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ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА – 3 

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТАЙЛАН 
 
 
Хамрах хугацаа:   2016 оны IV 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 
 

- Чадавхи бэхжүүлэх,  хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг  2016 оны 8, 9 дүгээр саруудад 
хийж,  21 аймгийн 180 сум хамрагдлаа.   Судалгааг  ТХН дээр төслийн техникийн 
зөвлөхүүд 10-р сард нэгтгэн боловсруулсан. Судалгаагаар орон нутгийн засаглалын 
чадавхыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан (ОНХС)-гийн үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт, тохиолдож буй  хүндрэл бэрхшээл, холбогдох мэргэжилтнүүд 
болон иргэдийн ОНХС-гийн талаарх мэдлэг, чадавхийн өнөөгийн түвшнийг тодорхойлсон 
ба цаашид чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулахад суурь мэдээллүүдийн нэг 
болж ашиглагдана. 

- Ижил төстэй төслүүдийн чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хийсэн болон хийж 
байгаа ажлуудын талаар мэдээллийн сан үүсгэлээ. Монгол Улсад хэрэгжиж буй болон 
хэрэгжүүлж дууссан төслүүдийн чадавхи бэхжүүлэх сургалт арга хэмжээнээс ТА-3 
төслийн үйл ажиллагаатай ижил төстэйг нь судалж, холбогдох материалуудыг цуглуулан 
сан үүсгэсэн. Энэ нь цаашид тэдгээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл 
ажиллагаагаа уялдуулах суурь мэдээлэл болох юм. Байгууллагуудын жагсаалт, тэдний 
чадавх бэхжүүлэх чиглэлүүд, тухайн чиглэлээр хийгддэг ажлууд, ашиглагддаг 
материалууд зэрэг мэдээллийг уг сан агуулж байна. 

- Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр орон нутгийн чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээг сумдад 
хийж,  жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ (ЖГҮ)-ний үр дүнд үндэслэн тодорхойллоо.Энэ нь 
төслийн чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааг чиглүүлэхэд  ашиглагдана. 

- Олон нийтийн оролцооны чиглэлээр хийсэн ажлууд, цуглуулсан материалуудыг нэгтгэж 
эмхэтгэлээ. Энд тухайн чиглэлээрх мэдээлэл, гарын авлага, лавлагаа, сургалтын 
материалууд багтаж байгаа бөгөөд цаашид төслийн чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаанд 
ашиглагдана. Эмхэтгэл дараах  агуулгаас бүрдэж байна:  

o Олон нийтийн оролцооны тухай онол арга зүйн ойлголт  олон улсад мөрдөгдөж  
буй зарчмууд;  

o Монгол Улс дахь Олон нийтийн оролцооны хууль эрх зүйн орчин; 
o ОНХС дахь олон нийтийн оролцоо; 
o Хамтран оролцогч талууд; 
o Анхан шатны хэрэгцээ шаардлагын дүгнэлт; 
o Олон нийтийн оролцооны чадавхыг бэхжүүлэх нь; 
o Олон нийтийн оролцооны хяналт үнэлгээ; 
o Хавсралтууд 

 
- 2017 оны чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж гаргалаа. 

Төлөвлөгөөг ЖГҮ-ний тайлангийн дүгнэлт, сургалтын хэрэгцээ шаардлагын болон бусад 
судалгаанд үндэслэн 2017 онд хэрэгжүүлэх чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний төсөл боловсрууллаа. Уг төсөлд бусад хамтрагч, оролцогч нарын саналыг 
тусгана.  

- “Орон нутгийн төсвийн удирдлагын  чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулахаар бэлтгэж байна. Сургалтын үр дүнд аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудын төсөв 
санхүүгийн удирдлага, ОНХС-гийн үйл ажиллагааг удирдах чадавхи бэхжихээс гадна 
орон нутгийн удирдлагууд ТА-3 төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт дэмжих, орон нутагт 
томилогдох төслийн ажилтантай хамтран ажиллах суурь тавигдана. 
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2-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд: Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын 
хөтөлбөр 
 

- Сумдын ОНХС-гийн үйл ажиллагаанд жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ (ЖГҮ)-г хийж дууслаа. 
Үнэлгээ 2016 оны 9 дүгээр сарын 26-аас 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ы хооронд нийт 
330 сумдад хийсэн бөгөөд хөндлөнгийн 2 компани Дэлхийн банкны Зөвлөх үйлчилгээ 
сонгон шалгаруулах журмын дагуу сонгогдож хийсэн. Одоогоор ЖГҮ-ний  үр дүнг 
танилцуулах ажил  хийгдэж байна. 

- Үнэлгээний явцад төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс хийсэн үнэлгээнүүдийг шалгаж нягтлах, мөн 
газар дээрх үнэлгээний явцыг оролцогч талуудын хамт шалгах ажлыг хийсэн. 

- ЖГҮ-ний үр дүнг ОНХС-гийн үйл ажиллагаанд аймгийн Аудитын газраас хийсэн нийцлийн 
аудитын үр дүнтэй харьцуулсан  ба үнэлгээний үр дүнг нягтлах, цаашид үнэлгээнд 
анхаарах зүйлсийг олж мэдэх ач холбогдолтой байсан. 

- ЖГҮ-ний үр дүнг холбогдох талуудад мэдээлэх  танилцуулгыг бэлтгэж гаргалаа. ЖГҮ –
ний үр дүнгийн танилцуулгад дараах мэдээлэл багтсан: 
o ЖГҮ-ний бүх үйл ажиллагааны цаг хугацааны дараалал бүхий тайлбар; 
o ЖГҮ-ний аргачлал, шалгуур үзүүлэлтүүд; 
o ЖГҮ-ний үр дүнгийн талаарх танилцуулга; 
o ЖГҮ-ний үр дүн сумдын авсан оноонд анализ хийсэн график үзүүлэн;  
o Аймгуудын нэгдсэн судалгаа, нийтлэг алдаа дутагдал; 

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

- Төслийн 2016 оны 11-12 сар болон 2017 оны үйл ажиллагааны  болон худалдан 
авалтын төлөвлөгөөг гаргаж, ТУХ-ны 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж батлууллаа. 

- Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага ТУХ-оор батлагдаж төслийн үйл ажиллагаанд 
баримтлах  үндсэн баримт бичиг бэлэн болсон. Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага нь тусгай 
чиглэл бүхий 8 хэсгээс бүрдэж байна. Гарын авлагыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
ажилтнууд Дэлхийн банкны зөвлөх Жим Ханкок, Рожер Шоттантай нарын 
оролцоотойгоор боловсруулж эхний хувилбарыг 2016 оны 8-р сард дуусгаж, монгол, 
англи хэл дээр бэлтгэн гаргасан. Гарын авлагын эцсийн хувилбарыг 2016 оны 10 дугаар 
сард Дэлхийн банкнаас ирсэн Дунд хугацааны үнэлгээний ажлын хэсэгтэй тохирсон үйл 
ажиллагааны өөрчлөлтийг тусган эцсийн байдлаар бэлтгэж ТУХ-ны  хурлаар 2016 оын 11 
дүгээр сарын 11-д  батлуулсан .  

- Төслийн үйл ажиллагаанд Дэлхийн Банкны дунд хугацааны үнэлгээ хийлээ. Үнэлгээ 
төслийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, шаардлагатай бүтэц зохион байгуулалтын 
өөрчлөлт болон цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тодорхой болгосон. Төслийн 
дунд хугацааны үнэлгээг Дэлхийн банкны төслийн багийн ахлагч Хелена Карлсон, зөвлөх 
Жим Ханкок, Рожер Шоттен, Ва Тан Сон болон Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд Д.Бадамчимэг, Б.Эрдэнэ-Очир нар болон Сангийн 
яамны төлөөллүүд, ТХН-ийн ажилтнуудын хамт хийж гүйцэтгэлээ. Дэлхийн банк 
үнэлгээний тайлан гаргаж 2016 оны 11-р сарын 17-нд СЯ болон ТХН-д хүргүүлсэн. 

- Шинэ Засгийн Газар  байгуулагдан ажиллаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ТУХ-ны 
бүрэлдэхүүнийг Сангийн сайдын 367-р тушаалаар 2016 оны 11-р сарын 1-нд шинэчлэн 
баталлаа.  

- ЗГ-ын Гадаад зээл, тусламжийн удирдлагын мэдээллийн системд төслийн талаарх 
мэдээллүүдийг оруулж бүртгүүллээ. Цаашид төслийн үйл ажиллагааны тайлан, төслийн 
үр дүнгийн мэдээллийг уг мэдээллийн санд тогтмол оруулж байх юм.  

 
 
 

 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Тогтвортой Амьжиргаа – 3 төсөл 


