь хууль, 
тогтоомж болон тендерийн баримт 
бичигтэй нийцээгүй, тэдгээрийг илт 
зөрчсөн болохыг олж тогтоосон бол 
үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг хүлээн 
авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор 
зөрчлийг арилгах тухай шаардлагыг 
үнэлгээний хороонд бичгээр мэдэгдэнэ.

• Энэхүү мэдэгдэлд зөрчлийн үндэслэл, 
тайлбарыг заавал дурдсан байна.

Захиалагчийн мэдэгдлийг хүлээн авсан даруй 
буюу ажлын 3 хоногт багтаан хуралдаж дараах 
шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, захиалагчид 
хүргүүлнэ. Үүнд:
• Захиалагчаас ирүүлсэн шаардлага үндэс-

лэлтэй бол түүнийг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн залруулж, захиалагчийн шийд-
вэрийг үндэслэн дахин дүгнэлт гаргах,

• Захиалагчаас ирүүлсэн шаардлага үндэс-
лэлгүй бол өмнө гаргасан дүгнэлтийн 
үндэслэлийг тодорхой нотолж, өмнөх 
шийдвэрийг захиалагчид дахин хүргүүлнэ.

ЗАХИАЛАГЧ

Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны 
дагуу нийлүүлэгдэх бараа, гүйцэтгэсэн ажил, 
үзүүлсэн үйлчилгээнд төлөх мөнгөн дүн 
буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь 
залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний 
дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон 
тендерийн үнэ байна.

Үүнд: 
1) Тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр;
2) Тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд;
3) Нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн 

санал;
4) Тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, 

татгалзсан шалтгаан; 
5) Тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний 

санал болгосон тендерийн үнэ, гэрээний 
үнийн дүн

Гэрээ байгуулах эрх олгосон шийдвэрийг мэдээлсний дараа шалгараагүй 
тендерт оролцогч өөрийн тендерийн үнэлгээний талаар тайлбар авах 
хүсэлтийг бичгээр гаргаж болно. Хүсэлт гаргасан тохиолдолд захиалагч 
бичгээр хариу өгнө.
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Тендер нь шалгарсан оролцогч ТББ-т заасны дагуу гүйцэтгэлийн баталгаа 
гаргаж, гэрээний маягтад гарын үсэг зурж ирүүлсэн даруй захиалагч 
тендерийн баталгааг хүчингүй болгож, энэ тухай шалгараагүй бусад тендерт 
оролцогчдод мэдэгдэнэ.

2.6. Гэрээ байгуулах
Захиалагч гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцөлийг 

тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан 
тендерт оролцогчид илгээнэ. 

Шалгарсан тендерт оролцогч 
гэрээний маягтыг хүлээн 
авснаас хойш ажлын 6-аас 
дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д 
тусгайлан заасан хугацаанд 
багтаан түүнд гарын үсэг 
зурж захиалагчид хүргүүлнэ.

Захиалагч шалгарсан тендерт 
оролцогчийг гүйцэтгэлийн 
баталгаа ирүүлсний дараа 
гэрээнд гарын үсэг зурж 
баталгаажуулна.

Гэрээ

Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчтой гэрээ байгуулж, гарын үсэг зурж 
баталгаажуулснаар тендер шалгаруулалтын үе шат дуусч гэрээг хэрэгжүүлэх 
буюу тендер шалгаруулалтын дараах үе шат эхэлнэ.



ТЕНДЕР 
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДАРААХ 
ҮЕ ШАТ
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 Энэ үе шатанд хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарч гэрээ 
байгуулсан гүйцэтгэгч ажлаа хийж, захиалагч хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
санхүүжилтийг гэрээнд тусгасны дагуу гүйцэтгэгчид олгож, гэрээг дүгнэж, 
хүлээн авах үйл ажиллагаа явагдана. Үүнд: 

3.1. Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ хэрэгжүүлэх

3.2. Захиалагч гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих

3.3. Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх (санхүүжилтийг олгох)

3.4. Гэрээг дүгнэж, хүлээж авах үйл ажиллагаа хамаарна

3.1. Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ хэрэгжүүлэх
Захиалагч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор дараах үүргийг 

гүйцэтгэнэ. Үүнд:

  Гэрээ байгуулах эрх авсан гүйцэтгэгч байгууллагатай эхний уулзалт зохион 
байгуулна.

  Тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг хариуцаж буй газар, алба, хэлтсийн 
мэргэжилтэнд гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавихад нь техникийн дэмжлэг 
үзүүлэх.

  Гүйцэтгэгчийн нэхэмжилсэн санхүүжилтийг олгох эсэхээ гэрээнд заасны 
дагуу ажил хийгдсэн эсэхийг нягталсны дараа шийдвэрлэх.

Гүйцэтгэгчтэй хийх эхний уулзалтаар: 

Гүйцэтгэгчийн 
нийлүүлэх бараа, 
ажил, үйлчилгээг 

эцэслэн 
тохиролцож нэг 

ойлголцолд хүрнэ.

Гүйцэтгэгчийн 
ажлын хуваарь, 

бараа нийлүүлэх 
хуваарийг 

ярилцаж 
баталгаажуулна.

Гүйцэтгэгчийн 
нийлүүлэх 

бараа, ажил, 
үйлчилгээний 

дизайныг эцэслэнэ.

Гүйцэтгэгч захиалагчтай байгуулсан гэрээний дагуу гэрээг хэрэгжүүлэх 
бөгөөд гэрээний тусгай нөхцөлд гэрээлэгч талууд урьдчилан тохирч тусгасан 
хугацааг баримтлан ажиллана.

3. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 
ДАРААХ ҮЕ ШАТ



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл156

3.2. Захиалагч гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих
Хяналт тавих төлөвлөгөө боловсруулах:  Хяналт тавих төлөвлөгөөг бараа 

нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх хуваарийн дагуу дараах 
нөхцөлүүдийг тооцож боловсруулна. 

Хэрэгжүүлэх хугацаа Гүйцэтгэгч бараа, ажил, 
үйлчилгээ нийлүүлэх 

хуваарийн дагуу гүйцэтгэлийн 
40%, 70% зэргийг хэрхэн 

баталгаажуулахыг 
тодорхой болгох

Төслийн хэрэгжилтийн 
гол үе шат бүрд очиж 

үзэх хуваарийг гаргаж, 
баталгаажуулах

Хяналт тавих: Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавиулахаар захиалагчийн 
томилсон ажлын хэсэг нь гэрээний гүйцэтгэлийн явцад хяналт хийх хуваарийн 
дагуу ажлын гүйцэтгэлтэй тогтмол танилцаж шалгана. Энэ хүрээнд:

Эдгээр нөхцөлийг хянасан 
тайланг тухай бүр бэлтгэж, 
үүнийг гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэх 
санхүүжилтийн хүсэлтэд хавсаргана
(40%, 70%-ийн гүйцэтгэл).

Хуваарийн дагуу ажлын явц үргэлжилж 
буй эсэх

Ажил, үйлчилгээнд ашиглагдаж буй 
бараа материалын чанар, тоо ширхэгийг 
хянаж үзнэ.

Техникийн тодорхойлолтод тусгасны 
дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ хийгдэж 
байгаа эсэх

Гүйцэтгэгчийн бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээний явцад иргэд 
хөндлөнгийн хяналт тавьж болно (Иргэдийн хяналт тавих гарын авлагад энэ 
талаар дэлгэрэнгүй тусгасан).

Захиалагч нь гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилтэд дараах байдлаар 
хяналт тавьж ажиллана. Үүнд:

 Гүйцэтгэгч нь гэрээнд заасан шаардлагыг даган биелүүлж ажиллаж 
байгаа эсэх (Бараа, ажил, үйлчилгээнд тавигдах шаардлагын дагуу эсэх)

 Гүйцэтгэгчийн ажлын хуваарьт хяналт тавих буюу гэрээнд заасан 
хугацааны дагуу ажлаа гүйцэтгэж амжих эсэх (Заасан хугацаанд бараа, 
ажил, үйлчилгээг нийлүүлж амжихгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа эсэх)
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 Гүйцэтгэгчид ажлын явцын талаар мэдэгдэх (Гэрээнд заасан хугацаанд 
ажил хийгдэж байгаа эсэх, бараа материалд тавигдах шаардлагын дагуу 
хийгдэж байгаа эсэх талаар)

 Гэрээнд заасны дагуу санхүүжилт олгоход шаардагдах ажлын явцын 
хувийг тодорхойлж чадахуйц байх

 Гүйцэтгэгчийн ажлын явцтай байнга очиж танилцдаг байх

 Гүйцэтгэгчийн нийлүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээг хүлээж авах ажлын 
хэсэг байгуулах, хүлээж авахдаа акт үйлдэх, баталгаажуулах

 Гүйцэтгэгч бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлж, хүлээлгэн өгсөн бүх бичиг 
баримтуудыг баталгаажуулан архивлах

3.3. Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх (санхүүжилтийг олгох)
Бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, санхүүжилт 

олгохдоо гүйцэтгэгч бараа, ажил, үйлчилгээг гэрээнд заасан хуваарийн дагуу 
гүйцэтгэж, нийлүүлсний дараа захиалагч гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж, 
гүйцэтгэлийн төлбөрийн хуваарийг үндэслэн олгоно.

Гэрээний дагуу 
бараа, ажил, үйлчилгээний 

гүйцэтгэлийг баталгаажуулна

Санхүүжилт олгох 
эрх нээнэ

Санхүүжилтийг 
олгоно 

Бодит гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүжилт олгохдоо:
  Гэрээний санхүүжилтийн хуваарьт заасан төлбөрийн нөхцөлийн дагуу 

санхүүжилтийг олгоно.
  Захиалагч байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эрх нээсний дагуу 

төлбөрийг гүйцэтгэнэ. 
 Төлбөрийг төлбөрийн хүсэлтийг үндэслэн холбогдох баримт, хяналтын 

хуудсын хамт тухайн орон нутгийн Төрийн сан банкинд гүйцэтгэнэ.
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Төлбөрийг дараах баримтуудад үндэслэн олгоно. Үүнд:

Төсвийн шууд 
захирагчийн тушаал

Гэрээг гүйцэтгэгч 
байгууллагаас 
ирүүлсэн нэхэмжлэх

Бараа, материалын 
орлого, зарлагын 
баримт

Өр төлбөр байгаа бол 
тооцоо нийлсэн акт

    Гүйцэтгэгчийг сонгон   
   шалгаруулсан үнэлгээний 
хорооны шийдвэр

Бараа, ажил, үйлчилгээ         
               хүлээн авсан акт

Төсвийн задаргааг 
баталсан хавсралт

    Гэрээг гүйцэтгэх,
худалдан авалттай   
     холбоотойгоор    
       гүйцэтгэгчтэй    
     байгуулсан гэрээ

ҮНДЭСЛЭХ
БАРИМТУУД

! Төлбөрийн хүсэлтийн гүйлгээний утга дээр уг төлбөр нь аль төсөл, хөтөлбөрт 
хамаарах, төслийн код,  хэд дэх санхүүжилт болохыг зайлшгүй бичих шаардлагатай.

Жишээлбэл: Гүйлгээний утга: 18056 Гүний худаг гаргах ажил, 2 дахь (50%) санхүүжилт

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
 Байгууллагын нэр:
 Дансны дугаар:

 № Үндсэн баримтууд Огноо, 
дугаар

Төрийн сангийн 
тэмдэглэгээ (√)

1 Тушаал, тушаалын хавсралт  

2 Ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх, бүтээгдэхүүн худалдан 
авахтай холбогдсон гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ  

3 Бараа, ажил, үйлчилгээ хүлээн авсан акт  

4 Цалингийн баталгаажсан цэс, жагсаалт  

5 Нэхэмжлэх  

6 Томилолтын хуудас, томилолтын тооцоо  

7 Бараа материалын орлого, зарлагын баримт  

8 Өр, төлбөр байгааг нотолсон тооцоо нийлсэн акт  

9 Бусад баримт ....................................................  

Төрийн сан банкны ажилтан нь дээрх нотлох баримтуудыг хяналтын 
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хуудастай тулган нягталж гүйлгээ хийдэг. 

3.4. Гэрээг дүгнэж, хүлээж авах 
Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээг дүгнэж, хүлээж авах акт үйлдэх: 

Захиалагч бараа, ажил үйлчилгээ хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулна. Энэ 
ажлын хэсэг нь гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгэлийг нягтлан баталгаажуулна. 
Гэрээ хүлээлцэх акт үйлдэнэ.

! 

Гэрээнд тусгагдсан 
техникийн 

тодорхойлолтын 
дагуу чанар, тоо, 
ширхэг гүйцэд 

эсэхийг нягтална. 

Бараа, ажил, 
үйлчилгээг 

хүлээж авах үеийн 
шинж чанар, тоо, 

ширхэгийн талаар 
тодорхой бичнэ. 

Бараа, ажил, 
үйлчилгээг хүлээж 

авах комиссын 
(ажлын хэсэг) дарга, 

нарийн бичгийн 
дарга болон гишүүд 

баталгаажуулна.

Хүлээж авсан 
актыг  захиалагч, 

гүйцэтгэгчид тус тус 
хүргүүлнэ.

Ажлын гүйцэтгэлийг зөвхөн захиалагч талаас томилсон хяналт тавих ажлын хэсгийн 
ахлах, санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа төлөөлөл баталгаажуулах 
бөгөөд уг ажиллагаанд шууд хамааралгүй этгээд гарын үсэг зурахгүй.

Хавсралтууд:
1. Тендерийн баримт бичиг
2. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа
3. Тендерийн жишиг баримт бичиг
4. Тендерийн үнэлгээний заавар, маягтууд
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ТЭМДЭГЛЭЛ
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УДИРТГАЛ

Аливаа төсөл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ (цаашид төсөл гэх) нь тодорхой 
зорилго, зорилтыг агуулж байдаг бөгөөд тэрхүү зорилго, зорилт нь ирээдүйд 
бий болгох үр дүнг урьдчилан тооцоолсон таамаглал дээр үндэслэдэг. Бодит 
амьдрал дээр ирээдүйг бүрэн урьдчилан тооцоолох боломжгүй байдаг. Ийм 
учраас бодит гүйцэтгэл (хүрсэн түвшин) болон төлөвлөлт (зорилтот түвшин) 
хоёрын хооронд байнга зөрүү гарч байдаг. Энэхүү зөрүүг үүсгэхгүй байх, 
хамгийн бага түвшинд байлгах удирдлагын нэг чухал арга хэрэгсэл бол 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ юм. 

Энэхүү гарын авлагад ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх тухай асуудлыг тусгасан. 

Тус гарын авлагын зорилго нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх 
ойлголтыг  системтэй, энгийн ойлгомжтой байдлаар томъёолж, ОНХС-
ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах, түүнд иргэд, нутгийн удирдлага, төрийн 
байгууллагын оролцоо, эрх, үүрэг болон холбогдох кейс, жишээ, анхаарах 
асуудлын талаарх мэдээллийг оролцогч болон сонирхогч талуудад хүргэхэд 
оршино. 

Модуль IV нь үндсэн 3 бүлэгтэй. Үүнд: 
1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх ойлголт
2. ОНХС-ийн үйл ажиллагаан дахь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
3. ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх нь

Энэхүү гарын авлагыг холбогдох төрийн албан хаагчид болон иргэдэд 
зориулав. 



ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ
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1.1. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Аливаа төслийн зорилго, зорилт нь ирээдүйд бий болгох үр дүнг урьдчилан 

тооцоолсон таамаглал дээр үндэслэдэг учир бодит гүйцэтгэл, төлөвлөлт 
хоёрын хооронд байнга зөрүү гарч байдаг. Энэхүү зөрүүг үүсгэхгүй байх, 
хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд оролцогч талуудын үйл ажиллагааг 
хооронд нь уялдуулан зохицуулж байх шаардлага тулгардаг. Зохицуулалтыг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэг гол хүчин зүйл нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ юм. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд оролцогч 
талууд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаар нэгдмэл ойлголттой байх 
нь чухал юм. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний оролцогч талуудыг хамгийн 
ерөнхий байдлаар тоймлон авч үзвэл:

• Зорилтот бүлэг буюу төслийн үр шимийг хүртэгч тал
• Төслийг захиалагч буюу төрийн захиргааны байгууллага
• Төслийг гүйцэтгэгч тал
• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгж (баг)
• Сонирхогч талууд
• Холбогдогч талууд зэрэг болно.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцыг нэгдмэл, цогц байдлаар авч 
үзвэл мэдээ, мэдээлэл цуглуулах; мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх; 
удирдлага болон оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах; удирдлагын шийдвэр 
буюу үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээ (зохицуулалт хийх) гэсэн дэд 
хэсгүүдээс бүрдэнэ. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь төслийн бодит үр дүнг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэдэг. Гэтэл бодит амьдрал дээр удирдлагын шийдвэр 
буюу үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээг орхигдуулж иржээ. 

ШИГТГЭЭ 1. 

2.1.1. “Хяналт-шинжилгээ” гэж байгууллагын үйл ажиллагаа болон бодлогын зорилт, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг урьдчилан тодорхойлсон шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу хянах, мэдээлэх тасралтгүй үйл ажиллагааг;

2.1.2. “Үнэлгээ” гэж байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийн зорилго, 
зорилтын хэрэгжилтийг төлөвлөсөн зорилтот түвшинд хүрсэн эсэхэд дүн 
шинжилгээ хийж өгсөн үнэлэлтийг;

Эх сурвалж: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр  тогтоолын хавсралт. “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”
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Удирдлагын шийдвэр буюу үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээг 
орхигдуулах нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцыг бүхэлд нь 
хэрэгцээгүй зүйл болгон хувиргах сул талтай юм. Иймд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээг үр дүнтэй хэрэгжүүлийн тулд удирдлагын шийдвэр буюу үнэлгээний 
мөрөөр авах арга хэмжээг орхигдуулж болохгүй. 

Энэ талаас нь авч үзэж хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хэмээх ойлголтыг 
дараах байдлаар тодорхойлж болохоор байна. Үүнд: 

Үнэлгээ гэдэг нь тодорхой хугацааны 
завсарт төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
(бодит гүйцэтгэл) болон хүрэх ерөнхий үр 
дүнгийн (төлөвлөсөн үр дүн) талаарх мэдээ, 
мэдээллийг системтэй цуглуулж, үнэлгээ, 
харьцуулалт хийж удирдлага (оролцогч 
талууд/-ыг мэдээллээр хангах, удирдлагаас 
мэдээллийн мөрөөр хариу үйлдэл үзүүлэх 
үйл ажиллагаа

Хяналт-шинжилгээ гэдэг нь төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг 
сайжруулахын тулд хэрэгжилтийн талаарх 
мэдээ, мэдээллийг системтэй цуглуулж, 
дүн шинжилгээ хийж удирдлага (оролцогч 
талууд/-ыг мэдээллээр хангах, удирдлагаас 
мэдээллийн мөрөөр хариу үйлдэл үзүүлэх 
(удирдлагаас шийдвэр гаргах) тасралтгүй үйл 
ажиллагаа 

1 2
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг гүйцэтгэх субьектээр нь дотоод, хөндлөнгийн, 
хэрэглэгчийн; агуулгаар нь дескриптив, тайлбар; үйл явцаар нь орцын, 
үйл явцын, гарцын, үр дүнгийн, үр нөлөөний гэх мэтээр ангилдаг. Ингэж 
ангилахын ач холбогдол нь төрөл тус бүрд хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
зорилго, арга зүй, аргачлал өөр байдагтай холбоотой юм. 

Хүснэгт 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төрөл

Гүйцэтгэх 
субьектээр нь Агуулгаар нь Үйл явц талаас нь

• Дотоод
• Хөндлөнгийн 
• Хэрэглэгчийн 

• Дескриптив  
• Тайлбар 

• Орцын (юуг хэрэглэх) 
• Үйл явцын (юу хийсэн) 
• Гарцын (юу бүтээсэн) 
• Үр дүнгийн (юунд хүрэхийг хүссэн) 
• Үр нөлөөний (ямар өөрчлөлтөнд зорьсон)

Дескриптив үнэлгээ нь төслийн хэрэгжилтийн төлөв байдал, шинж чанарыг 
дүрслэн тодорхойлох үнэлгээ юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрэгжилтийн хүрээн дэх 
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үзэгдэл, үйл явцын өнөөгийн байдлыг тодорхойлох үйл явц гэж ойлгож болно. 
Дескриптив үнэлгээний үр дүнд юм үзэгдлийн тодорхой дүр зураг гардаг. 
Хэрэгжилтийн талаарх тодорхой мэдлэг, мэдээлэлгүй байгаа нөхцөлд энэхүү 
үнэлгээг хийдэг. 

Харин тайлбар үнэлгээ нь төслийн хэрэгжилт, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс 
хоорондын шалтгаант хамаарлыг тодорхойлох үнэлгээ юм. Өөрөөр хэлбэл 
хэрэгжилтийн хүрээн дэх 2-оос доошгүй хувьсагч хоорондын хамаарлыг 
тодорхойлох зорилготой. 

Дескриптив үнэлгээгээр тухайн юм үзэгдэл “юу” болохыг тогтоож, “ямар” 
шинж чанартай, “хэрхэн” өрнөж үзэгддэгийг тодорхойлсны дараагаар тайлбар 
үнэлгээгээр “яагаад” тийм байгааг тайлбарлах боломж бүрдэнэ.

Мөн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг төслийн хэрэгжилтийн үйл явц талаас нь 
орцын, үйл явцын, гарцын, үр дүнгийн, үр нөлөөний гэх мэтээр ангилж авч 
үздэг. Орцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай нөөцийг (хүн, төсөв, цаг хугацаа, материал, технологи) 
төлөвлөсний дагуу хуваарилсан эсэхэд дүн шинжилгээ хийдэг бол үйл 
явцын үнэлгээ нь зорилго, зорилтын хүрээнд хийгдэж байгаа арга хэмжээ 
төлөвлөсний дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийх үйл явц юм. 
Орцын болон үйл явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь хэрэгжилтийн явцад 
үүсч болох алдааг эрт илрүүлж, засаж сайжруулах зорилготой. 

2.1.3. “үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ” гэж хяналт-шинжилгээний мэдээлэлд 
үндэслэн зорилтот түвшинд хүрч байгаа эсэхэд үнэлгээ хийх, хүрээгүй бол 
шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлж, үр дүнг сайжруулах дүгнэлт, зөвлөмж 
гаргах үйл ажиллагааг;

2.1.4. “үр дүнд суурилсан эцсийн үнэлгээ” гэж бодлогын баримт бичиг хэрэгжиж 
дууссаны дараа хэрэгжилтийг үнэлж, үр дүн, үр ашиг, үр нөлөөг тодорхойлон 
цаашид тухайн чиглэлээр бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх, эсхүл зогсоох 
талаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үйл ажиллагааг;

2.1.5. “хөндлөнгийн үнэлгээ” гэж бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллага, 
судлаач, үнэлгээчдийн хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг;

2.1.6. “хэрэглэгчийн үнэлгээ” гэж   захиргааны байгууллагаас үзүүлж байгаа 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн 
судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэсэн дүнг; 

Эх сурвалж: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр  тогтоолын хавсралт. “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

ШИГТГЭЭ 2.



ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл 167

Ийм учраас энэ төрлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх тохиолдолд 
төслийн хэрэгжилтийн үйл явцаас 2 алхмын өмнө хийх шаардлагатай. Энэ 
төрлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ цаг хугацааны төлөвлөлтийг 
оновчтой зохион байгуулах нь чухал. Цаг хугацааны хүчин зүйлийг оновчтой 
тодорхойлж чадаагүй тохиолдолд “Борооны хойноос цув нөмрөх” гэсэн ардын 
зүйр үг лугаа адил болно.

Гарцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь төслийн хүрээнд ямар бараа, ажил, 
үйлчилгээ буюу бүтээгдэхүүнийг зорилтот бүлэгт нийлүүлсэн эсэхэд дүн 
шинжилгээ хийх үйл явц юм. Харин үр дүнгийн болон үр нөлөөний хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ нь нийлүүлсэн бүтээгдэхүүнээс дунд болон урт хугацаанд 
ямар шууд болон дам өөрчлөлтийг бий болгосон эсэхэд дүн шинжилгээ хийх 
үйл явц юм. Иймд үр дүнгийн болон үр нөлөөний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх тохиолдолд бодит үр дүн гарах хугацаа болсон эсэхийг зөв тооцох 
нь чухал. Гарцын, үр дүнгийн, үр нөлөөний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь 
туршлага хуримтлуулж, алдаагаа дахин давтахгүй байх зорилготой.

1.2. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ 
 ОЙЛГОЛТЫГ БАТАТГАХ ДАСГАЛ 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг ойлгож танин мэдэхийн тулд дараах энгийн 

жишээн дээр тайлбарлая. 
Зорилт: Архангай аймгаас Чойбалсан хот хүртэлх автобустай аялал

Зураг 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх ойлголтыг бататгах дасгал

Зорилт “Архангай аймгийн төвөөс 
Дорнод аймгийн Чойбалсан сум” 
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Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талууд, тэдгээрийн чиг үүргийг 
зургаар илэрхийлвэл: 

Зураг 2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцад оролцогч талууд, 
тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг (Бататгах дасгалын жишээн дээр)
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Зорчигч буюу иргэд

Төсөл, хөтөлбөр, төсөл, 
арга хэмжээний үр 

шимийг хүртэгч

Төсөл, хөтөлбөр, 
төсөл, арга 
хэмжээний 

хэрэгжилтийн 
талаарх өгөгдлийг 
цуглуулж, задлан 

шинжилж, 
удирдлагыг 

мэдээллээр хангах

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг

Хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээний багаас 
ирсэн мэдээлэлд 

тулгуурлан 
зохицуулалт хийх 

буюу шийдвэр 
гаргах

Жолооч буюу 
удирдлага

Хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээний багаас 

удирдлагад ирж 
буй боловсруулсан 

мэдээлэл

Жолоочын хянах 
самбар

1 2 3 4
ДЭЭРХ ЗУРГИЙН ХҮРЭЭНД УНШИГЧ 

ТА ДАРААХ АСУУЛТУУДАД ХАРИУЛНА УУ?

Удирдлага хяналт-
шинжилгээ, 

үнэлгээний багаас 
ирсэн мэдээлэлд 

хариу үйлдэл 
үзүүлэхгүй эсвэл 

мэдээллийг 
шийдвэр гаргахдаа 
харгалзаж үзэхгүй 
бол юу болох вэ?

Төсөл, хөтөлбөр, 
төсөл, арга 
хэмжээний 

хэрэгжилтийн 
талаар мэдээ, 

мэдээлэл байхгүй 
бол юу болох вэ? 

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг 

мэдээ, мэдээллийг 
цуглуулах, задлан 
шинжлэх чадавх 

дутагдалтай бол юу 
болох вэ?

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг 

задлан шинжилсэн 
үнэ цэнэтэй 
мэдээллийг 
удирдлагад 

ойлгуулж чадахгүй 
бол юу болох вэ?

Дээрх асуултуудын хувьд авч үзвэл дараах нөхцөл байдлыг бий болгоно. Үүнд:

• Хэрэгжилтийн талаарх мэдээ, мэдээлэл байхгүй тохиолдолд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжгүй бөгөөд энэ тохиолдолд удирдлага 
өөрийн дотоод итгэл үнэмшил, төсөөлөл, таамаглал дээр тулгуурлан 
шийдвэр гаргана. 
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• Хэрэгжилтийн талаарх бодит мэдээ, мэдээлэл байсан ч хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг нь мэдээллийг цуглуулах, задлан шинжлэх чадавх 
дутагдалтай тохиолдолд алдаатай боловсруулалт, алдаатай мэдээлэл 
удирдлагад очно. Алдаатай мэдээлэл дээр тулгуурлан гаргасан шийдвэр 
нь үр дүнг сайжруулах бус муутгах хэрэгсэл болно.

• Бодит мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхтай баг байсан ч 
боловсруулсан мэдээллээ удирдлагад ойлгуулж чадахгүй тохиолдолд 
удирдлага өөрийн дотоод итгэл үнэмшил, төсөөлөл, таамаглал дээр 
тулгуурлан шийдвэр гаргана.

• Бодит мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхтай баг, 
боловсруулагдсан бодит мэдээлэл байсан ч удирдлага мэдээллийг шийдвэр 
гаргахдаа харгалзаж үзэхгүй тохиолдолд удирдлага өөрийн дотоод итгэл 
үнэмшил, төсөөлөл, таамаглал дээр тулгуурлан шийдвэр гаргана.

Дээрх тохиолдлуудыг бидний авч үзсэн автобустай аяллын жишээн дээр 
авч үзвэл тодорхойгүй байдал; үр дүнгүй боловсруулалт; нөөцийн (санхүү, хүн 
хүч, цаг хугацаа, материал, технологи) үр ашиггүй зардал; зөрчил зөрөлдөөн; 
осол гэмтэл; тэг зогсолт гэх мэт үр дагаврыг авчирна. 

Автобустай аяллын жишээн дээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хэмээх 
ойлголтыг авч үзвэл хяналт-шинжилгээ, түүний үр дүнд удирдлагад ирж 
буй мэдээлэл нь жолоочийн хянах самбар дээр гарч буй мэдээлэл юм. Энэ 
нь тасралтгүй үйл явц бөгөөд тэрхүү мэдээлэлд тулгуурлан жолооч буюу 
удирдлага зохицуулалт хийнэ. Харин үнэлгээ гэдэг нь тодорхой хугацааны 
завсарт жишээлбэл: Архангай аймгийн төвөөс Дорнод аймгийн Чойбалсан 
сум хүртлэх аяллын явцад Өвөрхангай аймгийн Хархорин суман дээр түр 
зогсолт хийж төлөвлөсөн хугацаандаа, төлөвлөсөн зардалдаа багтаан, 
төлөвлөсөн газраа хүрч чадах уу? гэдэгт үнэлгээ өгөх үйл явц юм. 



ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл170

Төслийн хэрэгжилтэд хийх үнэлгээг дараах байдлаар, зургаар илэрхийлж 
болох юм. 

Зураг 3. Төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээний зураглал

Дээрх зургаас харвал төсөл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд тодорхой 
эхлэлийн цэг буюу суурь түвшин байх ба үйл ажиллагааны эцэст тодорхой 
үр дүн буюу зорилтот түвшинд хүрэхийг зорьдог. Мөн тодорхой хугацааны 
завсарт хүрэх ёстой төлөвлөсөн түвшинг тодорхойлдог. Бодит гүйцэтгэлийн 
явцад эдгээр түвшингүүдийн хооронд зөрүү гардаг. Үүнд: 

• Төлөвлөсөн болон хүрсэн түвшний хоорондох зөрүү
• Зорилтот болон хүрсэн түвшний хоорондох зөрүү

Энэ зөрүүг үүсгэхгүй байх, хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд хяналт-
шинжилгээ хийдэг бол үнэлгээ нь нэгэнт үүссэн зөрүү, зөрүү үүсэхэд 
нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тодорхойлж удирдлагын зүгээс (оролцогч талууд) 
зохицуулалт хийх үйл явц юм.  

Дээр дурдсан жишээн дээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний багаас ирэх 
мэдээллийг хүснэгтээр үзүүлбэл дараах жишээг гаргаж болох юм. Үүнд:
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Хүснэгт 2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
боловсруулагдсан мэдээлэл (Бататгах дасгалын жишээн дээр)

ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт-
шинжилгээний 

асуулт

Хяналт-
шинжилгээний 

багийн 
боловсруулсан 

мэдээлэл

Үнэлгээний асуулт
Үнэлгээний багийн 

боловсруулсан 
мэдээлэл

• Замын нөхцөл 
байдал ямар 
байна вэ? 

• Техникийн 
доголдол гарч 
байна уу?

• 100 км-т 20 л бензин 
зарцуулж байна.

• Зам халтиргаатай 
байна

• Техникийн гэмтэл 
гарах эрсдэл өндөр 
байна  гэх мэт

• Төлөвлөсний дагуу 
гүйцэтгэл хийгдэж байна уу?

• Төлөвлөсөн хугацаандаа 
очиж чадах уу?

• Гүйцэтгэл, төлөвлөлт 
хоёрын хооронд зөрүү 
гарахад юу нөлөөлсөн бэ? 
гэх мэт.

• Зам 
халтиргаатай 
байгаагаас 
шалтгаалан 
төлөвлөсөн 
хугацаанаас 2 
цагаар хоцорч 
байна

1.3. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх ойлголт, бататгах дасгалаас 

дүгнэвэл хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ач холбогдол нь төслийн үр дүнг 
сайжруулах гол арга хэрэгсэл гэдгийг илтгэж байна. Энэхүү ач холбогдлыг 
илүү нарийвчилсан байдлаар тодорхойлбол: 

 Гүйцэтгэлийн үр дүнг тодорхойлох
 Зорилтууд биелэгдэж байгаа эсэхийг тодруулах 
 Бодит гүйцэтгэл - төлөвлөсөн үр дүн, бодит гүйцэтгэл - зорилтот үр 

дүнгийн зөрүүг тодорхойлох 
 Төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн, хүрээгүй шалтгааныг илрүүлэх 
 Цаашид илүү ач холбогдолтой, үр дүнтэй болгох мэдээлэл гаргах 
 Удирдлагын шийдвэрийн хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл, нотолгоог 

бүрдүүлэх 
 Туршлагаасаа байнга суралцах боломжийг олгох
 Талуудын оролцоог хангах, тэдний санал бодлыг тоймлон гаргах зэрэг 

болно. 

  



ОНХС-ИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
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2.1. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”, 
“Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”, 
“Төсвийн тухай хууль”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, “Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль”-ийн хүрээнд тусгагдсанаар дараах 5 үе шатыг дамжин 
хэрэгждэг. Үүнд:

Зураг 4. ОНХС-ийн  цикл

ОНХС-ИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ

ТӨСЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ, 

ЭРЭМБЭЛЭЛТ

ХЭРЭГЖИЛТ, 
ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГАА

ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ, 

ҮНЭЛГЭЭ

ХӨРӨНГИЙН 
УДИРДЛАГА

ОРОН НУТГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН САН 

(ОНХС)
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Дээр дурдсан хуулиудын хүрээнд Монгол Улсын Сангийн сайдын 2018 
оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл 
ажиллагааны журам батлах тухай” 228 дугаар тушаалаар батлагдсан.

Энэхүү журмын 9.5-д “ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, 
төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, 
тайлагналт, бүртгэлийн явц, үр дүнд  аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
захиргааны байгууллагууд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ” хэмээн заажээ. 
Эндээс харвал ОНХС-ийн бүх үе шатанд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
захиргааны байгууллагууд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үүргийг хүлээсэн 
болохыг харж болно.  

Зураг 5. ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх хамрах хүрээ

ОНХС-ийн 
хэрэгжилтийн 

үйл явц:

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний үйл явц:

Төлөвлөлт

Санхүүжилт Зарцуулалт

Гүйцэтгэл

Мэдээ, 
мэдээлэл 
цуглуулах

Дүн 
шинжилгээ  

хийх

Удирдлагыг 
мэдээллээр 

хангах

Шийдвэр буюу 
хариу үйлдэл, 
эс үйлдэл

Тайлагналт

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээХөрөнгийн удирдлага Үр 

дүн

Мөн журмын 9.8-д “Энэ журмын 9.4, 9.5-д заасан байгууллага дангаараа 
болон иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан ОНХС-
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ийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт, 
зөвлөмжийг тухайн шатны ИТХ-аар жил бүр хэлэлцүүлнэ” хэмээн заасан 
нь захиргааны байгууллагууд ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцад иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулах боломж нээлттэй байгааг харуулж байна. 

• 9.5.ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний 
төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэлийн явц, үр 
дүнд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 
оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 89 дүгээр тогтоол, энэхүү тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг 
журам”-д зааснаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагууд 
хийнэ.

• 9.6.Энэ журмын 9.5-д заасны дагуу хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг ОНХС-ийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд 
тухай бүр мэдээлэх үүргийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, сум, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар хүлээнэ. 

• 9.8.Энэ журмын 9.4, 9.5-д заасан байгууллага дангаараа болон иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 
хийсэн хяналт шалгалт, аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт, 
зөвлөмж, акт, албан шаардлагыг тухайн шатны ИТХ-аар жил бүр хэлэлцүүлнэ. 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Сангийн сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны 
өдрийн “Журам батлах тухай” 228 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”

ШИГТГЭЭ 3.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагууд ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2017 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 89 дүгээр тогтоол, энэхүү 
тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 
болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг журмалжээ. 

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-д тусгагдсан нэг 
гол зохицуулалт нь ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх хамрах хүрээг тодорхойлохдоо “ ... төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, 
гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэлийн явц, үр дүнд ...” хэмээн үр дүнг онцолсон 
явдал юм. 
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Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх хэсэгт “тухайн шатны 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилго 
бүхий Орон нутгийн хөгжлийн сантай байна” гэж заасан. Эндээс ОНХС-ийн 
зорилго нь тухайн орон нутгийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдэж байгааг 
харуулж байна. Мөн “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны 
журам”-ын 1.3-т “ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс 
нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай 
амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ” хэмээн заасан байна. 
Эндээс дүгнэж авч үзвэл дээр дурдсан үр дүн гэдэг нь “орон нутгийн хөгжлийг 
дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор 
суурьшилтай амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх” хэмээн ойлгож болно.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ирсэн бодит практик дээр 
• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцад үнэлгээ хийх. Өөрөөр хэлбэл 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээ зөв хийж байна уу? гэдэг үнэлгээ өгөх

• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ өгөх асуудлыг орхигдуулах байдал нийтлэг 
ажиглагддаг. Иймд ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх үйл ажиллагаанд ийм алдаа хийдлийг гаргахгүй байх нь чухал юм.

2.2. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 2.2.1. ОНХС-ИЙН ОНЦЛОГ: 
ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ хийхийн тулд 

ОНХС-ийн онцлог байдлыг танин мэдэх нь чухал юм. 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл онцлогийг нэг өгүүлбэрээр 

илэрхийлвэл эхлэх, дуусах хугацаа нь тодорхой үйл ажиллагааны багц бөгөөд 
тогтоосон чанарын түвшин, заасан хугацаанд, өгөгдсөн өртөгт багтаан 
тодорхой гарцыг үйлдвэрлэх үйл явц гэж тодорхойлж болно. 

 Төлөвлөсөн гарц 

 Бие даасан хэрэгжүүлэлт

ОНХС-ийн онцлог нь хяналт шинжилгээ, үнэлгээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэн таатай 
нөхцлийг олгож байна гэж дүгнэж болохоор байна.
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Яагаад гэвэл ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь:
 Зорилтот бүлэг нь тодорхой
 Хүрэх үр дүн нь тодорхой
 Үр дүнг (гарцыг) хэмжих боломжтой
 Үйл ажиллагаа нь төсөвлөгдсөн
 Гүйцэтгэх хугацаа нь тодорхой
 Оролцогч талуудын эрх, үүрэг нь тодорхой
 ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь жил бүр дахин давтагддаг (туршлагаас 

суралцах боломжтой) үйл явц юм.

Төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд тулгардаг гол асуудал нь үр дүнг хэмжих боломж 
хязгаарлагдмал, гүйцэтгэх хугацаа, санхүүжүүлэх эх үүсвэр тодорхойгүй 
байх тохиолдол элбэг байдаг. Гэтэл эдгээр сул талууд нь ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаанд байдаггүй нь давуу тал юм.

2.2.2. ҮР ДҮНТЭЙ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХЭД БАРИМТЛАХ 
ЗАРЧИМ

Аливаа арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тодорхой зарчмуудыг тодорхойлж, 
түүнийг мөрдөж ажилласан тохиолдолд үр дүнд хүрдэг. Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд мөн адил тодорхой зарчмыг мөрдөж 
ажиллах шаардлага тулгардаг. Зарчим гэдэг нь тухайн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх явцад удирдлага болгох үзэл санааны нийлбэр юм. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, түүний мөрөөр авах арга хэмжээ нь төслийн хүрээн 
дэх оролцогч талуудын ашиг сонирхлын зохистой тэнцвэрийг хангах нарийн 
төвөгтэй үйл явц юм. Нөгөө талаас, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь тодорхой 
өртөг зардал, цаг хугацаа, хүн хүч, мэдлэг чадвар шаардсан ажил байдаг. Ийм 
учраас үр дүнтэй хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхийн тулд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг нь дараах нийтлэг зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа баримтлах 
шаардлага тулгарна. Үүнд:

 Хэн нэгнийг буруутгах сэдэлгүй байх

  Хэрэглэгчид хандсан байх (Хэрэглэгчид ямар мэдээ, мэдээлэл  
 шаардлагатай байна вэ? гэдгийг анхаарах)

 Одоогийн байгаа нөөц, тогтолцоонд тулгуурласан байх

 Төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлдэг байх
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 Тохиромжтой шалгуур үзүүлэлтийг сонгосон байх

 Хамгийн бага шаардлагатай мэдээлэлтэй байх

 Харилцан хяналттай мэдээлэлтэй байх

 Хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй хүнд мэдээлэл хүрдэг байх

 Дээд удирдлагын дэмжлэгтэй байх 

Эдгээр зарчмуудын аль нэг нь алдагдах буюу доголдох нь хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний чанарт шууд нөлөөлнө.

Төслийн бодит гүйцэтгэл, төлөвлөлт хоёрын хооронд зөрүү үүснэ гэдэг нь 
оролцогч талуудын хооронд үл ойлголцол, зөрчил, ажлын зохион байгуулалтын 
алдаа дутагдал зэрэг олон хүчин зүйлээс хамааралтай. Зөрчил, зөрөлдөөн, 
асуудлыг оролцогч талуудад бүгдэд нь ашигтайгаар шийдвэрлэх боломж 
бодит амьдрал дээр байдаггүй. Ийм учраас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
баг нь аль нэг талын өнцгөөс харалгүйгээр, хэн нэгнийг буруутгалгүйгээр, 
хэрэглэгчийн эрх ашгийг баримжаалан оролцогч талуудад үүссэн нөхцөл 
байдал, ашиг сонирхлыг тандан судалж бодит мэдээллээр удирдлагыг хангах, 
удирдлага нь оролцогч талуудын ашиг сонирхлын зохистой тэнцвэрийг 
хангаж зохицуулалт хийх нь чухал юм.  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явц өөрөө тодорхой зардалтай, 
гүйцэтгэх тохиромжтой цаг хугацаатай, тодорхой төлөвлөгөө, зохион 
байгуулалттайгаар хийгддэг зүйл.  

Хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааг тодорхой төлөвлөгөөгүй хийвэл 
энэ нь үнэлгээ, аудит, хяналт шалгалт гэсэн харилцан давхацсан үйл 
ажиллагаанаас ялгагдахгүй зарим талаар давхацсан илүүдэл дарамт 
үзүүлсэн үйл ажиллагаа болох магадлалтай. Үндсэн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах үед хяналт-шинжилгээний 
төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой. Энэ нь хэрэгжүүлэгч хэзээ, хэнд, ямар 
мэдээлэл өгөх, удирдагч хэзээ, хэнээс, ямар мэдээлэл авахаа бүрэн мэдэж 
хяналт-шинжилгээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бүрдэнэ. Мөн 
хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөтэй байх нь түүний зардлыг хэмнэх, хяналт-
шинжилгээний тогтолцоог бүрэлдүүлэх, хяналт-шинжилгээний ажилтаны 
ажлыг удирдахад илүү төхөмтэй байдлыг бий болгоно. Хяналт-шинжилгээний 
төлөвлөгөөнд хэн, хэзээ, ямар үйл ажиллагааг хэний өмнө хариуцлага хүлээн 
гүйцэтгэх, түүнд зориулсан төсөв нь ямар эх үүсвэрээс хэрхэн гарахыг 
тодорхой харуулсан баримт бичиг юм. 
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Хяналт-шинжилгээг үр дүнд хүргэх нэг чухал алхам бол хамгийн бага 
шаардлагатай мэдээлэлтэй байх зарчим юм. Энэ нь хэрэглэгч хяналт 
шинжилгээний үр дүнг өөрийн үйл ажиллагаанд бүрэн ашиглах боломж 
нөхцлийг олгосон мэдээ, мэдээлэлтэй байх шаардлагатай. Харин мэдээ, 
мэдээллийг хэтэрхий их шүтэж, боловсруулж амжихгүй хэт их мэдээ 
цуглуулах нь байгууллагын хөрөнгө санхүүгийн байдалд муугаар нөлөөлөхөөс 
гадна үндсэн үйл ажиллагааны горим алдагдах, улмаар мэдээллийн суваг хэт 
ачаалагдсанаар хэрэгтэй мэдээлэл хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй хүндээ очихгүй 
байх сөрөг үр дагавар бий болно. 

2.2.3. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖИХ НӨХЦӨЛ
Төслийг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхтэй зэрэгцэн оролцогч 

талуудад тухайн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээлэл боловсруулагдаж 
байдаг. Тэрхүү мэдээ, мэдээлэл нь системтэй-системгүй, бодитой-бодит бус, 
субъектив-объектив, тоон-чанарын гэх мэт олон хэлбэртэй байдаг. Энэхүү 
мэдээллийн эх сурвалжийг олж тогтоон, цуглуулж, боловсруулж, удирдлагад 
мэдээлж, удирдлагын зүгээс шийдвэр гаргах үйл явц нь хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ юм. 

1 2 3 4
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 

ҮНЭЛГЭЭ ҮР ДҮНТЭЙ ХЭРЭГЖИХ НӨХЦӨЛ НЬ 

Удирдлагын 
шийдвэр гаргах 
чадавх (хариу 

үйлдэл, эс үйлдэл)

Үнэн зөв бодитой 
мэдээ, мэдээлэл 

Мэдээллийг 
цуглуулах, 

боловсруулах 
чадавх

Үр дүнг мэдээлэх, 
танилцуулах чадавх

Эдгээр хүчин зүйлийн аль нэг нь алдагдахад хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний үйл явц бүхэлдээ үр дүнгүй үйл ажиллагаа болж хувирна. 
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2.2.4. ХЯНАЛТ – ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЕ ШАТ
Аливаа үзэгдэл, үйл ажиллагаа нь тодорхой үе шатыг дамжин хэрэгждэг. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь тодорхой дэс дараалалтай, бие биеэсээ 
ялгагдах онцлогтой үе шатуудаас бүрддэг. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцыг хураангуй байдлаар бүлэглэн 
авч үзвэл дараах дөрвөн үе шатанд хувааж болно. Үүнд:

Зураг 6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үе шат (хураангуй) 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭ ҮР ДҮНТЭЙ 
ХЭРЭГЖИХ НӨХЦӨЛ

Мэдээ, 
мэдээлэл цуглуулах

Удирдлагыг 
мэдээллээр хангах

Дүн шинжилгээ  
хийх

Шийдвэр буюу хариу 
үйлдэл, эс үйлдэл

1
3

2
4

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцыг дэлгэрэнгүй байдлаар авч үзвэл 
дараах үе шатанд хувааж болно. Үүнд:

Зураг 7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үе шат (дэлгэрэнгүй)

 

Үнэлгээ хийх 
шийдвэр

Өгөгдөл, мэдээ 
цуглуулах (хаана, юу)

Задлан шинжлэх 
(яагаад, яасан)

Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулах, батлуулах 

(хэрхэн, хэзээ)

Тайлан боловсруулах 
(өөрчлөлт, хандлага)

Удирдлагын хариу 
үйлдэл, эс үйлдэл Танилцуулах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь эрх бүхий субьектээс хэрэгжүүлэх 
албан ёсны үйл ажиллагаа учраас нарийвчлан боловсруулсан удирдамж, 
төлөвлөгөөтэйгээр хийгддэг. Удирдамж, төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 
анхаарах гол асуудал бол нөөц, бололцоондоо үндэслэсэн байх явдал юм.
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2.2.5. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
ХИЙХ АЖИЛБАРУУД

ОНХС-ийн үйл ажиллагаа нь тухайн төсвийн жилд хуваарилсан төсөвт 
багтаан хэд хэдэн төслийг санхүүжүүлдэг. Гэтэл захиргааны байгууллага 
ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд цаг хугацаа, 
хөрөнгө санхүү, хүн хүчний асуудалтай тулгарч болох юм. Ийм тохиолдолд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ батлагдсан төслийн түүврийн аргаар 
сонголт хийж болох юм. Сонголт хийхдээ нөөц, бололцоондоо тулгуурлан 
дараах ажлын хүснэгтийг ашиглаж болно. 

Мөн ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 
тухайн жилийн төсөл, арга хэмжээгээр хязгаарлаж болохгүй. Учир нь төсөл, 
арга хэмжээний бодит үр дүн гарахад тодорхой хугацаа шаардлагатай учраас 
ялангуяа үр дүнгийн болон үр нөлөөний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ 
үр дүн гарах хугацааг тооцож үзэх шаардлага тулгарна.

Хүснэгт 3. ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хүснэгт

Төсөл
ОНХС-ийн үйл явц

Төлөвлөлт Гүйцэтгэл Тайлагналт Хөрөнгийн 
удирдлага Үр дүн

“А” төсөл ХШҮ ХШҮ ХШҮ

“Б” төсөл Ү

“В” төсөл ХШ

“Г” төсөл Ү

“Д” төсөл ХШ

“Е” төсөл ХШҮ

“Ё” төсөл ХШҮ

2013 оны “Ж” төсөл Ү

2015 оны “З” төсөл Ү

Тайлбар: ХШҮ-хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ. ХШ-хяналт шинжилгээ. Ү-үнэлгээ
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Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний удирдамж (төлөвлөгөө)
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний удирдамж боловсруулж ажиллах нь чухал. 
Удирдамжийн зорилго нь шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийг тогтмол цагт, үр дүнтэйгээр хангах 
урьдач нөхцлийг бий болгодог. Ялангуяа үнэлгээ хийхэд удирдамж заавал 
боловсруулах шаардлагатай. 

Удирдамж бол үнэлгээг чиглүүлэн залах гол хэрэгсэл юм. Гэхдээ удирдамж 
нь үнэлгээ хийгчдэд удирдамжид ороогүй бусад сэдвүүдийг үнэлгээнд 
чухал ач холбогдолтой бол нэмж оруулах боломжийг хангахуйц уян хатан 
байдлаар томъёологдсон байна. Удирдамж нь үнэлгээний үндэслэлийг 
гаргаж, үнэлгээний анхаарал төвлөрөх асуултууд, зорилго, зорилт, арга зүй, 
хийх ажлын хүрээ, үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн, шалгуур үзүүлэлт (суурь 
болон зорилтот), үнэлгээний эхлэх болон үргэлжлэх цаг хугацаа, давтамж, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний бүтээгдэхүүн, хэрэглээ, үйл ажиллагааны 
нарийвчилсан төлөвлөгөө, нөөц, эрсдэл зэргийг багтаадаг.

Баг бүрдүүлэлт
Баг бүрдүүлэлт нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэг чухал хэсэг юм. 

Үнэлгээний чанар, амжилт нь багийг хэр зөв бүрдүүлж чадсанаас шалтгаална. 
Үнэлгээний боловсон хүчний нөөцийг хөгжүүлэх, бэхжүүлэх үүднээс 
үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнд шинэ хүмүүсийг оруулж дагалдуулан 
сургаж болно. Багийн бүрэлдэхүүнд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулах нь чухал юм.

Багийн гишүүдийг сонгон авах шалгуур нь: 
 Мэргэжлийн мэдлэг чадвар, 
 Олон түмэнтэй харилцах эв дүй, арга барил, 
 Хараат бус, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байдал, 
 Тухайн үнэлгээ хийх хүрээний ажлын туршлага зэрэг болно.

Энд дурдагдсан мэргэжлийн мэдлэг чадвар гэдэг нь үнэлгээний сэдэвтэй 
хамааралтай байхыг хэлнэ. Орон нутгийн түвшинд чадавхтай иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагыг татан оролцуулах нь хамгийн хүндрэлтэй асуудлын 
нэг юм. Иймд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө боловсруулахдаа 
зорилго, зорилтын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээг нарийвчлан боловсруулж, 
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Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуулт, төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлт боловсруулах 
зэрэг ажлыг тухайн орон нутгаас төрөн гарсан эрдэмтэн, судлаачдыг сайн дурын 
оролцоотойгоор татан оролцуулж болно. Мөн 330 суманд хэрэгжиж буй адил 
төстэй төслүүдийн боловсруулалтаас харилцан суралцах боломжтой.

ШИГТГЭЭ 4.

арга хэмжээ тус бүрт шаардлагатай мэдлэг чадварыг тодорхойлно. Энэ 
нь зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадавхтай иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг зөвхөн тухайн орон нутагт амьдарч буй иргэдээс хайх бус 
бусад сайн дурын оролцогчдыг татан оролцуулах боломжийг олгоно.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуулт боловсруулах нь
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуулт нь хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр 

тодруулах гэж буй зүйл эсвэл хүчин зүйлсийн харилцан хамаарлын холбоог 
илэрхийлсэн асуулт хэлбэрээр бичигдсэн өгүүлбэр юм. Өөрөөр хэлбэл 
уг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ нь ямар асуултад хариулах гэж байгааг 
тодорхойлох үйл явц гэж ойлгож болно. 

ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл 
явцад хийх үнэлгээ

Гэр хорооллын гудамжийг 
гэрэлтүүлэх, камержуулах 

төсөл

АХМАДЫН БАЙР барих 
төсөл

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх боломжтой 
байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж байна уу?

ШИГТГЭЭ 5. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуултын жишээ

Асуулт нь:
 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хамрах хүрээг тодорхойлогч
 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг нэг зүгт чиглүүлэгч луужин юм.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, зорилт тодорхойлох нь
Аливаа үйл ажиллагаа нь тодорхой зорилго, зорилтын хүрээнд хийгдэж 

байдаг. Зорилго нь хүрэхээр тэмүүлж байгаа ерөнхий үр дүн байдаг бол 
зорилт нь тодорхой хугацааны завсарт хүрэх ёстой тодорхой үр дүн байдаг.
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ӨВӨРМӨЦ ХЭМЖИГ
ДЭХҮЙЦ

ХҮРЧ 
БОЛОХУЙЦ

БОДИТОЙ ЦАГ 
ХУГАЦААТАЙ

Сайн тодорхойлсон зорилго, зорилт нь SMART шаардлагыг хангасан 
байдаг. Ялангуяа зорилго, зорилтын үндсэн томъёололд хэрэгжүүлэх 
хугацааг тодорхойлохдоо хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төрөл, хэрэгжүүлж 
буй төслийн гүйцэтгэлийн хугацаатай уялдуулан тодорхойлох нь чухал. Энэ нь 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй хүнд мэдээлэл хүрдэг 
байх зарчмыг хангах нөхцөл болдог.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх боломжтой 
байсан эсэхийг тодорхойлох

Төслийн бодит гүйцэтгэл, 
хугацааны завсар дахь 

төлөвлөсөн түвшин 
хоорондын зөрүүг 

тодорхойлох

Ахмадын байрны 
ашиглалтын байдалд 

үнэлгээ өгөх

ШИГТГЭЭ 6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилгын жишээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, зорилт нь тухайн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээнээс ямар үр дүн гарахыг тодорхойлсон байдлаар томъёологдох ба 
үнэлгээний асуулттай шууд уялдаатай байна.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээлэл
Төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд үнэн зөв, 

бодитой, харилцан хяналттай мэдээ, мэдээлэл шаардлагатай ба тэрхүү 
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мэдээ, мэдээлэл нь хамгийн бага шаардлагатай мэдээлэлтэй байх, хэрэгтэй 
цагт, хэрэгтэй хүнд мэдээлэл хүрдэг байх нь чухал. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл мэдээллийг тодорхойлохдоо: 
 Ямар өгөгдөл, мэдээлэл хэрэгтэй вэ? 
 Өгөгдөл, мэдээлэл хаана байна вэ? 
 Өгөгдөл мэдээллийг хэн цуглуулах вэ? 
 Хэзээ цуглуулах вэ? 
 Хэрхэн цуглуулах вэ?  

гэсэн асуултуудад хариулах шаардлагатай. 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Санхүүгийн тайлан, мэдээ
• Бараа, материалын үнийн 

судалгаа

• Төслийн үйл ажиллагааны 
нарийвчилсан төлөвлөгөө

• Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн тайлан, 
мэдээ

• Талбайн хэмжээ
• Үйлчлүүлэгчдийн тоо
•  Ахмадын байрны ажлын 

цагийн хуваарь
•  Нийт ахмадуудын талаарх 

статистик гэх мэт

ШИГТГЭЭ 7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг тодорхойлох жишээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт боловсруулах нь
Шалгуур  үзүүлэлт гэдэг нь төслийг хүсэн хүлээж буй зорилтдоо хэрхэн 

хүрч байгааг хэмжих нэгж юм. Шалгуур үзүүлэлт нь хяналт-шинжилгээ,  
үнэлгээний тулгуур хэрэгсэл, гол цөм бөгөөд хэрэгжилтийг хэмжихэд

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Бараа, материалын 
төрлөөр, үнэ

• Хугацаа
• Төсөв

• Талбайн ашиглалтын хувь
• Ашиглалтын хугацаа хувь 

(сар, өдөр, цаг) гэх мэт

ШИГТГЭЭ 8. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг тодорхойлох жишээ
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шаардлагатай тоо баримт, мэдээллийг тодорхойлох ба тухайн хугацаанд 
хүрсэн бодит үр дүнг төлөвлөсөн үр дүнтэй харьцуулах боломж олгодог.

• 2.1.7. “шалгуур үзүүлэлт” гэж бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үе шат 
бүрд бий болох өөрчлөлтийг хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон чанарын 
болон тоон үзүүлэлтийг;

• 2.1.8. “суурь үзүүлэлт” гэж үйл ажиллагаа болон бодлогын баримт бичиг, 
хэрэгжиж эхлэх үеийн шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон тоон утгыг; 

• 2.1.9. “зорилтот түвшин” гэж тухайн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх 
явцад болон хэрэгжиж дуусахад хүрэхээр хүлээгдэж байгаа өөрчлөлтийг 
хэмжихээр урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн чанарын болон 
тоон утгыг. 

Эх сурвалж: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралт. “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

ШИГТГЭЭ 9.

Гүйцэтгэлийн шалгуур  үзүүлэлтийг сонгох алхмуудыг дурдвал:
 Нэгдүгээр алхам. Үр дүнг нарийн тодорхойл

 Хоёрдугаар алхам. Боломжит бүх шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруул.

 Гуравдугаар алхам. Боломжийн шалгуур үзүүлэлт бүрийг үнэлж, тооц

 Дөрөвдүгээр алхам. “Хамгийн сайн” гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоо гэсэн алхмуудыг дамждаг.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах нь
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах гэдэг нь 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд оролцогч, сонирхогч, холбогдогч, үр шимийг 
хүртэгч талуудад хуримтлагдсан өгөгдөл, мэдээллийг нэгтгэх үйл явц юм.

Хөтөлбөр, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр ашиг, үр дүнгийн үнэлгээ 
хийхэд хяналт-шинжилгээний явцад гаргасан мэдээллүүдийг ашиглах 
боломжтой байдаг.

Мэдээлэл цуглуулах аргуудыг албан ёсны ба албан ёсны бус гэж 2 хуваадаг. 
Албан ёсны аргуудын хэрэглэх журам горимыг анхнаас нь тогтоосон байдаг. 
Албан ёсны аргаар цуглуулсан мэдээллийн магадлал, чанар өндөр байна.
Дутагдалтай тал нь цаг хугацаа, зардал их шаардана.
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Албан ёсны бус аргууд нь нарийн тогтоосон журам горим бараг байхгүйн 
дээр хүмүүсийн туршлага, зөн билэг, субъектив санал бодол, үнэлэлт 
дүгнэлтэд нэлээд хэмжээгээр тулгуурлана. Энэ аргууд нь системтэй мэдээлэл 
гаргахад тохиромжтой бус, субъектив санал, хандлага мэдээллийн үнэн 
зөв, найдвартай байдал, чанарт нөлөөлдөг. Хэдий тийм боловч үнэлгээний 
мэдээлэл цуглуулахад албан ёсны бус аргууд түлхүү хэрэглэгддэг. Энэ нь 
тэдгээрийн хурдан шуурхай, хямд төсөр байдалтай холбоотой юм.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Төрийн зарцуулалтыг
мөшгих судалгаа

• Бараа, материалын үнийн
судалгаа

• Баримт бичгийн судалгаа
• Ажиглалтын арга

• Баримт бичгийн судалгаа
• Ажиглалт, асуулга

судалгаа, ярилцлагын арга

ШИГТГЭЭ 10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах аргыг тодорхойлох жишээ

Мэдээлэл цуглуулах албан ёсны аргуудын талаар доктор, профессор 
Ц.Баатартогтохын “Судалгааны арга зүй” номоос дэлгэрүүлэн унших 
боломжтой. Мөн Дэлхийн банк, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
санаачилгаар хэрэгжиж байгаа “Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг 
бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд хэвлэгдсэн “Нийгмийн эгэх хариуцлагын арга 
хэрэгсэлүүд” сэдэвт гарын авлагаас төсвийн зарцуулалтын үе шатанд 
хэрэглэгдэх “Худалдан авах ажиллагааны хяналт”, “Төрийн зарцуулалтыг 
мөшгих судалгаа” зэрэг өгөгдөл мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх 
шинэлэг аргуудтай танилцаж болох юм. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах нь
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах 

гэдэг нь цуглуулсан өгөгдөл, мэдээллийг мэдлэг болгон хувиргах үйл явц 
юм. Мэдлэг нь шийдвэр гаргахад зориулан зөв газар, зөв хугацаанд, зөв 
хэлбэрээр үйлдэлд хэрэглэгдэх боломжтой мэдээлэл юм. Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийн боловсруулалт нь хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуулт, зорилготой уялдсан байх шаардлагатай.
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ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Бараа, материалын 
санхүүжилт болон үнийн 
судалгааны зөрүүг тооцох

• Цаг хугацаа, төсвийн 
төлөвлөлт болон бодит 
гүйцэтгэлийн зөрүүг 
тооцох

• Дундаж утга гаргах, хувь 
тооцох статистик арга

ШИГТГЭЭ 11. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг боловсруулах аргыг тодорхойлох жишээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан боловсруулах нь
Тайлан боловсруулах гэдэг боловсруулалтын үр дүнг нэгтгэн бичмэл 

хэлбэрт оруулах үйл явц юм.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Тайлангийн гол үр дүн нь 
хэмнэлт хийх боломжтой 
байсан бараа, материалын 
жагсаалт гарах ба зардлыг 
хэмнэхийн тулд төлөвлөлт, 
санхүүжилтийн аль үе 
шатанд юун дээр анхаарах 
талаар зөвлөмж гаргана. 

• Тайлангийн гол үр дүн 
нь бодит гүйцэтгэл, 
хугацааны завсар дахь 
төлөвлөсөн түвшингээс 
хэр зэрэг хоцорсон, түүний 
шалтгааныг тодорхойлж 
цаашид зөрүүг хэрхэн 
багасгах боломжийн 
талаар зөвлөмж гаргана. 

• Ахмадын байрны ашиг-
лалтын байдлыг жил, 
улирал, сар, өдөр, цагаар 
гаргаж, ашиглалтгүй 
байдаг хугацааг 
тодорхойлно. Жишээлбэл 
мал төллөх үеэр 
ахмадын байрыг бүрэн 
ашигладаггүй гэх мэт

ШИГТГЭЭ 12. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг тайлан боловсруулах жишээ

Тайлангийн боловсруулалт нь ОНХС-ийн аль үе шатанд, ямар төрлийн 
хяналт-шинжилээ, үнэлгээ хийснээс хамаарна. Тайлангийн нэгдсэн загвар 
гаргах боломж хязгаарлагдмал боловч тайлан боловсруулахдаа дараах 
зүйлд анхаарал хандуулах шаардлагатай. Үүнд:
 Гол тайлан нь харьцангуй богино, товч байх. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

хавсралтад тусгах 
 Уншигч, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, энгийн байдлаар бичих. Үнэлгээний 

шалгуур нь тайлангийн анхаарах гол асуудал байх хэрэгтэй.
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Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг танилцуулах нь
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг нөхцөл байдлыг өөрчлөхөд ашиглах (үр 

дүнг сайжруулах) зорилгоор хийдэг. Юунд хэрэглэхээ мэдэхгүй, ашиглахгүй 
бол хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх шаардлагагүй. Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний үр дүнг ашигладаг болгоход танилцуулга чухал үүрэгтэй. Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга нь
 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний  үр дүн үндэслэл, нотолгоотой байх
 Товч, тодорхой, ойлгомжтой байх шаардлагатай.

Нотлох баримт гэдэг нь тулгамдсан асуудалд холбогдол бүхий хүмүүсийн 
одоогийн санаа бодолд нөлөөлж чадах мэдээлэл юм.  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээ
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээ гэдэг нь 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн мөрөөр зохицуулалт хийх буюу 
удирдлагын зүгээс шийдвэр гаргах үйл явц юм. 

Зохицуулалт хийхэд тулгардаг гол бэрхшээл бол оролцогч талуудын 
нөхцөл байдал, ашиг сонирхлын зөрчил юм. Зөрчилийн шийдвэрлэх арга зам 
нь оролцогч талууд хуралдаан, хэлэлцүүлэг, зөвшилцөлийн замаар дундын 
зохистой тэнцвэрийн цэгийг олох явдал юм.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлсэн төслүүдийн 

зардлыг хэмнэх 
боломжтой байсан уу?

Төслийн гүйцэтгэл  
төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна уу?

Ахмадын байрыг бүрэн 
ашиглаж чадаж 

байна уу?

• Тендэрийн сонгон 
шалгаруулалтад бараа, 
материалын үнийн 
судалгааг хийдэг болох 
гэх мэт 

• Алдсан хугацааг 
нөхөхийн тулд гүйцэтгэгч 
байгууллагатай 
тохиролцон илүү цагаар 
ажиллуулах гэх мэт. 

• Мал төллөх үе буюу 4-5 
сард ахмадын байрыг 
түрээслүүлэх

ШИГТГЭЭ 13. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээллийг тайлан боловсруулах жишээ

Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх арга хэмжээ буюу хэлбэр байдлын түвшинг 
доорх зургаас харж болно. Оролцогч талуудад байр суурь, ашиг сонирхлын 
зөрчил их байгаа тохиолдолд аль аль тал нь харилцаанаас 100 хувийн өөрт 
ашигтай шийдвэрийг гаргуулан авах боломжгүй (хамтын ажиллагаа буюу 
ялалт-ялалт/. Аль нэг тал нь харилцаанд бүрэн буулт хийх (хүлээн зөвшөөрөх 
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буюу ялагдал-ялалт) эсвэл бүрэн ялалт байгуулахыг эрмэлзэх (өрсөлдөөн 
буюу ялалт-ялагдал) нь зөрчилдөөнийг улам хурцатгадаг. 

ЗӨРЧИЛДӨӨН ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ - ХЭЛБЭР БАЙДЛЫН ТҮВШИН

Өрсөлдөөн
Win-Lose

Хамтран
ажиллахгүй байх

Эсрэг талруу
чиглэсэн хандлага

Хамтрах ажиллах Эсрэг талын 
зорилт

М
ин

ий
 з

ор
ил

т
М

ин
ий

са
на

л 
бо

до
л

Нүүр буруулах
Lose-Lose

Хүлээн зөвшөөрөх
Lose-Win

Хамтын ажиллагаа
 Win-Win

Тохиролцоо
 mini Win - miniWin

ХҮ
Ч

ТЭ
Й

СУ
Л

Two-dimensional taxonomy of conflict handling modes (adapted from Thomas & Kilman, 1974:11)

Эсрэг тохиолдолд оролцогч талууд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх (нүүр 
бууруулах буюу ялагдал-ялагдал) нь зөрчилдөөнийг үүсгэсэн үндсэн 
шалтгаан оршин байсаар байгаа учир ерөнхий үр дүнд сөргөөр нөлөөлнө. 
Иймд оролцогч талууд тохиролцоо буюу хагас ялалт-хагас ялалт авчрах 
дундын цэгийг олж тодорхойлох нь чухал. 



ОНХС-ИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН 

ОРОЛЦООТОЙ ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ,  ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НЬ
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3.1. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОМЖ 

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 
“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-д зааснаар 
ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний 
төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэлийн 
явц, үр дүнд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагууд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үүрэгтэй байхаар зохицуулагдсан байна. 
Гэхдээ “захиргааны байгууллага дангаараа болон иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулан ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг тухайн шатны 
ИТХ-аар жил бүр хэлэлцүүлнэ“ хэмээн 
заасан нь захиргааны байгууллагын 
санаачилгаар иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагын төлөөлөл 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний багт 
орж ажиллах боломж нээлттэй 
байгааг харуулж байна. 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээн дэх иргэдийн 
оролцоог дараах дөрвөн багц хэсэгт хувааж авч үзэж болох юм. Үүнд:

 Мэдээлэл өгөх
 Мэдээлэл авах 
 Шийдвэр буюу хариу үйлдэл, эс үйлдэл хийхийг шаардах 
 Удирдлагын шийдвэрээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний багт орсон 

тохиолдолд багийн үндсэн гишүүний эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх явдал юм.

3.2. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА 

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 
зохицуулалтаас харахад ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл явц нь орон нутгийн захиргааны 
байгууллагын санаачилгаас  хамаарахаар байна. Гэхдээ иргэдийн оролцоотой 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх хэрэгцээ, шаардлага өндөр байгааг дараах 
үндэслэлээс харж болно. Үүнд: 
 Захиргааны байгууллагын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт-

Эндээс дүгнэж авч үзвэл ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны журамд зааснаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээг захиргааны 
байгууллага гүйцэтгэх ба захиргааны 
байгууллагын санаачилгаар иргэд, 
иргэний нийгмийн байгууллагын 
төлөөллийг оролцуулж болохоор байна.
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шинжилгээ, үнэлгээ нь тухайн байгууллагын олон ажлын зөвхөн нэг нь тул 
ачаалал их байдаг

 Бодитой, үнэн зөв мэдээ, мэдээлэл иргэдэд байдаг
 Захиргааны байгууллага нь тасралтгүй хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

боломж хязгаарлагдмал байдаг
 Харилцан хяналттай мэдээллийг бүрдүүлэх 1 арга хэрэгсэл нь иргэдийн 

оролцоо юм
 Удирдлагын үйлдэл, эс үйлдлийг чиглүүлэгч нь иргэдийн оролцоо юм. 

Захиргааны байгууллагуудын хувьд иргэдийн оролцоо сул байгааг 
шүүмжлэх хандлага их байдаг. Тэгвэл та дараах асуултад хариулна уу?

Асуулт Тийм Үгүй 

Таны амьдралд тулгамдаж байгаа асуудлыг ОНХС-ийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх 
боломжтой. Та ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд оролцох уу? 

Таны санал болгосон төсөл ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн 
жагсаалтад багтжээ. Та үр дүнг хэрхэн гарахыг сонирхох уу? 

Таны дэмжсэн төсөл ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслийн жагсаалтад 
багтжээ. Та үр дүнг хэрхэн гарахыг сонирхох уу? 

Таны амьдралд эерэг үр дүн авчрах төсөл ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжигдэн 
гүйцэтгэл хийгдэж байна. Та үр дүнд нь санаа зовниж байна уу? 

Таны хариултанд ТИЙМ гэсэн сонголт давамгайлж байна уу? Тийм бол 
та ОНХС-ын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд иргэд 
идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэлтэй байж болно.
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ДҮГНЭЛТ
Энэхүү гарын авлагад ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх эрх зүйн орчин, онцлог, хэрэгжих нөхцөл, үе шат, тэдгээрийн 
хүрээнд хийгдэх ажилбарууд, иргэдийг оролцуулах боломж зэрэг асуудлыг 
хөндөж авч үзлээ.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл нь тогтоосон чанарын түвшин, 
заасан хугацаанд, өгөгдсөн өртөгт багтаан тодорхой гарцыг үйлдвэрлэх үйл 
явц юм. Энэхүү онцлог нь тус үйл ажиллагаанд үр дүнтэй хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх боломжтойг харуулж байна. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ үр дүнтэй хэрэгжих нөхцөл нь үнэн зөв, бодитой 
мэдээлэл; мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах чадавх; үр дүнг мэдээлэл, 
танилцуулах чадавх; удирдлагын шийдвэр гаргах чадавхиас хамаарсан 
хоорондоо нягт уялдаатай, цогц, хамтын ажиллагаа байдаг. Иймд оролцогч 
талууд нэгдмэл зорилготой байж, нарийн нягт боловсруулсан төлөвлөгөөтэй 
ажиллах шаардлага тулгардаг.      

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журамд “ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, 
санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэлийн явц, үр дүнд  
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагууд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ” гэж хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх суьект, хамрах хүрээг 
тодорхойлж өгсөн. Энэ нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааны бүх үе шатанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх үүрэг орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
ногдож байгааг харуулж байна. 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоотой хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх боломж нь эрх бүхий субьектын санаачилгаас хамаарахаар 
байна. Захиргааны байгууллагын хувьд үнэн зөв бодит мэдээллийг иргэдээс 
авах, ажлын ачааллыг бууруулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр 
удирдлагын зүгээс авах арга хэмжээг чанаржуулах үүднээс ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг татан оролцуулах хэрэгцээ, шаардлага үүсч байна. 

Иймд иргэдийн оролцоотой хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг зөв баг 
бүрдүүлэлт, зөв ойлголт, зөв зохион байгуулалтаар хийж чадсан тохиолдолд  
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагуудын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан нэгжид тулгардаг олон асуудлыг шийдвэрлэх 
үр дүнтэй арга зам болж чадна. 
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

УДИРТГАЛ

ГАРЫН АВЛАГЫН ЗОРИЛГО 
Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
санхүүжүүлсэн хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний үр дүнд орон нутгийн 
иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх, иргэдийн нийтлэг эрх ашгийн тусын тулд 
ашиглах хөрөнгө, өмч бий болох бөгөөд хөрөнгийг “эзний сэтгэлээр” өмчилж 
ашиглалт, хамгаалалтад оролцох үүрэг нь нутгийн удирдлага, иргэд бусад 
оролцогч талуудад ногдоно. Иймд энэхүү гарын авлагын хүрээнд ОНХС-ийн 
үйл ажиллагааны чухал үе шат болох тус сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
бүрдсэн хөрөнгийг өмчид бүртгэн үр дүнтэй удирдах асуудлыг судална. Гарын 
авлага дараах зорилготой боловсруулагдсан. Үүнд: 

ОНХС-ийн хөрөнгийн 
удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 

оролцогч талуудын мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг болох

1 2

Иргэд, нутгийн удирдлага, төрийн байгууллагын 
оролцоо ямар байхыг тодорхойлж орон нутгийн 
сайн туршлага, жишээгээр баяжуулж холбогдох 

мэдээллийг хүргэх

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
санхүүжүүлэх төслийн үр дүнд бий 
болсон хөрөнгийг Монгол улсын 

холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн 
төрийн болон орон нутгийн 

өмчид бүртгэх

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
бий болсон, цаашид орон нутагт 

төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх 
зориулалтаар ашиглах хөрөнгийн 

бүртгэл, ашиглалт, хадгалалт 
хамгаалалтыг хэрхэн үр дүнтэй 

зохион байгуулах

Модуль V нь үндсэн 3 бүлэгтэй. Үүнд: 
1. ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжсэн хөрөнгийн удирдлагад 

оролцогч талуудын эрх, үүрэг

2. ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт

3. ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийн удирдлага дахь 
иргэдийн оролцоо, хяналт



ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН 
ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР САНХҮҮЖСЭН 

ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГАД 
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ
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1.1. ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
1996 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хууль, бусад холбогдох хуулиуд батлагдсан нь орон нутгийн өмчийн 
харилцааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн. Орон нутгийн өмчлөх эрх нь нутгийн 
удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаагаар илэрч хэрэгжих бөгөөд 
тэдгээр байгууллага чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа 
хэвийн явуулах, эрх зүйн харилцаанд бие даасан субъектээр оролцох эдийн 
засгийн үндэс буюу баталгаа болдог. 

Орон нутгийн өмчийн эрх зүйн байнгын субъект нь нутаг дэвсгэрийн  хүн 
ам бөгөөд түүний бүрэн эрхийг аймаг, нийслэлийн өөрөө удирдах байгууллага 
төлөөлөн хэрэгжүүлж байна. Орон нутгийн өмчийг зориулалтаар нь орон 
нутгийн нийтийн зориулалттай өмч, орон нутгийн өөрийн өмч гэж ангилна. 

Орон нутгийн нийтийн зориулалттай өмчид тухайн нутаг дэвсгэр дээр ард 
иргэд төлбөртэй, төлбөргүйгээр ашиглах эд хөрөнгө бусад зүйлс болох зам, 
гүүр, цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг орно. 

Орон нутгийн өөрийн өмчид нутгийн өөрийн удирдах 
байгууллага болон Засаг даргаас хуулиар олгогдсон 
эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тодорхой зориулалтын 
дагуу өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлдэг эд хөрөнгө, бусад 
зүйлс болох барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж 
зэрэг багтана. 

Нийтийн өмчийн нэг томоохон хэлбэр бол орон нутгийн өмч юм. Орон 
нутгийн өмчийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн өмчлөлд хамааруулж ойлгож 
болно. Үүнд: 

Төрийн өмчөөс 
хууль тогтоомжийн 
дагуу хуваарилж, 

шилжүүлсэн 
өмчлөлийн зүйлс

Өөрийн хөрөнгөөр 
байгуулсан хуулийн 

этгээдийн эд 
хөрөнгө, түүнээс 

авах ногдол ашиг

Орон нутгийн 
төсөв, санхүүгийн 

дэмжлэг, хуульд 
заасан бусад эх 

үүсвэрээр бий 
болсон эд хөрөнгө

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2-т 
тусгагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгө нь төрийн 

ОРОН
НУТГИЙН

ӨМЧ

ОРОН 
НУТГИЙН 
ӨӨРИЙН 

ӨМЧ

ОРОН 
НУТГИЙН 
НИЙТИЙН 

ЗОРИУЛАЛТТАЙ 
ӨМЧ
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болон орон нутгийн өмч байна” гэсэн заалтын дагуу ОНХС-ийн хөрөнгийн эх 
үүсвэрээр бий болсон эд хөрөнгө нь дээрх ангиллын гурав дахь буюу орон 
нутгийн төсөв, санхүүгийн дэмжлэг, хуульд заасан бусад эх үүсвэрээр бий 
болсон эд хөрөнгийн ангилалд хамаарна. 

Орон нутгийн өмч үүсгэх олон арга байна. Орон нутгийн өмч бий болгож, 
өмчийг арвижуулах эдийн засгийн гол үндсийг дараах зүйлс бүрдүүлдэг. 
Тухайлбал: 

ОРОН 
НУТГИЙН 

ӨМЧ ҮҮСГЭХ 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮНДЭС

Энэхүү байгалийн 
баялгийг 
түшиглэсэн буюу 
тухайн нэгжийн 
нутаг дэвсгэрт 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ явуулж 
буй аж ахуйн 
байгууллага, хувь  
   хүний орлого, 
     хөрөнгө

Тухайн орон 
нутгийн эзэмшлийн 
байгалийн баялаг

Тэдгээрээс 
орон нутгийн 
төсөвт оруулж буй 
татвар, хандив, 
бусад тусламж

      Тухайн засаг    
  захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн 
нэгжийн үйл 
ажиллагааны 
үр дүнд бий болсон 
мөнгөн хөрөнгө



“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл200

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

Түүнчлэн Төв, Засгийн газраас Орон нутгийн тодорхой санал, хөрөнгө 
оруулалтын үйл ажиллагааг дэмжиж өгсөн мөнгөн хөрөнгө нь орон нутгийн 
өмчийг бүрдүүлэхэд чухал нөлөөтэй. Үүний нэг жишээ нь ОНХС-ийн хөрөнгийн 
эх үүсвэрээр бий болгож буй хөрөнгө юм.

Орон нутгийн өмч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүн ам нийтийн эзэмшлийн 
эрхээ хэрэгжүүлэх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг (Ц.Цэрэнжээ, 2000). 

ОРОН НУТГИЙН 
ӨМЧИЙН 

ХАРИЛЦАА

Нутгийн 
өөрөө удирдах 

байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны 

нэг хэсэг Орон нутгийн 
эдийн засгийн 

баталгааны 
нэг үндэс

Орон нутгийн 
өмч нь хувийн 

болон төрийн өмчөөс 
субъект, зориулалт, 

хүрээгээр 
ялгагддаг

Нийтийн зориулалттайгаараа төрийн өмчтэй төстэй боловч тусгайлсан, тодорхой 
тогтоосон орон нутгийн зориулалтад байдаг. Өмчлөлийн эрхийг хэрэгжүүлэх 
субъект нь орон нутгийн иргэд, иргэдийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх засаг 
захиргааны нэгжийн удирдлага, түүний эрх олгосон этгээд байна
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 1.2. ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЛАЛТ

1 2 3
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧ

Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчийн Хурал (ИТХ) 
нь иргэдээ төлөөлөн 
өмчлөгчийн эрхийг 

хэрэгжүүлнэ.

Орон нутгийн өмчийг 
эзэмшүүлэх, ашиглуулах, 

хувьчлах, шилжүүлэх, шинээр 
бий болгох, өөрчлөн байгуулах 

зэрэг бодлогын шинжтэй 
шийдвэр гаргаж, хяналт тавина.

Орон нутгийн өмчийн 
удирдлагын хэрэгжилт, 

зохион байгуулалтыг 
хариуцан ажиллана.

ИРГЭДИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ЗАСАГ ДАРГА

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн “Орон нутгийн өмчийн 
зүйлс” гэсэн 3 дугаар бүлгийн 77-78 дугаар зүйлд орон нутгийн өмчийн 
талаарх ИТХ, Засаг даргын бүрэн эрхийг зааж өгсөн байдаг. Үүнд: 

“ИТХ-аас орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн талаар гарсан 
шийдвэрийг Засгийн газрын бодлогод нийцүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд 
ИТХ-аас олгосон эрх хэмжээний дотор орон нутгийн өмчийг эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах; орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 
эрх баригчийг томилох; орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчийг томилох, 
өөрчлөх саналаа Хурлын Тэргүүлэгчдэд оруулах; орон нутгийн өмчийн 
эд хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, эд хөрөнгийн тооллого явуулах 
ажлыг зохион байгуулах; орон нутгийн өмчит албан байгууллагыг 
шаардлагатай эд хөрөнгөөр хангах; орон нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагын мэргэжил, арга зүйн удирдлагын 
дор хувьчлах ажлыг зохион байгуулах; нутгийн өмч эрхэлсэн албыг 
шуурхай удирдах” бүрэн эрхтэй.

ЗАСАГ 
ДАРГА

“Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн өмчийн зүйлсийг хүн амаа 
төлөөлөн өмчлөх бөгөөд орон нутгийн өмчийг эзэмших, ашиглах, 
захиран зарцуулах эрх хэмжээг тогтоох, орон нутгийн өмчийн 
эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдлыг хянан шалгах 
буюу түүнд тавих хяналт шалгалтыг зохион байгуулах; ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчид, Засаг даргаас орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ хэрэгжүүлэх талаар 
зохиосон ажил, үр ашгийн тайлан, нэгдсэн тооллогын дүнг жил 
бүр хэлэлцэж, дүгнэлт, чиглэл өгөх; орон нутгийн өмчийн үндсэн 
хөрөнгийг хувьчлах ба бусдад шилжүүлэх, шинээр олж авах 
жагсаалт, төлөвлөгөө, эх үүсвэрийг хэлэлцэж батлах (Хувьчлах 
орон нутгийн эд хөрөнгийн жагсаалтыг батлахдаа Төрийн өмчийн 
хороотой зөвшилцөнө); орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд 
байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргаж, 
гүйцэтгэлд нь хяналт тавих бүрэн эрхтэй” гэж хуульчлан заажээ.

ИРГЭДИЙН 
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРАЛ
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Орон нутгийн өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй оролцдог 
нэг субьект нь аймаг, нийслэлийн орон нутгийн өмчийн харилцааг зохицуулах 
буюу эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх 
чиг үүрэг бүхий алба юм. Энэ алба (байгууллага) нь орон нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийн бүртгэл, тооллого явуулах, тайлан тэнцэл гаргах ажлыг зохион 
байгуулах, ашиглалтад хяналт тавьж, үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ 
авах, хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой аливаа норм, нормативыг холбогдох 
байгууллагатай тохиролцон тогтоох, эд хөрөнгийг хувьчлах ажлыг зохион 
байгуулж тайлагнан орон нутгийн өмчийг удирдах ажилд мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлж ажилладаг. 



ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТААР БИЙ БОЛСОН 

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ, 
АШИГЛАЛТ
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2.1. ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БИЙ БОЛСОН ХӨРӨНГИЙН 
УДИРДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн төслийн хэрэгжилтийн 
нэг чухал үе шат нь төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг дүгнэж үр дүнд 
бий болсон хөрөнгийг хүлээн авч бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх үе юм. Энэ үе шатанд дараах ажлууд хийгдэнэ. 

Төслийн гүйцэтгэлд хөндлөн-гийн хяналтыг хийж, дүгнэлт гаргах:2
ОНХС-ийн хэрэгжилт, түүний үр дүнд бий болсон хөрөнгө цаашид тухайн орон нутгийн 
иргэдийн нийтийн эрх ашигт үйлчлэх, ашиглагдах учир иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллага, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас оролцон төслийн хэрэгжилтийн явцад 
болон төсөл хэрэгжиж дуусан хөрөнгө бий болж орон нутгийн өмчлөлд шилжих шатанд 
төслийн гүйцэтгэл, хөрөнгийн чанар байдалд хяналт хийж дүгнэлт гаргах шаардлагатай. 
Энэхүү хяналт нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын 9 дүгээр бүлэгт заасан тайлагналт, 
бүртгэлийн чиг үүргийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг байх юм.

Төслийн гүйцэтгэлийг шалгаж томилогдсон комисс хөрөнгийг хүлээн авах, хүлээн 
авсан протокол шийдвэр гаргах:3

ОНХС-ийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон хөрөнгийг 
хүлээн авах комисс нь уг төслийг хэрэгжүүлэх тухай гэрээнд заагдсан шаардлагын 
дагуу хөрөнгийн чанар, байдлыг шалгаж хүлээн авах эсэхийг тодорхойлж протокол, 
комиссын шийдвэр гаргаж бичиг баримтыг үйлдэнэ. Түүнчлэн төслийн үр дүнд бий 
болсон хөрөнгийн байдлыг нотлох баримт бичиг, актуудыг бүрдүүлж авах үүрэгтэй 
байна. Нотлох баримт бичигт хөрөнгийг барьж байгуулах явцын ажлын зураг, төсөв, 
гүйцэтгэлийн зураг, төсөв,  барилга байгууламжийг мэргэжлийн улсын комисс хүлээн 
авсан акт, ил, далд ажлын акт, техникийн тодорхойлолт, хүчин чадлыг тодорхойлсон 
хувийн хэрэг, техникийн паспорт гэрчилгээ, тохирлын гэрчилгээ зэрэг баримт бичиг 
байна. Эдгээр баримт бичиг тухайн хөрөнгийг орон нутгийн өмчид бүртгэх, нягтлан 
бодох бүртгэлд тусгах үндэслэл болно.

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төслийг дүгнэж хөрөнгийг 
хүлээн авах комисс томилох:1

Сумын Засаг даргын захирамжаар ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн 
төслийн хэрэгжилтийг дүгнэж үр дүнд нь бий болсон хөрөнгийн хүлээн авах комиссыг 
томилон ажиллуулна. Энэ комисст ажил үүргийн дагуу холбогдох сум, орон нутгийн 
захиргааны ажилтнуудаас гадна тухайн хөрөнгийн онцлог, шинж байдалтай холбогдуулан 
мэргэжлийн, хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй иргэд, ТББ-ийн төлөөлөл 
болон ирээдүйд тухайн хөрөнгийн ашиглалтыг хариуцан ажиллах үүрэг бүхий иргэд, 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулах нь үр дүнтэй.  
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2.2. ОРОН НУТГИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЭРХ 
ЗҮЙН ОРЧИН 

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжих хөрөнгө оруулалтын 
удирдлагад Сангийн сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-нд баталсан 415 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, 
санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ыг мөрдөж ажиллана. Журамд 
заасан нэр томъёо, түүний ангилал, ойлголтыг дараах зургаар харууллаа. 

ИТХ-ийн шийдвэрээр хөрөнгө эзэмших үүрэг хүлээсэн этгээд ОНХС-ийн хөрөнгийн 
эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийг байгууллагын өмчлөлд бүртгэх, ашиглалт, 
хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах:

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг орон 
нутгийн болон төрийн өмчид бүртгэх, холбогдох этгээдэд хариуцуулах шийдвэр гаргах:4

Аймаг, сумын ИТХ-аас ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн төслийн үр дүнг 
дүгнэж энэ хүрээнд бий болсон хөрөнгийг орон  нутгийн өмчид бүртгэж хүлээн авах тухай 
шийдвэр гаргаж тэмдэглэл үйлдэн эрхийг аймаг, cумын Засаг даргад шилжүүлнэ. Аймаг, 
сумын Засаг дарга шийдвэр гаргаж ашиглагдах хөрөнгийн шинж байдал, зориулалтыг 
харгалзан орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн өмчлөлд шилжүүлж ашиглуулах тухай 
шийдвэр гаргана.

ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх төслийн гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 
мэдээллийг ОНХС-ийн мэдээллийн системд бүртгэх:5

Төслийн хэрэгжилтийг дүгнэж хөрөнгийг хүлээн авах шийдвэр гарсан тохиолдолд 
гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид санхүүжилтийг шилжүүлж ОНХС-ийн мэдээллийн системд 
холбогдох төслийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг бүрэн оруулна.

6
Ажил, бараа, үйлчилгээ, хөрөнгийн зориулалт, шинж байдлаас хамааран аймаг, сумын 
ИТХ, Засаг дарга шийдвэр гарган орон нутгийн өмчид бүртгэх ба эзэмшилт, ашиглалтын 
эрхийг сумын төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид шилжүүлэн 
өгнө. Хөрөнгийн шинж байдлаас хамааруулан иргэн, иргэдийн бүлэг, төрийн өмчөөс 
бусад өмчийн аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагын өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх 
тохиолдолд Орон нутгийн өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад 
хүсэлтийг тавьж аймгийн ИТХ-ийн шийдвэр гаргаж шилжүүлнэ. Практикт орон нутгийн 
өмчийг хувийн хэвшил, бусад байгууллагын өмчлөлд шилжүүлэх асуудал нь Орон нутгийн 
өмчийн асуудал хариуцсан байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа журам, 
ажлын зохион байгуулалтаас хамаарч тодорхой үе шаттай, хугацаа шаардсан ажил 
байдаг тул ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийг эхний удаа зайлшгүй 
суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн өмчлөлд 
бүртгэж авах нь зүйтэй.    
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Хүснэгт 1. Зарим нэр томъёоны тайлбар

ИХ 
ЗАСВАР

ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

Барилга 
байгууламжийн 

бүтцийн бүрдэл хэсэг

Барилга

Гадна 
инженерийн сүлжээ Инженерийн тоног 

төхөөрөмжийг солих, 
засч сэлбэх

Aшиглалтын байдлыг 
сайжруулах зорилгоор 

хийгдсэн барилгын 
засвар

Авто хэрэгсэл

БАРИЛГА 
БАЙГУУЛАМЖ

Тавилга

Компьютер

Багаж 
тоног төхөөрөмж

Техник хэрэгсэл

Дээр дурдсан журамд нийцүүлэн орон нутгийн өмч, хөрөнгийг бүртгэх, 
бүртгэлийг хөтлөх журмыг тухай орон нутгийн онцлогийг харгалзан орон 
нутгийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн буюу нутгийн захиргааны байгууллага 
боловсруулж, орон нутгийн ИТХ баталдаг.

Нутгийн удирдлагын байгууллагууд орон нутгийн өмч, хөрөнгийн зүйлсийн 
бүртгэлтэй байж, түүнийг хөтлөх үүрэгтэй бөгөөд бүртгэл нь тодорхой 
мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:
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БҮРТГЭЛД АГУУЛАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ

Объектын тайлбар

Объектын байршил

Эд хөрөнгийн эрхийн талаарх 
нотлох баримтууд

Объектыг ашиглахад 
тавигдах хязгаарлалтын 

жагсаалт

Объектын үнэлсэн өртөг

Орон нутгийн өмч, 
хөрөнгийн зүйлсийн онцлог, 

хэрэглээтэй холбоотой бусад 
мэдээлэл 

ОНХС-ийн санхүүжилтээр бий болсон хөрөнгийг хэрхэн бүртгэж, ашигладаг вэ? гэсэн 
асуултад зөвхөн төрийн албан хаагчид хариулсан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 
89.9 хувь нь “орон нутгийн өмчид бүртгэж, ашиглагчдад хүлээлгэн өгдөг” гэсэн бол 
0.8 хувь нь төсвийн хөрөнгө оруулалт биш учир бүртгэдэггүй, 5.3 хувь нь ашиглалтыг 
хариуцагчид албан ёсоор хүлээлгэн өгдөг, 4.0 хувь нь бусад буюу “мэдэхгүй” гэсэн 
хариултыг өгчээ (ДБ, ТА-3 төсөл, Интерконсалтинг групп, 2018, хууд. 67).

Төслийг гэрээнд заасан цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж, төлөвлөсөн хугацаандаа дуусган 
хүлээлгэж өгсөн гэж 71.3%  нь,  үгүй  гэж 7.2%, мэдэхгүй гэж 21.5%  нь хариулсан бол 
уг төслийн үйл ажиллагааны буюу ашиглалтын зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж, 
эсвэл бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлдэг эсэхэд  45.1%  нь тийм, 26.5% нь үгүй, 28.4% нь 
мэдэхгүй гэж хариулсан байна (ДБ, ТА-3 төсөл, Интерконсалтинг групп, 2018, хууд. 87).

Тухайн төсөл нь цаашид санхүүжилт, үйл ажиллагааны хувьд тогтвортой хэрэгжих 
боломжтой эсэх гэдэгт 78.8% нь тийм, 9.3% нь үгүй, 11.9% мэдэхгүй гэсэн хариулт өгчээ. 
Төслийг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хүлээн авах үйл явцад мэргэжлийн 
байгууллагын болон захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан эсэхэд 73.7% нь тийм, 
5.3% нь үгүй, 21% нь мэдэхгүй гэж үнэлгээ өгсөн байгаа юм.

ШИГТГЭЭ 1

0.8%

89.9%
5.3%

4.0% Орон нутгийн өмчид бүртгэж, ашиглагчдад хүлээлгэн өгдөг

Төсвийн хөрөнгө оруулалт биш учир бүртгэдэггүй

Ашиглалтыг хариуцагчид албан ёсоор хүлээлгэн өгдөг

Бусад

ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР БИЙ БОЛСОН ХӨРӨНГИЙГ БҮРТГЭЖ, 
АШИГЛАЖ БУЙ БАЙДАЛ

Эх сурвалж: Сумын ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны үнэлгээний судалгаанд ТАХ-дын өгсөн хариулт
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2.3. ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР БИЙ БОЛСОН ХӨРӨНГИЙГ 
БАЙГУУЛЛАГЫН ӨМЧИД БҮРТГЭЖ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛД ТУСГАХ НЬ

Хөрөнгийг хүлээн авч нягтлан бодох бүртгэлд тусгах: ОНХС-ийн хөрөнгийн 
эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийг бүртгэхдээ Засаг даргын шийдвэрээр 
байгуулагдсан хөрөнгө хүлээн авах комисс ажиллаж, ашиглалтанд хүлээн 
авсны дараа аль нэг эзэмшигч байгууллагад шилжүүлэх шийдвэрийг аймаг, 
сумын ИТХ-аас гаргана.   

Аймаг, сумын ИТХ, Засаг даргын шийдвэрээр ОНХС-ийн хөрөнгийн эх 
үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийг бүртгэлд тусгах үүрэг хүлээсэн байгууллага, 
ажилтан дараах баримтыг бүрдүүлэн байгууллагын үндсэн хөрөнгөд бүртгэж 
нягтлан бодох бүртгэлд тусгана. Үүнд:

• Ажлын зураг, төсөв

• Гүйцэтгэгч байгууллагатай байгуулсан гэрээ

• Гүйцэтгэлийн зураг, төсөв

• Улсын комисс хүлээн авсан акт

• Ил, далд ажлын акт

• Техникийн тодорхойлолт, хүчин чадлын тодорхойлсон хувийн хэрэг, техникийн 
паспорт гэрчилгээ, тохирлын гэрчилгээ 

• Захиалагч байгууллагаас эзэмшигчид шилжүүлэх тухай шийдвэр зэргийг 
үндэслэж байгууллагын хөрөнгөд бүртгэнэ.

Байгууллага өөрийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж 
бий болгосон үндсэн хөрөнгийг улсын комисс хүлээн авсны дараа дээр 
дурдсан баримтуудыг үндэслэн аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар 
хөрөнгөд бүртгэнэ.

Байгууллага ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийг 
хүлээн аваад байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлөөр хэлэлцэн 
гэрээний үнээр өртгийг тооцож, түүнд хамаарах барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийг үнийн задаргаатайгаар байгууллагын хөрөнгийн бүртгэлд 
бүртгэнэ. Ингэхдээ:

• Нягтлан бодох бүртгэлийн ОУ-ын стандартын дагуу барилга байгууламжийг 
хийц бүтээцээр үнэлж бүртгэнэ.

• Худаг, усан санг барилга, тоног төхөөрөмжөөр нь салгаж бүртгэнэ.

• Зураг, төсвийг байгууллагын биет бус хөрөнгөд бүртгэн хадгална.

• Дуусаагүй барилга байгууламжийг захиалагч нь гүйцэтгэлийн актыг үндэслэн 
өөрийн “Дуусаагүй барилга байгууламж”-ийн бүртгэлд бүртгэнэ.
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Байгууллага хүлээн авсан, ашиглалтанд орсон үндсэн хөрөнгийн хувийн 
хэрэг, паспорт, техник үйлчилгээний картыг хөтөлж, эд хариуцагчтай гэрээ 
байгуулан ашиглана.

Хөрөнгийг эзэмших, ашиглах: ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжиж 
бий болсон хөрөнгийг эзэмшиж, ашиглах үүрэг хүлээсэн байгууллагын дарга, 
эрхлэгч үндсэн хөрөнгийн хариуцагч бүртэй гэрээ байгуулан жил бүр жилийн 
эцсийн тооллогын үр дүнгээр гэрээг дүгнэж ажиллана. Сумын Засаг дарга 
орон нутгийн хуулийн этгээдийн дарга, эрхлэгчтэй, аймгийн Засаг дарга 
харьяа агентлагийн дарга, эрхлэгч тус бүр өмч хамгааллын гэрээ байгуулж 
дүгнэн ажиллана.

Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны 
журам”-ын 9.12 дахь заалтад “ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр 
хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болсон барилга байгууламж, 
тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг хуульд заасны дагуу өмчлөлд бүртгэж авсан 
байгууллага нь ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын зардлыг хариуцна” гэж 
заасан байдаг. Энэ дагуу тухайн хөрөнгийн ашиглалттай холбоотой жил 
бүрийн урсгал зардал, хөрөнгөд хийх засвар үйлчилгээний зардлыг төсөвт 
тусган хөрөнгийн ашиглалтыг хариуцан ажиллана. 

2.4. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД БИЙ БОЛСОН ӨМЧИЙН 
АШИГЛАЛТЫН УРСГАЛ ЗАРДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ

ОНХС-ийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгийн ашиглалтын урсгал зардлыг 
шийдвэрлэх зайлшгүй нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагын үүднээс орон 
нутгийн иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр “эв санааны нэгдлийн зарчим”, 
“хагас хариуцлагын зарчим”, “бүрэн хариуцлагын зарчим”-аар ашиглалтын 
урсгал зардлыг шийдвэрлэх нь төсөвт үүсэх ачааллыг бууруулах болно. 
Тухайлбал: “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн цикл дэх иргэдийн оролцоо” 
судалгааны тайлан (ДБ, ТА-3 төсөл, Удирдлагын академи, 2018, хууд. 33)-д 
тусгасан байна. 
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

01

02

03

ЭВ САНААНЫ НЭГДЛИЙН ЗАРЧИМ

ХАГАС ХАРИУЦЛАГЫН ЗАРЧИМ

БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЫН ЗАРЧИМ

Нийтийн эрх ашгийн үүднээс нийт иргэд (зорилтот бүлэг) ашиглалтын урсгал 
зардлыг тэнцүү хувааж төлөх

Өмчийн үр шимийг хүртсэн иргэн хагас зардлыг, хагас зардлыг "эв санааны 
нэгдлийн зарчим"-аар шийдвэрлэх

Өмчийн үр шимийг хүртсэн иргэн ашиглалтын урсгал зардлыг бүрэн хариуцах 
зарчим

Эв санааны нэгдлийн зарчмыг хэрэгжүүлсэн Дундговь аймгийн Өндөршил 
сумын сайн туршлагыг энд дурдах нь зүйтэй. 

ШИГТГЭЭ 2

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглалтын урсгал 
зардлыг шийдвэрлэсэн Дундговь аймгийн Өндөршил сумын сайн туршлага

Тус сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2015 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Сумын нийтийн 
эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг ажиллуулах журам батлах тухай” 1 дүгээр тогтоол 
гаргаж, журмын дагуу айл өрхөөс жилд төлөх гэрэлтүүлэг ашиглалтын хураамжийг 6500 
төгрөгөөр тогтоожээ. Тэд сумын төвийн гол цамхаг болон Баянзоог, Малчин, Тойром, Бөхт 
хорооллуудын гэрэлтүүлгийг ажиллуулах цагийн хуваарийг улирлын онцлог, баяр ёслолын 
өдрүүдийг харгалзан ялгаатай тогтоосны зэрэгцээ гэрэлтүүлгийн цагийн тохиргоог сумын 
ЗДТГ-ын нярав хариуцахаар журамлажээ. 

Хураамжийг тогтоохдоо “Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн цахилгааны хураамжийн 
зардлыг сумын төвийн өрхүүд тэгш байдлаар хувааж төлнө. Сумын ЗДТГ гэрэлтүүлгийн 
цахилгааны болон урсгал засварын зардлыг урьдчилан тооцож, айл өрхүүдэд ногдох 
жилийн хураамжийн хэмжээг ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хэлэлцэн батална. Нийт эрчим хүчний 
зардлыг өрхийн тоонд хуваан тогтоох ба цахилгаан эрчим хүчний тарифт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд шинэчлэн тогтооно” гэж шийдвэрлэсэн байна. 

Гэрэлтүүлгийн хураамжийг төвлөрүүлэх, цахилгаан ашигласны төлбөрийг барагдуулах 
талаар “Цахилгааны хураамжийг дансанд төвлөрүүлэх болон төлбөрийн гүйлгээ хийх, 
тайлагнах ажлыг ЗДТГ-ын санхүүгийн алба хариуцна. Цахилгааны хураамжийг сумын 
Засаг даргын нөөцийн нэмэлт санхүүжилтийн дансанд төвлөрүүлж, холбогдох баримтын 
дагуу Засаг даргын захирамжаар зарцуулна. Мөнгөний үлдэгдлийн болон авлагын тооцоог 
дараа жилд шилжүүлэн тооцно. Цахилгааны хураамжийг цахилгаан ашигласны төлбөрт 
зарцуулах бөгөөд илүүдэл гарсан тохиодолд гэрэлтүүлгийн урсгал засварын зардалд 
зарцуулж болно” гэж заасан байна.

Эх сурвалж: Дундговь аймгийн Өндөршил сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 1-р тогтоол, 
“Сумын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг ажиллуулах журам”



ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА

“ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” төсөл 211

2.5. ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ УДИРДАХ НЬ

Хөрөнгийг худалдах Хөрөнгийг шилжүүлэх Хөрөнгийг актлах

Хөрөнгийг худалдах: Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийг худалдах 
буюу хувьчлах асуудлыг холбогдох журмын дагуу аймаг, сумын ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэж, дуудлага худалдаагаар шийдвэрлэнэ.

Хөрөнгийг шилжүүлэх: Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийг бусдын 
өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх асуудлыг холбогдох журмын дагуу аймаг, 
сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. Сумын ИТХ-ын 
шийдвэрээр зөвхөн өөрийн сумын орон нутгийн өмчийн байгууллага хооронд 
шилжүүлж болох ба өөр сумын орон нутгийн болон төрийн өмчийн бусад 
байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг зөвхөн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 
шийдвэрлэнэ.

Хуулийн этгээд хооронд хөрөнгө шилжүүлэхэд өгөх, авах байгууллага 
саналаа хамтад нь албан бичгээр ОНӨГ-т хүргүүлнэ.

Хуулийн этгээдийн хооронд үл хөдлөх хөрөнгө шилжиж байгаа бол газар 
эзэмших эрх нь дагалдан шилжинэ.

Байгууллага дотроо үндсэн хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн данс хооронд 
шилжүүлэхэд Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн 
байгууллагын даргын шийдвэр гаргана. Байгууллага дотроо үндсэн 
хөрөнгөөс эргэлтийн хөрөнгөд хөрөнгө шилжүүлэхэд аймаг, сумын ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэрээр шилжүүлнэ.

Орон нутгийн өмчит болон төрийн өмчит хуулийн этгээдээс бусад этгээдэд 
үнэ төлбөргүйгээр орон нутгийн өмчийн хөрөнгө шилжүүлэхийг хориглодог. 
Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх маягтыг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 
тушаалаар батална.

Хөрөнгийг актлах: Холбогдох журмын дагуу аймаг, сумын ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар үндсэн хөрөнгийг актлах асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
Хуулийн этгээдийн эргэлтийн хөрөнгөд хамаарах эд хөрөнгийг актлах 
шийдвэрийг байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн 
хуулийн этгээдийн даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ. Хуулийн этгээд 
үндсэн хөрөнгийг актлах саналаа аймаг, сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр 
шийдвэрлүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлнэ.
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

• Байгууллагын даргын албан бичиг, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 
дүгнэлт

• Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  шийдвэр (агентлагууд хамаарахгүй )
• Хөрөнгийн ашиглалтанд орсон огноо, дансны үнэ, үлдэгдэл үнэ
• Сүүлийн 3 жилийн сэргээн босголт, засварын зардал
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ паспорт, хувийн хэрэг, татварын гэрчилгээ
• Ашиглалтын хугацаа дуусаагүй боловч эвдрэл гэмтлийн улмаас ашиглах 

боломжгүй болсон үндсэн хөрөнгийн эвдрэл гэмтэл, хуулийн этгээдэд 
учирсан хохирлын хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон 
баримт, хяналтын байгууллагын шийдвэр, хохирлыг барагдуулсныг 
нотлох баримт

• Хөрөнгийн гадна болон дотроос авсан гэрэл зураг (цахимаар )
• Тээврийн хэрэгслийн хувьд улсын дугаар, мотор, арлын дугаар, нийт 

гүйлт км
• Тухайн үндсэн хөрөнгийн тухайн үеийн байдлыг тодорхойлсон Өмч 

хамгаалах зөвлөлийн акт (Энэ нь тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид 
хамаарна ).

Үндсэн хөрөнгө актлах маягтыг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 
тушаалаар батална. Үндсэн хөрөнгө актлах шийдвэр гарсны дараа 
байгууллагын даргын шийдвэрээр Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг 
оролцуулсан устгалын комисс томилон ажиллуулна.



ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭХ 
ҮҮСВЭРЭЭР БИЙ БОЛСОН 

ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА ДАХЬ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО, ХЯНАЛТ
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

3.1. ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ 
ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ОНХС-ийн хөрөнгийн удирдлага нь Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн үйл ажиллагааны журам зэрэг хууль, журмаар зохицуулагдаж байгаа 
бөгөөд ОНХС-ийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр бий хөрөнгийн хадгалалт, 
хамгаалалтад иргэд хяналт тавьж оролцох нөхцөл бүрдсэн байдаг (ОНХС-ийн 
үйл ажиллагааны журaм, 9.4). Тухайлбал:

ОНХС-ийн төслийн төлөвлөлт, 
санхүүжилт, гүйцэтгэл, тайлагналт, 
бүртгэл, ашиглалтын явцад хяналт 
шалгалтын байгууллагууд, тухайн 
орон нутгийн ИТХ-ын дэргэдэх 
Хяналтын хороо, иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд хяналт 
тавьж ажилладаг.

ОНХС-аас оруулж байгаа төслийн 
гүйцэтгэлийн, санхүүгийн хяналт 
шалгалтыг гадаад болон дотоод 
аудитын алба хэрэгжүүлж ирсэн 
бөгөөд тэдэнд иргэд санал хүсэлтээ 
хүргүүлж болно.

Түүнчлэн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж буй төслийг олон нийтийн 
оролцоотой худалдан авах гэрээний 
хэрэгжилтэд захиалагч болон хууль 
хяналтын байгууллага, иргэд хяналт 
тавьж ажиллах боломжтой.

Тухайн шатны ИТХ-ын дэргэдэх 
Хяналтын хороо нь сайн дурын 
идэвхтэн иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтран ОНХС-аас 
хэрэгжсэн төслийн үр дүнд хяналт 
тавьж, үнэлгээ хийдэг.

3.2. ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ ЯВЦ ДАХЬ ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦОО

ОНХС-ийн хөрөнгийн удирдлагын үйл явцад иргэд дараах байдлаар 
оролцох боломжтой юм. Үүнд:
 Хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын урсгал зардлыг шийдвэрлэх 

зайлшгүй нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагын үүднээс орон нутгийн 
иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр идэвхтэй оролцох 

 Тухайн хөрөнгийн ашиглалтын зардлыг иргэд сайн дурын үндсэн дээр 
санал гаргаж, хуваалцаж төлөх
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 Холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн 
үндсэн дээр ОНХС-ийн санхүүжилтээр 
бий болсон хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, 
түрээслэх хэлбэрээр оролцох 

 Хөрөнгийн ашиглалтыг гэрээний үндсэн 
дээр хариуцан гүйцэтгэх

 Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сайн 
дурын үндсэн дээр өмч, хөрөнгийн 
хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж 
оролцох 

 Холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн 
дагуу ОНХС-ийн хөрөнгийг өмчлөх эрхийг шилжүүлэн авах. 

3.3. ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГАД ИРГЭДИЙН 
ОРОЛЦООТОЙ ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГА, ХЭЛБЭР

Сум, багийн түвшинд ОНХС-ийн хэрэгжилт, хөрөнгийн удирдлагад иргэдийн 
оролцоотой хяналтыг дараах арга, хэлбэрээр тавьж ирсэн, цаашид ч энэ 
байдлаар ажиллах боломжтой гэж үзэж байна. Үүнд:

 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг 
тухайн орон нутгийн иргэдээр хянуулах 

 “Иргэний хяналт”-ын баг ажиллуулах 

 Тухайн багт амьдардаг мэргэжлийн хүмүүс (иргэд)-ийг оролцуулах замаар 
хяналт тавиулах

 Багийн ИНХ-ын дэргэд Хяналтын хороог ажиллуулах

 ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр бий болсон хөрөнгө зориулалтын 
(иргэдийн санал болгосны) дагуу ашиглагдаж буй эсэхийг хянах

 Иргэдийн оролцоотой хяналтын хороо, зөвлөл байгуулан ажиллах

 ОНХС-ийн ажлын явц, үр дүнг хянах ажлын хэсэгт иргэд орж ажиллах 

 ОНХС-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зөвлөлийг 5-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулан иргэдийг оролцуулах гэх мэт. 
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