
 
 
 
 

“Тогтвортой Амьжиргаа 3” 
төслийн 2015 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 

тайлан 
 

 
Нэг. Төслийн товч мэдээлэл 

 

Төслийн нэр, дугаар: Тогтвортой Амьжиргаа 3 төсөл  

Төслийн нэгжийн байршил, Утас/Факс: 
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Г.Чагдаржавын гудамж, 
Люкс цэнтр, 602 тоот 
Утас: 70009828  

Төслийн удирдагчийн нэр: Helene Carlsson Rex  

Төслийн зохицуулагчийн нэр: Жазагийн Амарсанаа (2015.11.17-с хойш) 

Төслийн нийт өртөг: 36,2 сая ам доллар  

Санхүүжилтийн хэлбэр: 

24,8 сая ам доллар – Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
/хөнгөлөлттэй зээл/  
11,4 сая ам доллар – Швейцарийн хөгжлийн агентлаг 
/буцалтгүй тусламж/ 

Төсөл батлагдсан огноо: 2015.04.30 

Төсөл эхлэх, дуусах, сунгасан хугацаа: 2015.07.30 - 2018.12.31 

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2015.07.30 - 2015.12.31 

 
Хоёр. Төслийн зорилго 
 
Төслийн гол зорилго нь Монгол улсын хөдөө, орон нутагт засаглалыг 

бэхжүүлж, иргэдийн оролцоотой нэн тэргүүний ач холбогдол бүхий хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөхөд дэмжлэг үзүүлэх юм.  

 

Төсөл нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ.  

Бүрэлдэхүүн 1: Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхийг бэхжүүлэх  

a) Орон нутгийн засаг захиргаа, иргэд, бүлэг хамт олонд Орон нутгийн хөгжлийн 
сан ба Сум хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр, 
иргэдийн оролцоо, орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулах ба батлах, 
төсвийн зарцуулалт, худалдан авах ажиллагаа ба удирдлага, тайлагналт, 
хяналт–шинжилгээ болон үнэлгээ, бэлчээрийн төлөвлөлт, удирдлага зэрэг 
салбараар сургалт явуулж, техникийн туслалцаа үзүүлнэ.  

Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Гадаадын 

зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүд 

 



b) Сум хөтөлбөр болон Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт, түүнтэй 
холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх эдийн засаг, санхүүжилтийн асуудал 
эрхэлсэн Захиргааны төв байгууллагад техникийн туслалцаа үзүүлнэ.  

Бүрэлдэхүүн 2: Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр  

a) Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг Сайн засаглалын хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн сумдад үр дүнд суурилсан санхүүжилт болох санхүү, хөрөнгө 
оруулалтын нэмэлт хөрөнгийг хуваарилж, хэрэгжүүлнэ.  

b) Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг сумдад хуваарилах зорилгоор Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд жил бүр сум тус бүрээр хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийнэ.  

c) Сайн засаглалын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх багийг сургалтанд 
хамруулна.  

Бүрэлдэхүүн 3: Төслийн удирдлага, Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ 

Тогтвортой амьжиргаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих техник туслалцаа 
үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах, мөн ажлын байрны болон бусад хангамж, эд 
зүйлс худалдан авах, түүний дотор төслийн хэрэгжилтийг хангах, төслийн 
ажилтнуудыг сургах, мэдээ мэдээллээр хангах, хяналт – шинжилгээ, үнэлгээг 
тогтмол явуулах, төслийн санхүүгийн удирдлагыг бэхжүүлэх, төслийн үйл 
ажиллагаа, дансанд аудит хийлгэх зэрэг үйл ажиллагаа хамарна.  

  

 Гурав. Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт  

 

 Тогтвортой Амьжиргаа 3 төслийг бодлого, үйл ажиллагааны удирдамжаар 
хангах, төслийн хэрэгжилтийг хянах, салбарын болон салбар хоорондын уялдааг 
хангах үүрэг бүхий бодлогын удирдамжаар хангаж, ерөнхий хяналтыг хэрэгжүүлэх 
үүрэг бүхий Төслийн удирдах хороог Сангийн сайдын 2015 оны 10 сарын 2-ны 
өдрийн 274-р тушаалаар дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталсан. Үүнд:  

 

№ 
ТУХ-ны 
бүрэлдэхүүн 

Одоогийн албан тушаал 

Удирдах хорооны дарга: 

1 Б.Гантулга Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын дарга  

Гишүүд: 

2 Г.Ганболд Загийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга  

3 Ё.Эрдэнэбилэг  Сангийн яам, Сайдын зөвлөх 

4 А.Мөнхбаясгалан Сангийн яам, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга 

5 Э.Хангай  Сангийн яам, Хууль худалдан авах ажиллагаа, бодлогын газрын дарга 

6 Н.Нарангэрэл 
Сангийн яам, Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын Өрийн 
удирдлагын хэлтсийн дарга 

7 М.Батгэрэл  
Сангийн яам, Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн 
хөгжлийн нэгдсэн сангийн хэлтсийн дарга 



8 Б.Сүх-Очир  
Сангийн яам, Төсөв хяналт, эрсдлийн удирдлагын газрын Дотоод аудит 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга 

9 Г.Өлзийжаргал 
Сангийн яам, Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн удирдлагын газрын Өрийн 
удирдлагын хэлтсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  

10 Ц.Баярхүү  
Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам, Санхүү, эдийн засгийн газрын 
дарга  

11 Г.Мөнхбат  Аж үйлдвэрийн яам, Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга  

12 Л.Мөнхзул  
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн хамгааллын 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 

13 Э.Оюунсүрэн  
Эрүүл мэндийн яам, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 
дарга 

14 Б.Цогбадрах  Хүнс хөдөө, аж ахуйн яма, Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга 

Нарийн бичгийн дарга: 

15 Ж.Амарсанаа Тогтвортой Амьжиргаа 3 төслийн зохицуулагч 

 

Тус хороо нь 2015 оны 11 сарын 24-ны өдөр хуралдаж Төслийн 2015, 2016 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, 2015, 2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

хэлэлцэж баталсан.  

Дөрөв. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилтийн байдал 

№ 
Төлөвлөгөөт 
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I БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхийг бэхжүүлэх  

1.1. 21 аймгийн Сум Дэмжих Баг(СДБ)-ийг бүрдүүлэх  

1 

- Олон нийтийн 

оролцооны 

мэргэжилтэн  

- Төсөв төлөвлөлт 

/санхүүгийн 

мэргэжилтэн  

- Төсвийн гүйцэтгэл / 

худалдан авах 

ажиллагааны 

хэрэгжилтийн 

мэргэжилтэн  

- Багийн ахлагч 

бөгөөд Хяналт-

шинжилгээ, 

үнэлгээний 

мэргэжилтэн  

ТХН  

СБД-ийн 5 чиглэлийн мэргэжилтэн тус 
бүрийн Ажлын даалгаврыг бэлтгэн 
Сангийн Яам болон Дэлхийн банкаас 
санал авч эцэслэн 2015 оны 12 сарын 
7-ний Өдрийн сонин, Өнөөдөр сонин 
болон Сангийн Яамны цахим хуудас 
дээр ажилд авах зарлалыг 
байршуулсан.  
Нээлттэй ажлын байрны зарыг 
Дэлхийн Банкны Худалдан авах 
ажиллагааны журмын дагуу зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт 337 ажил 
горилогчдын материалыг хүлээн 
авсан.  
Гэрээний хугацаа: 2016-2018 
 
Төсөвт өртөг: 2358,000 ам доллар 

СБД-ийн сонгон шалгаруулах 
Ажлын хэсэг Төслийн 
зохицуулагчийн 2015 оны 12 
сарын 24-ны өдрийн 01 тоот 
тушаалаар байгуулагдан үнэлгээ 
хийгдсэн.  

 



- Бэлчээрийн мал аж 

ахуйн эрсдлийн 

менежментийн 

мэргэжилтэн  

1.2.  Техникийн туслалцааны бие даасан зөвлөхийг ажилд авах  

2 

- Олон нийтийн 

оролцооны зөвлөх  

- Санхүүгийн 

удирдлага/ Төсөв 

төлөвлөлтийн  

зөвлөх 

- Төсвийн гүйцэтгэл / 

худалдан авах 

ажиллагааны зөвлөх 

- Хяналт-үнэлгээ 

шинжилгээний 

зөвлөх 

- Бэлчээрийн мал аж 

ахуйн эрсдлийн 

менежментийн 

зөвлөх  

ТХН / 
СЯ 

Техникийн туслалцааны бие даасан 

зөвлөхүүдийн Ажлын даалгаврыг 

Сангийн Яам болон Дэлхийн банкаас 

санал авч эцэслэн өдөр тутмын сонин 

дээр Олон нийтийн оролцооны 

зөвлөх, Хяналт-үнэлгээ 

шинжилгээний зөвлөхийн  ажлын 

зарлалыг байршуулсан. Сангийн 

Яамны үнэлгээний хороо ажил 

горилогчдын материалыг үнэлэн 

сонгон шалгаруулсан.  

Гэрээний хугацаа: 2015 оны 12 
сарын 18 – 2016 оны 12 сарын 17 
хүртэл  
 
Төсөвт өртөг: 57,600 ам доллар  

Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлагыг 
боловсруулах, СБД-ийн сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулах, 
ОНХС-ийн өнөөгийн байдалтай 
танилцах зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэж байна.  

 

II БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр 

1 

Жилийн 

Гүйцэтгэлийн 

Үнэлгээний шалгуур, 

арга хэрэгслийг 

боловсруулах  

ТХН / 
СЯ / 
ДБ/ 
ШХА 

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг 

Бүрэлдэхүүн 2 дээр ажиллах богино 

хугацааны Техникийн олон улсын 

зөвлөхийг сонгон шалгаруулж, 

хамтран ажиллах талаар ТХН, ДБ-тай 

хэлэлцсэн.  

Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний 
шалгуур, арга хэрэгслийн олон 
улсын туршлагыг судлан 
Техникийн олон улсын зөвлөхтэй 
санал солилцсон.  

 

III БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Төслийн удирдлага, Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ 

3.1. ТХН-ийн оффисийн тохижуулалт  

1 

ТХН-ийн оффисийн 

тавилгын худалдан 

авалт  
ТХН 

Дэлхийн банкны худалдан авах 

ажиллагааны журмын дагуу худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулсан.  

Гэрээний хугацаа: 2015 оны 12 

сарын 21  

Төсөвт өртөг: 21,882 ам доллар  

ТХН-ийн оффис бүрэн тавилгатай 
болсон.  

 



2 

ТХН-ийн оффисийн 

тоног төхөөрөмжийн  

худалдан авалт  
ТХН  

Дэлхийн банкны худалдан авах 

ажиллагааны журмын дагуу худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулсан.  

Гэрээний хугацаа: 2015 оны 12 

сарын 23 

Төсөвт өртөг: 24,124 ам доллар 

ТХН-ийн оффис бүрэн тоног 
төхөөрөмжтэй болсон.  

 

 
Тав. Төслийн санхүүжилт, зарцуулалтын талаар: 

 

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээл, Швейцарын хөгжлийн хамтын ажиллагааны 

агентлагийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн 

нийт өртөг 36.2 сая ам доллар бөгөөд үүний 68.5 хувь буюу 24.8 сая ам доллар нь 

хөнгөлөлтэй зээл, 31.5 хувь буюу 11.4 сая ам.доллар нь буцалтгүй тусламжаар 

хэрэгжих юм. 

Төслийн бүтцийг харуулбал: 

                               Бүрэлдэхүүн хэсгийн нэр Төсөв /сая ам доллар/ 

1.     Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхийг 
бэхжүүлэх  

11 

2.     Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр 21.6 

3.     Төслийн удирдлага, Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ 3.6 

 

Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн 2015 оны төсвийн зарцуулалт 

2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Дэлхийн банкнаас 401,5 сая 

төгрөгийн санхүүжилт авснаас 94.9 сая төгрөгийн зарлага, санхүүжилт гаргасан 

байна. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2015 оны зардлын төсвийг  2015 оны 11 дүгээр 

сарын 24-нд болсон Удирдах хорооны хурлаар батлуулсан бөгөөд батлагдсан 

төсвийн зарцуулалт 68.0 хувьтай байна. Тайлант хугацаанд төсвийн 71.1 сая төгрөг 

буюу 74.9 хувь нь цалин, хөлсний зардалд,  23.8 сая төгрөг буюу 25.1 хувь  нь бараа, 

ажил үйлчилгээний зардалд тус тус зарцуулсан байна. Төслийн зарцуулалтыг 

хүснэгтээр харуулбал: 

 

 



    Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн 2015 оны үйл ажиллагааны төсвийн гүйцэтгэл 

                                                                                                                         (мянган төгрөгөөр) 

                  Зардлын ангилал Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл зөрүү Хувь 

1.Цалингийн зардал 108,755.0 71,148.6 
-
37,606.4 65.4 

2. Бараа, үйлчилгээний бусад зардал. Үүнээс: 30,730.0 23,765.9 -6,964.1 77.3 

          -Шуудан холбооны зардал 9,352.0 5,498.4 -3,853.6 58.8 

          -Бичиг хэргийн зардал 846.0 2,810.5 1,964.5 332.2 

          -Байрны түрээс 20,300.0 15,225.0 -5,075.0 75.0 

          -Томилолтын зардал 232.0 232.0 0.0 100.0 

    НИЙТ ДҮН 139,485.0 94,914.5 44,570.5 68.0 

 

 
Төслийн санхүүжилт төлөвлөснөөс бага гарсан нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид 

ажиллахаар төлөвлөсөн зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт тайлант ондоо багтаж 

хийгдээгүйтэй холбоотой юм. Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн хүрээнд Төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийн  тавилга, тоног төхөөрөмжийг худалдан авах ажиллагааг 

Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу зохион байгуулсан 

бөгөөд санхүүжилтийг 2016 онд шийдвэрлэсэн болно.  

Зургаа. Дүгнэлт 

Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн үйл ажиллагаа 2015 оны 9 дүгээр сарын 14-

нд албан ёсоор эхэлсэн бөгөөд төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд Зөвлөх сонгон 

шалгаруулах үйл явц удааширсантай холбогдон хойшлогдсон байна. Иймд төслийн 

үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, эрчимжүүлэх шаардлага тулгарч буй тул төслийн 

нэгжид Санхүүгийн удирдлагын  болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний  ажилтнуудыг 

яаралтай сонгон шалгаруулж ажилд нь оруулах.  


