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ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТАЙЛАН 
 
 
Хамрах хугацаа: 2016 оны III 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 

 

- Сумдын Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан (ОНХС) -ийн үйл ажиллагааны судалгааг хийж 

гүйцэтгэлээ. Судалгааг санал асуулга хэлбэрээр хөдөө сумдын албан хаагч болон энгийн 

иргэд гэсэн хоёр бүлгээс авсан. Судалгаа бүх 21 аймгийн 178 (330-аас) сумдыг хамарсан. 

Орон нутгийн иргэдийн ОНХС-ын талаарх мэдлэгийн түвшин тогтоох, ОНХС-тай 

холбоотой ажилладаг албан тушаалтнуудын мэдлэг, ур чадварын түвшнийг тодорхойлох, 

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, гарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тогтоох нь 

судалгааны зорилго байв.  Судалгааг орон нутаг дахь төслийн ажилтнууд хийж,  төслийн 

техникийн зөвлөхүүд нэгтгэж боловсруулсан. Уг судалгаа нь ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 

талаарх нэмэлт мэдээлэл болж, цаашдын чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөлтөд ашиглагдана. 

 

- Чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой сургалт, зөвлөгөө өгдөг 

байгууллагуудыг тодорхойлох судалгаа хийгдэж байна. Тэдгээр байгууллагууд нь улсын 

болон орон нутгийн хэмжээнд ажилладаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, төсөл 

хөтөлбөрүүдийг багтааж байгаа ба ТА-3 төсөл тэдгээр байгууллагуудтай үйл 

ажиллагааны давхцах чиглэлүүдээр хамтран ажиллах, ажлаа уялдуулахыг зорьж байна. 

 

- Олон нийтийн оролцооны эрх зүйн орчин ба холбогдох байгууллагуудын үүрэг 

хариуцлагын талаарх судалгааг төслийн олон нийтийн оролцоо хариуцсан зөвлөх хийлээ.  

Судалгаа нь Засгийн газар, аймаг, сумын түвшинд олон нийтийн оролцоог  хэрхэн хангах 

тухай чиглэгдэж,  ОНХС-ийн олон нийтийн оролцооны чадавхийг  бэхжүүлэх хөтөлбөрийг 

боловсруулахад ашиглагдах боломжтой.  

 

- Орон нутагт чадавхи бэхжүүлэх, бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулах талаар санал 

солилцох уулзалтыг Булган, Хөвсгөл аймгуудын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг 

даргын тамгын газрын төлөөллүүдтэй хийлээ. Уг уулзалтад төслийн олон улсын зөвлөх 

Ш.Рожер хамт оролцсон бөгөөд  төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт оновчтой зохион 

байгуулах талаар орон нутгийн удирдах байгууллагуудын санал, зөвлөмжүүдийг хүлээн 

авч, төслийн үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөөнд тусгахаар бэлтгэж байна.  

 

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

хөтөлбөр 

 

- Сумдын ОНХС-ын үйл ажиллагаанд хийх “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-ны ажил эхлээд 

байна. Үнэлгээг Дэлхийн банкны худалдан авах журмын дагуу сонгон шалгаруулсан хоёр 

гэрээлэгч байгууллагуудаар хийлгэж байна. Сумдад очиж үнэлгээ хийх ажил 9-р сарын 



26-аас эхэлсэн ба ойролцоогоор  сар үргэлжлэх төлөвлөгөөтэй байна. Үнэлгээ эхлэхээс 

өмнө төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд, түүнийг үнэлэх 

аргачлалын талаарх дэлгэрэнгүй сургалтыг үнэлгээчдэд зориулан явууллаа. Үнэлгээний  

хугацаанд төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон төслийн хэрэгжүүлэгч болон санхүүжүүлэгч 

байгууллагуудаас явцын шалгалтууд хийнэ.  Түүний дараа үнэлгээг нягталж 

баталгаажуулах ажлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. 

 

3-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд: Төслийн удирдлага, Хяналт - Шинжилгээ, үнэлгээ 

 

- Төслийн үйл ажиллагааны гол баримтлах гарын авлагыг боловсруулж, монгол хэл рүү 

орчуулж дууслаа. Одоогоор орчуулгыг хянах, гарын авлагын бүлэг хоорондын уялдаа 

холбоог сайжруулахаар ажиллаж байна.  Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлагын 7-р бүлэг 

“Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын менежмент” бүлэг  хараахан эцэслэгдээгүй байна. 

Дэлхийн банкны ирүүлсэн уг бүлгийн төсөлтэй төсөл хэрэгжүүлэх нэгж танилцаж,  

саналаа буцаан хүргүүлээд байна. 

 

- Төслийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний суурь судалгааны ажлын даалгаврыг 

боловсруулж,  Дэлхийн банк руу санал,  зөвшөөрөл авахаар илгээгээд байна. Уг судалгаа 

нь төсөл эхлэх үеийн суурь нөхцөл байдлыг тодорхойлж, улмаар ахиц дэвшлийг 

тодорхойлох,  дараагийн ижил судалгааны дүнтэй харьцуулагдах үзүүлэлтүүдийг гаргаж 

авах зорилготой юм. Судалгааг 2016 оны 10 сард эхлүүлэхээр төлөвлөж байсан ч 

эхлүүлэх хугацааны талаар Дэлхийн банкнаас ирүүлэх  чиглэлийг хүлээж байна. 

 

- Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилттэй хэрэгжиж байгаа засаглалтыг дэмжих 

төслүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, үйл ажиллагаагаа уялдуулах боломжуудын 

талаар ярилцаж эхлээд байна.  

 
 
 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Тогтвортой Амьжиргаа – 3 төсөл 

 


