
ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА - 3 

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТАЙЛАН 
 
 
Хамрах хугацаа: 2016 оны I-II улирал 
 
Төслийн үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бүрээр тайлангийн хамрах хугацаанд хийгдсэн гол 
ажлуудыг багцлан доор орууллаа. 

 
 
1-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд: Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхийг 
бэхжүүлэх 

 
- ТА-3 төслийн чадавх бэхжүүлэх чиглэлийн  зөвлөхүүдийг cонгон шалгаруулж,  ажиллуулж 

эхэллээ. Сангийн яамны холбогдох газруудаас санал авсны үндсэн дээр зөвлөхүүдийн 
ажлын байрны үүрэг, чиглэлийг  боловсруулан, ДБ-аас зөвшөөрөл авч, ажлын байрны 
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан.  Төслийн зөвлөхүүд дараахь цаг хугацаанаас 
ажиллаж эхэлсэн.  

o Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх             12/18/2015 
o Олон нийтийн оролцооны зөвлөх               12/18/2015 
o Бэлчээрийн эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх               06/08/2016 
o Төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авалтын зөвлөх    01/11/2016 
o Санхүүгийн удирдлага, төсөв төлөвлөлтийн зөвлөх     01/11/2016 

 
- Төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх Сум дэмжих багийн сонгон  

шалгаруулалтыг  21 аймагт зохион байгуулж,  нийт 105 хүнийг шалгаруулллаа. Эдгээр 
багийн ажилтнуудтай  2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр хөдөлмөрийн гэрээ 
байгууллаа. Сум дэмжих багийн бүрэлдэхүүнд дараах чиглэлийн мэргэжилтнүүд багтаж 
байна. 

o Багийн ахлагч буюу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
o Олон нийтийн оролцоо 
o Санхүүгийн удирдлага, төсвийн төлөвлөлт 
o Бэлчээрийн удирдлага 
o Төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагаа 

 
- Сум дэмжих багийн ахлагч нарт зориулсан танилцуулах сургалтыг  2016 оны 6 дугаар 

сарын 9-10-ны өдрүүдэд  зохион байгууллаа. Сургалтаар  төслийн зорилго, үйл 
ажиллагаа,  цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар танилцуулсан. Сургалтын үеэр 
дараах сэдвээр төслийн ажилтан, зөвлөх нар мэдээлэл, танилцуулга хийсэн: 

o ТА-3 төсөл болон төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлагын талаарх ерөнхий ойлголт 
o Төсвийн тухай хууль болон Орон нутгийн төсвийн талаарх ерөнхий ойлголт 
o ОНХС-ийн төлөвлөлт,  хэрэгжилтийн  үе шатуудад  иргэдийн оролцоо 
o Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт, худалдан авах үйл ажиллагаа 
o ОНХС-ийн тайлагналт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, Удирдлагын мэдээллийн 

систем 
o Бэлчээрийн эрсдэлийн удирдлага 
o Гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал болон түүний ач холбогдол, бусад орнуудын 

туршлага 
o ОНХС-ийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, урамшуулал олгох 
o Төслийн санхүү, худалдан авах үйл ажиллагааны талаар 
o ОНХС-ийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хийсэн судалгааны  нэгдсэн дүгнэлтийн  

танилцуулга 
o Төслийн чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга 
o Сум дэмжих багийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт 

Сургалын  үеэр төслийн чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаатай холбогдуулан орон 
нутгийн онцлог, төслийн үр дүнг сайжруулах, тулгамдаж буй асуудлуудын талаах   оролцогчид 
саналаа илэрхийллээ.  



- ОНХС-ийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж, чадавхийг бэхжүүлэх талаар 
судалгааг Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн,  Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумдад хийлээ.Энэ 
үеэр сумдын ИТХ болон ЗДТГ-ын ажилтнуудтай ОНХС-ийн үйл ажиллагааны талаар 
болон төслийн  чадавхийг бэхжүүлэх, үр дүнг сайжруулах талаар ярилцлаа.  
 

- Олон нийтийн оролцооны чиглэлээр “Төсвийн тухай хууль”, “ОНХС”, “Орон нутгийн 
засаглалд иргэдийн оролцоо” гэсэн сэдвүүдээр иргэдэд зориулсан гарын авлага бэлтгэж 
гаргалаа. Гарын авлагын зорилго нь ОНХС –ийн үйл ажиллагаа дахь орон нутгийн 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж,  сумын  ОНХС-ийн төсөв төлөвлөлт, худалдан авах үйл 
ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэдийг энэ талын мэдээ 
мэдээллээр  хангах юм. Орон нутгийн засаглалд иргэдийн оролцоог хангах нь өргөн хүрээ 
бүхий ойлголт тул гарын авлагаар  уг ойлголтыг хялбаршуулж гаргалаа. Энэхүү гарын 
авлага нутгийн удирдлагын байгууллагаас аливаа  үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 
хянах зэрэгт иргэдийн оролцоог хангахад нэмэр болно гэж үзэж байна.  

 
- ОНХС-ын үйл ажиллагаа болон аймаг,  сумдын холбогдох мэргэжилтнүүдийн мэдлэг 

чадавхийн өнөөгийн түвшнийг тодорхойлох судалгааг 21 аймгийн 74 суманд Сум дэмжих 
багийн тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн. Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага 
боловсруулахад сум, орон нутгийн ОНХС-ийн үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл 
байдалд тулгуурллаа.  Судалгаа нь  аймаг, сумдын ОНХС-ийн өнөөгийн нөхцөл байдлын 
чанарын болон төслийн чадавх бэхжүүлэх бүрэлдэхүүний суурь судалгаа гэсэн 
хэсгүүдээс бүрдсэн. Судалгаанд нэг аймгаас 3-4 сум хамрагдсан ба үүнд аймгийн төвийн, 
алслагдсан сумдаас гадна хүн ам, газар зүйн байрлал, хөгжлийн түвшин зэрэг 
үзүүлэлтээр бусад сумдыг сонгон хамруулсан. 

 
 
2-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд: Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын 
хөтөлбөр 

 
- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт, 

үнэлгээний аргачлалыг боловсруулан тест хийж,  төслийн удирдах хороогоор 
батлуулахад бэлэн болсон. Төслийн хүрээнд сумдын үйл ажиллагаанд 4 удаагийн 
урамшуулал олгохоор төлөвлөж байгаа бөгөөд эхний урамшууллыг 2017 онд өгөхөөр 
ажиллаж байна. Урамшуулал авах сумдыг тодорхойлох зорилгоор 2016 онд сумдын 
ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх юм. Шалгуур үзүүлэлт болон аргачлалыг 
боловсруулахдаа ЖГҮ хийж буй олон улсын туршлага, Үндэсний аудитын газрын тайлан 
зэргийг судалж, ОНХС-гийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомжид үндэслэн 
боловсруулав. Нийт 35 үзүүлэлтээр 330 сумдыг үнэлэх бөгөөд шалгуур, үзүүлэлтийг 
боловсруулах явцад 3 удаагийн туршилт тестийг доорх аймаг сумдад хийсэн. Үүнд: 
Архангай аймгийн Эрдэнэбулган, Их тамир,Чулуут, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд, 
Улаанбадрах, Сайншанд, Айраг, Баянхонгор аймгийн Жаргалант, Галуут, Баян-Овоо, 
Бөмбөгөр, Төв аймгийн Жаргалант, Дархан-уул аймгийн Орхон сум, Сэлэнгэ аймгийн 
Хүдэр сумд багтлаа.  Үнэлгээний шалгуур, үзүүлэлт нь 2016 оны хувьд ОНХС-г 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, дүрэм, журмын нийцлийн үнэлгээнд суурилсан. Сумдын 
ОНХС-г хэрэгжүүлж буй засаглалын түвшинг үнэлж буй учраас  жилийн хамгийн сүүлийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн хугацааг хүртэл хамарсан болно. Өөрөөр хэлбэл, 2015 оны 
гүйцэтгэл, 2016 оны төлөвлөлт зэрэг ажлын гүйцэтгэлийг үнэлнэ. Үнэлгээний шалгуур, 
үзүүлэлт, аргачлалыг боловсруулахад Олон улсын зөвлөх Рожер Шоттонтой хамтран 
ажилласан бөгөөд Сангийн яамны холбогдох газар, хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүдэд 
танилцуулан саналыг тусгасан. Энэхүү жилийн гүйцэтгэлийн шалгуур, үзүүлэлт болон 
үнэлгээний аргачлал нь жил бүр өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх бөгөөд энэ нь жил бүр  сумдын 
чадавхи хэр сайжирч байгаатай  уялдах юм.  
 

- ЖГҮ хийх зөвлөхийг ажлын байрыг зарлаж, сонгон шалгаруулсан.   Нийт үнэлгээ хийх 
сумдыг гурван багцад хуваасан бөгөөд хоёр гүйцэтгэгч ажиллуулахаар бэлтгэж байна.  

 
3-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд: Төслийн удирдлага, Хяналт - шинжилгээ, Үнэлгээ 

 



- Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үндсэн ажилтнуудыг бүрдүүллээ. Ажилтнуудын 
бүрэлдэхүүн, ажиллаж эхэлсэн огноог энд жагсаалаа. 

o Төслийн зохицуулагч   11/19/2015 
o Сум дэмжих багийн зохицуулагч 9/15/2015 
o Худалдан авалтын мэргэжилтэн 12/31/2015 
o Санхүүгийн удирдлагын ажилтан 6/7/2016 
o ХШҮ-ний мэргэжилтэн   6/13/2016 
o Захиргааны туслах ажилтан  9/9/2015 

 
- Вьетнам улсад зохион байгуулсан “Иргэдэд тулгуурласан хөгжил” сэдэвт Азийн бүсийн 3 

дугаар бага хуралд ТА-3 төслийн төлөөлөл, Сангийн Яам, Дэлхийн банкны Суурин 
төлөөлөгчийн газрын төлөөллүүдтэй хамт оролцлоо. Хурлын зорилго иргэдэд 
тулгуурласан хөгжлийн талаар бусад орнуудын туршлагыг судлах,  Вьетнам улсын 
туршлагатай газар дээр нь танилцах байсан.  
 

- Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлагын төслийг боловсруулан Дэлхийн банкнаас санал 
авахаар хүргүүллээ. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор төслийн бичиг баримт 
болон Санхүүжилтийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж “Төсөл 
хэрэгжүүлэх гарын авлага”-ыг боловсруулж байна. Энэ ажилд Дэлхийн банкны олон 
улсын зөвлөх Жим Ханкок, Рожер Шоттантай нар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Төслийн гарын 
авлага нь дор дурдсан 9 хэсгээс бүрдэж байна.  

1. Tойм хэсэг 
2. Чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээ 
3. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилт 
4. Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
5. Төслийн худалдан авах ажиллагаа 
6. Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаа 
7. Төслийн хүний нөөц 
8. Төслийн харилцаа холбоо 
9. Байгаль орчны нөлөөлөл болон нийгмийн удирдлага 

 

 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Тогтвортой Амьжиргаа – 3 төсөл 

 


