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“Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд гадаадын  
зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслийн 

 үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг  
үнэлэх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт 

 
 

ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН 
 

Нэг. Төслийн товч мэдээлэл 
 

Төслийн нэр, дугаар: Тогтвортой Амьжиргаа 3 төсөл /P125232/ 

Төслийн нэгжийн байршил, Утас/Факс Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, 
Жуулчны гудамж, Макс цамхаг, 701 тоот.  
Утас: 70009828 

Төслийн удирдагчийн нэр Helene Carlsson Rex 

Төслийн зохицуулагчийн нэр: Баяртогтохын Энх-ундрам 

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: 2016.01.01 - 2016.12.31 

 
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.  

 

Гурав. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг  
 

Дээрх зорилгын хүрээнд төсөл нь 1-рт Орон нутгийн засаглалын чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээ, 
2-рт Сайн засаглал-Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм. Үүн дээр төслийн 
удирдлага зохион байгуулалт, төслийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний үйл ажиллагааг нэмээд дараах 
гурван бүрэлдэхүүн хэсэгт төслийн үйл ажиллагаа хуваагдана. 

Бүрэлдэхүүн 1: Орон нутгийн засаглал, амьжиргааны чадавхийг бэхжүүлэх  

Хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих Засгийн газрын хөтөлбөр, механизмыг хэрэгжүүлэхэд 
төв, орон нутгийн түвшинд чадавхийг бэхжүүлэхэд уг бүрэлдэхүүн  хэсгийн зорилго оршино. 
Ялангуяа ОНХС-гийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, үр ашигтай цаг хугацаанд нь удирдан зохион 
байгуулах үүрэгтэй орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудын  чадавхийг бэхжүүлнэ. 
Тухайн орон нутгийн хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн ОНХС-гийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулах ба батлах, төсвийн зарцуулалт, 
худалдан авах ажиллагааг явуулах, тайлагнах, холбогдох хяналт–шинжилгээ үнэлгээг хийх, 
бэлчээрийн төлөвлөлт, удирдлага зэрэг чиглэлээр орон нутгийн төр, захиргааны байгууллага 
болон иргэд, олон нийтэд сургалт явуулж, техникийн туслалцаа үзүүлнэ. 

Бүрэлдэхүүн 2: Сайн засаглал – Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр  

Төсөв боловсруулах, батлах, төсвийн гүйцэтгэлийг хангах, бүртгэх, тайлагнах, дотоод болон 
хөндлөнгийн хяналт, иргэд, олон нийтийн хяналтыг оролцуулан төсөв санхүүгийн бодлогын 
төлөвлөлтийн бүхий л үйл ажиллагаанд сайн засаглалыг бэхжүүлэхэд уг бүрэлдэхүүн 
хэсгийн зорилго оршиж байна. Энэ зорилгын хүрээнд сумын төсөв санхүүгийн удирдлагын 
бүтэн жилийн цикл, ОНХС-ийн төсвийн болон бусад санхүүгийн эх үүсвэрийн үйл 
ажиллагаанд жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэж болзол 
хангасан сумдад санхүү хөрөнгө оруулалтын нэмэлт урамшууллыг олгох хэлбэрээр сайн 
засаглалыг дэмжих юм. 
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Бүрэлдэхүүн 3: Төслийн удирдлага, Хяналт - Шинжилгээ, Үнэлгээ 

3-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд зохион байгуулагдах арга хэмжээ нь төслийн хэрэгжилтийг 
дэмжих зорилготой. Тухайлбал төслийн удирдлага зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанууд энд багтахаас гадна төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх, ОНХС-ийн хэрэгжилт, үр дүнг хянах системийг сайжруулахад СЯ-нд дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг ажлууд мөн хамаарна.  
 

 
 
 

Дөрөв. Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт 
 

 
Төслийн удирдах хороо 

 
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 хороо (ТУХ)-г 
Сангийн сайдын 2015 оны 10 сарын 2-ны өдрийн 274-р тушаалаар анх байгуулагдсан ба Шинэ 
Засгийн Газар  байгуулагдан ажиллаж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ТУХ-ны бүрэлдэхүүнийг Сангийн 
сайдын 367-р тушаалаар 2016 оны 11-р сарын 1-нд шинэчлэн баталсан.  

 

№ 
Төслийн удирдах 
хорооны дарга, 
гишүүд, нарийн 

бичгийн даргын нэрс 

Одоогийн алба 
тушаал 

Баталсан тушаалын 

Он, сар, 
өдөр 

Дугаар 

1 Б.Нямаа Удирдах хорооны дарга / Төрийн 
нарийн бичгийн дарга, Сангийн яам 

2016.11.01 367 

2 Ж.Ганбат  Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
дарга, Сангийн яам 

3 Б.Гантулга  Хөгжлийн санхүүжилт, өрийн 
удирдлагын газрын дарга, Сангийн яам 

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

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

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

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

8 Б.Цогбадрах   Бодлого төлөвлөлтийн газрын 
Санхүүгийн хэлтсийн дарга, Хүнс, 
хөдөө, аж ахуйн яам 

9 П.Зоригтбаатар  Орон нутгийн удирдлага, 
зохицуулалтын газрын ахлах 
референт, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газар 

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

11 Б.Энх-Ундрам  Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн 
зохицуулагч / Хурлын нарын бичгийн 
дарга, саналын эрхгүй 
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12 Ажиглагч Дэлхийн Банкны суурин төлөөлөгчийн 
газар  

13 Ажиглагч ШХА-ын суурин төлөөлөгчийн газар  

 
 
Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Сангийн яамны бүтэц зохион байгуулалтын 

өөрчлөлттэй холбоотойгоор ТУХ -г 2017.01.17 –нд Сангийн сайдын  15-р  тушаалаар дахин 
шинэчилж дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр батлаад байна. Шинэ ТУХ-ны бүрэлдэхүүнийг нэмэлт 
мэдээлэл болгож энд орууллаа. 

 

№ 

Төслийн удирдах 
хорооны дарга, 
гишүүд, нарийн 
бичгийн даргын 

нэрс 

Одоогийн алба 
 тушаал 

Баталсан тушаалын  

Он, сар, 
өдөр 

Дугаар 

1 Б.Доржсэмбэд Удирдах хорооны дарга / Хөгжлийн 
санхүүжилтийн газрын дарга, Сангийн 
яам 

2017.01.17 15 

2 С.Наранцогт  Төрийн сангийн газрын дарга, Сангийн 
яам 

3 П.Билгүүн  Хууль, эрх зүйн газрын дарга, Сангийн 
яам  

4 Д.Өлзийсайхан  Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн 
газрын Нэгтгэлийн хэлтсийн дарга, 
Сангийн яам 

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

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

7 M.Энх-Амар Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн 
газрын дарга, Хүнс Хөдөө Аж Ахуйн 
Яам 

8 П.Зоригтбаатар  Орон нутгийн удирдлага, 
зохицуулалтын газрын ахлах 
референт, Засгийн Газрын Хэрэг 
Эрхлэх Газар  

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

10 Б.Энх-Ундрам  Тогтвортой Амьжиргаа-3 төслийн 
зохицуулагч  / Хурлын нарын бичгийн 
дарга, саналын эрхгүй 

11 Ажиглагч Дэлхийн Банкны суурин төлөөлөгчийн 
газар  

12 Ажиглагч ШХА-ын суурин төлөөлөгчийн газар  

 
 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж үндсэн есөн ажилтан таван техникийн зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж 
байна. Сангийн сайдын 2016 оны 9 сарын 9-ний өдрийн 316-р тушаалын дагуу ТХН-ийн бүтцэд 
өөрчлөлт орж, орон тоо нэмэгдсэн. Чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Олон 
нийттэй харилцах мэргэжилтний орон тоо батлагдаж, Дэлхийн банкны бие даасан зөвлөх үйлчилгээ 
сонгон шалгаруулах журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг гүйцэтгэсэн. Одоо ажиллаж байгаа 
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ажилтнууд, тэдгээрийн төсөлд ажиллаж эхэлсэн огноо болон хараахан ажилтангүй байгаа албан 
тушаалуудыг доор жагсаав. 
 

 

 

Албан тушаал Ажилтны нэр 
Ажиллаж эхэлсэн 

огноо 

Төслийн зохицуулагч Б.Энх-Ундрам 2016 оны 11-р сар 

Орон нутгийн зохицуулагч П.Ганчимэг 2015 оны 9-р сар 

Худалдан авах 
ажиллагааны ажилтан  

М.Жигжид 2015 оны 9-р сар 

ХШҮ-ний мэргэжилтэн Т.Оргилболд 2016 оны 6-р сар 

Олон нийттэй харилцах 
мэргэжилтэн 

Б.Батзолбоо 2016 оны 1-р сар 

Чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

А.Мөнхбаяр 2016 оны 11-р сар 

Санхүүгийн удирдлагын 
мэргэжилтэн 

Шинээр сонгон шалгаруулалт 
явагдаж байгаа 

 

Туслах ажилтан Ц.Мөнхдэлгэр 2015 оны 9-р сар 

Жолооч Шинээр сонгон шалгаруулалт 
явагдаж байгаа 

 

Санхүүгийн удирдлага, 
төсвийн төлөвлөлтийн 
зөвлөх 

Б.Хосбат 2016 оны 8-р сар 

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний зөвлөх 

Б.Энхмаа  

/Хөлсөөр ажиллах гэрээ 2016 оны 12-
р сард дууссан. Гэрээ сунгагдах 
шатандаа явж байгаа/ 

2015 оны 12-р сар 

 

Төсвийн гүйцэтгэл, 
худалдан авалтын  
зөвлөх 

Б.Хоролмаа 2016 оны 11-р сар 

Олон нийтийн оролцооны 
зөвлөх 

Д.Мөнхзул 2015 оны 12-р сар 

Бэлчээрийн эрсдэлийн 
удирдлагын зөвлөх 

/Хөлсөөр ажиллах гэрээ 2016 оны 12-
р сард дууссан/ 

 

 

 
Төслийн орон нутгийн ажилтнууд 

 
Төслийн “Тохиролцооны бичиг баримт”-д 1-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн 
санг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан орон нутгийн засаг захиргааны нэгж болон олон нийтийн 
чадавхыг бэхжүүлэх арга хэмжээг Сум дэмжих багаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ гэж заасны дагуу 
аймаг тус бүрд тус багийг байгуулсан. Сум дэмжих багийн бүрэлдэхүүнийг төслийн бичиг баримтад 
тусгасан дараах 5 чиглэлээр тогтоосон. 

1. Багийн ахлагч буюу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
2. Олон нийтийн оролцоо 
3. Санхүүгийн удирдлага, төсвийн төлөвлөлт 
4. Бэлчээрийн удирдлага 
5. Төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагаа 

 
21 аймагт нийт 105 хүнийг сонгон шалгаруулан 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 6 сарын 
туршилтын хугацаатай хөлсөөр ажиллуулах гэрээ байгуулан ажиллуулсан бөгөөд хөлсөөр ажиллах 
гэрээ 2016 оны 7-р сарын 31-нд дуусгавар болсон. ээс 9-р сарын 30 хүртэл нэг удаа сунгаад 
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дуусгавар болгосон. Дуусгавар болсон шалтгаан нь Энд төслийн үйл ажиллагаа, загварт орж буй 
өөрчлөлтийн улмаас шалтгаалан Сангийн яамнаас өгсөн чиглэлийг баримталсан болно. 
Сангийн яамны ТНБД-ын өгсөн чиглэлийн дагуу хөлсөөр ажиллах гэрээг 2 сараар буюу 9-р сарын 30 
хүртэл 2 сараар сунган дуусгавар болохыг төслийн орон нутгийн ажилтнуудад мэдэгдсэн болно.  
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Тав. Төслийн хэрэгжилтийн байдал, гол хийгдсэн ажлууд, хүрсэн үр дүн /бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр/ 
 

Төслийн үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бүрээр тайлангийн хамрах хугацааны ажлын төлөвлөгөө түүний биелэлтийг багцлан доор орууллаа. 
 
 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 
Үнэлгээ 
(Хувь) 

I БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхийг бэхжүүлэх  

1.1 

Сум дэмжих баг (СДБ)-ийн 105 

хүнийг ажилд авах СЯ, ТХН 

Төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх 
ажлыг дэмжиж ажиллах сум дэмжих багийн сонгон  
шалгаруулалтыг явуулж 21 аймагт нийт 105 хүнийг 
шалгаруулан авч 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний 
өдөр хөлсөөр ажиллуулах гэрээ байгуулсан. Сум 
дэмжих багийн бүрэлдэхүүнд дараах чиглэлийн 
мэргэжилтнүүд багтаж байсан болно. 
- Багийн ахлагч буюу хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ 
- Олон нийтийн оролцоо 
- Санхүүгийн удирдлага, төсвийн төлөвлөлт 
- Бэлчээрийн удирдлага 
- Төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагаа 
 

21 аймагт төслийн үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийг 
дэмжих багууд бүрдсэн 

100 

1.2 

СДБ-ийн гишүүдийн чадавхийг 

бэхжүүлэх үйл ажиллагаа СЯ, ТХН 

Сум дэмжих багийн ахлагч нарт зориулсан 
танилцуулга семинарыг 2016 оны 6-р сарын 9-10 
хооронд зохион байгуулсан. Семинараар төслийн 
зорилго, үйл ажиллагааны талаар, цаашид 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлуудын талаар 
танилцуулсан бөгөөд дараах сэдвээр төслийн 
ажилтан, зөвлөх нар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, 
танилцуулгийг хийсэн: 

- ТА-3 төсөл болон төсөл хэрэгжүүлэх гарын 
авлагын талаарх ерөнхий ойлголт 

- Төсвийн тухай хууль болон Орон нутгийн 
төсвийн талаарх ерөнхий ойлголт 

- ОНХС-ийн төлөвлөлт,  хэрэгжилтийн  үе 
шатуудад  иргэдийн оролцоо 

- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт, 
худалдан авах үйл ажиллагаа 

СДБ-ийн гол ажилтнуудын мэдлэг, 
чадавхи дээшилсэн. 

80 
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- ОНХС-ийн тайлагналт, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, Удирдлагын мэдээллийн систем 

- Бэлчээрийн эрсдэлийн удирдлага 

- Гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал болон 
түүний ач холбогдол, бусад орнуудын 
туршлага 

- ОНХС-ийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, 
урамшуулал олгох 

- Төслийн санхүү, худалдан авах үйл 
ажиллагааны талаар 

- ОНХС-ийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хийсэн 
судалгааны  нэгдсэн дүгнэлтийн  танилцуулга 

- Төслийн чадавхийг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааны талаарх товч танилцуулга 

- Сум дэмжих багийн үйл ажиллагаа, зохион 
байгуулалт 

Семинарын үеэр төслийн чадавхийг бэхжүүлэх 
үйл ажиллагаатай холбогдуулан аймгуудын 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж оролцогчдын 
саналыг авсан.  
 

1.3 
СДБ-ууд орон нутагт сургалт явуулах 

СЯ, ТХН, СДБ 

Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор 
чадавхи бэхжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох 
судалгааг 21 аймгийн 180 сумыг хамарч 2016 оны 
8, 9-р сард хийсэн. Судалгаагаар орон нутгийн 
засаглалын чадавхыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд 
Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан (ОНХС)-гийн үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт, түүнд гарч буй хүндрэл 
бэрхшээлүүд, холбогдох мэргэжилтнүүд болон 
иргэдийн ОНХС-гийн талаарх мэдлэг, чадавхийн 
өнөөгийн түвшнийг тодорхойлсон.  

Гэсэн хэдий ч төслийн орон нутагт 
ажиллах бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт 
орсонтой холбогдуулан уг 
сургалтыг цуцалсан. 

40 

1.4 
ОНХС-ийн системийн сургалт 

СЯ, ТХН, СДБ 

ОНХС-ийн систем шинэчлэх ажил хойшилсон тул 
системтэй холбоотой сургалтыг хойшлуулсан 
болно. Дэлгэрэнгүйг III бүрэлдэхүүн хэсгээс харна 
уу! 
 

Сургалт хойшилсон 

- 
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1.5 

Иргэдийн оролцооны талаар 

аймгийн түвшинд туршлага 

хуваалцах сургалт 
СЯ, ТХН, СДБ 

Олон нийтийн оролцооны эрх зүйн орчин ба 

холбогдох байгууллагуудын үүрэг хариуцлагын 

талаарх судалгааг хийлээ. Уг судалгаа нь Засгийн 

газар, Аймаг, Сумын түвшинд олон нийтийн 

оролцоо хэрхэн хангагдахад чиглэн хийгдсэн 

болно.  

 

Олон нийтийн оролцооны чиглэлээр “Төсвийн 
тухай хууль”, “ОНХС”, “Орон нутгийн засаглалд 
иргэдийн оролцоо” гэсэн сэдвүүдээр иргэдэд 
зориулсан гарын авлага бэлтгэж гаргасан. 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 уг мэдээ мэдээллээр  хангах 
юм.  
 

Эрх зүйн орчны судалгаа ОНХС-
ийн олон нийтийн оролцооны 
чадавхийг  бэхжүүлэх 
хөтөлбөрийг боловсруулахад 
ашиглагдана. 
 
 
 
Орон нутгийн засаглалд иргэдийн 
оролцоог хангах нь өргөн хүрээ 
бүхий ойлголт тул гарын авлагаар  
уг ойлголтыг хялбаршуулан 
нутгийн удирдлагын 
байгууллагаас орон нутгийн 
үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 
хянах зэрэгт иргэдийн оролцоог 
хангахад ашиглагдана. 

80 

1.6 

Туршлага солилцох бүсийн сургалт, 

семинар СЯ, ТХН, СДБ 

Төслийн орон нутаг дахь бүтцийн өөрчлөлттэй 
холбогдуулан уг ажлыг 2017 оны үйл ажиллагаанд 
шилжүүлэн тусгасан болно. 
 

Хойшилсон 

- 

 

1.7 

Ижил төстэй төслүүдийн чадавхи 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 

хийгдсэн судалгаа, тайланг нягталж, 

судлах (суурь судалгаа) 

ТХН 

Ижил төстэй төслүүдийн ажлын хүрээнд чадавх 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн болон 
хийж буй ажлуудын талаар мэдээллийн санг 
үүсгэлээ. Монгол улсад хэрэгжиж байгаа болон 
хэрэгжиж дууссан төслүүдийн чадавхи бэхжүүлэх 
сургалт арга хэмжээнүүдээс ТА-3 төслийн үйл 
ажиллагаатай ижил төстэйг нь судалж, холбогдох 
материалуудыг цуглуулан сан үүсгэсэн ба 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. 

Чадавхи бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааны мэдээллийн бааз 
үүсч төслийн үйл ажиллагаанд 
ашиглах, тэдгээр 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө гаргахад 
бэлэн болсон 

100 
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1.8 

Аймгийн түвшний дэмжлэг үзүүлэх 

багийн (АТДБ) бүтцийг тодорхойлж, 

АТДБ-ийн ажлын цар хүрээний 

талаар орон нутгийн удирдлагатай 

тохиролцох 

ТХН, СЯ, 

ЗГХЭГ 

Төслийн орон нутгийн ажилтнуудын сонгон 
шалгаруулалт хойшилсонтой холбоотойгоор 2017 
оны эхний улиралд хийгдэхээр төлөвлөгдөөд 
байна. 
 

Хойшилсон. 

- 

1.9 

21 аймагт ажиллах төслийн Орон 

нутгийн ажилтан (ОНА)-ний ажлын 

даалгаврыг боловсруулах, сонгон 

шалгаруулах, ажлын бэлтгэлийг 

хангах 

ТХН,СЯ 

Төслийн орон нутагт ажиллах бүтэц 
өөрчлөгдсөний дагуу аймаг бүрт нэг ажилтан 
ажиллах болсон уг ажилтны ажил үүргийн 
хуваарийг бэлтгэж дуусаад Сангийн яам, Дэлхийн 
банкаар хянуулах ажлууд хийгдэж байна. 

Сангийн яам, Дэлхийн банкнаас 
холбогдох зөвшөөрөл ирсэн 
даруйд сонгон шалгаруулалтыг 
эхлэхэд бэлэн болсон 100 

1.10 

ОНХС-ийн хэрэгжилтийн Жилийн 

гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон бусад 

судалгаанд үндэслэн чадавхи 

бэхжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлж 

чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 

жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах 

ТХН, АТДБ 

2017 оны чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж гаргалаа. Төлөвлөгөөг 
ЖГҮ-ний тайлангийн дүгнэлтүүд, сургалтын 
хэрэгцээ шаардлагын болон бусад судалгаанууд 
дээр үндэслэн 2017 онд хэрэгжүүлэх чадавхи 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл 
боловсрууллаа. Уг төсөлд бусад хамтрагч, 
оролцогч нарын саналыг тусгаснаар эцэслэгдэнэ.  
Төлөвлөгөөг гаргахад дараах судалгаанууд эх 
үүсвэрүүд ашигласан болно. 

1. 2016 онд сумдад хийсэн ОНХС-ын Жилийн 
Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ 

2. ОНХС-ийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь 
танилцаж, чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ 
шаардлагын тодруулах судалгааг ТХН-ийн 
ажилтнууд Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн,  
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумдад 
хийсэн.Энэ үеэр сумдын ИТХ болон ЗДТГ-
ын ажилтнуудтай ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны талаар болон чадавхийг 
бэхүүлэх хэрэгцээ шаардлагын талаар 
санал бодлыг нь сонссон.  

3. ОНХС-ын үйл ажиллагаа болон аймаг 
сумдын холбогдох мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг чадавхийн өнөөгийн түвшнийг 
тодорхойлох судалгааг 21 аймгийн 74 
суманд сум дэмжих багийн 

Чадавхи бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааны хэрэгцээний нэгдсэн 
төлөвлөгөө  бэлтгэгдэж 
хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. 

100 
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тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн.Төсөл 
хэрэгжүүлэх гарын авлага боловсруулахад 
сум орон нутгийн ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг 
агуулсан гол эх үүсвэр болж ашиглагдсан. 
Судалгаа аймаг, сумдын ОНХС-ийн 
өнөөгийн нөхцөл байдлын чанарын 
судалгаа, 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. 

 

1.11 

Аймгийн түвшинд төслийн 

танилцуулах сургалт зохион 

байгуулах (Аймгийн ЗДТГ, Санхүү 

төрийн сан, Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого, Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ, Нийгмийн 

бодлого, Хуулийн хэлтсийн албан 

хаагчид) 

ТХН, СЯ, 

Аймгийн ЗДТГ  

Сургалт семинар зохион байгуулах бүх бэлтгэл 
үүнд сургалтын хөтөлбөр, тавигдах илтгэлүүд, 
зохион байгуулах газар зэргийг бэлтгэсэн боловч 
орон нутгийн удирдах байгууллагуудыг бүтэц 
зохион байгуулалт, албан тушаалтнуудыг 
томилгоо хийгдэж хараахан дуусаагүй мөн, орон 
нутаг дахь цаг үеийн ажлуудтай давхарсан тул 
2017 оны 1-р сард зохион байгуулагдахаар 
хойшилсон.  
 
(Тайлан гаргах үеийн байдлаар уг сургалт семинар 
амжилттай зохион байгуулагдаж дууссан болно) 

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. 

- 

1.12 

Аймгийн түвшинд Сангийн яамтай 

хамтран Төсвийн тухай хууль, ОНХС, 

төсөв төлөвлөлт, худалдан авах 

ажиллагааны сургалт зохион 

байгуулах 

ТХН, СЯ, 

Аймгийн ЗДТГ  

Дээрх шалтгаанаар уг сургалт хойшлогдсон ба 
2017 оны 3-р сард хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. 

Орон нутгийн албан хаагчид 
Төсвийн тухай  болон бусад 
холбогдох хуулийн талаар мэдлэг, 
мэдээллээр хангагдана. - 

 
 

II БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Сайн засаглал-Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр 
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2.1 

Сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 

үр дүнг хэмжих шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг эцэслэн,  батлуулах 

ТХН зөвлөхүүд, 
СЯ ОНХНС-н 
хэлтэс, ДБ-ны 
зөвлөх 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн 
гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур, үзүүлэлт, үнэлгээний 
аргачлалыг боловсруулан тест хийж төслийн 
удирдах хороогоор 2016.07.25-нд батлууллаа. 
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 хийсэн 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 сум. Үнэлгээний шалгуур, 
үзүүлэлт нь 2016 оны хувьд ОНХС-г 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, дүрэм, журмын 
нийцлийн үнэлгээнд суурилж байгаа бөгөөд 
сумдын ОНХС-г хэрэгжүүлж буй засаглалын 
түвшинг үнэлж байгаатай холбогдон үнэлгээнд 
хамрагдах жилийг хамгийн сүүлийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлсэн хугацааг хамарч байгаа 
тул 2015 оны гүйцэтгэл, 2016 оны төлөвлөлт зэрэг 
он дамжсан 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 

ОНХС-д үнэлгээ хийх шалгуур 
үзүүлэлтүүд бэлэн болсон. 

100 

2.2 

Сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 

үр дүнг хэмжих ажлыг гүйцэтгэх арга, 

ашиглах хэрэгслүүд, зааврыг 

эцэслэн, батлуулах 

ТХН зөвлөхүүд, 
СЯ ОНХНС-н 
хэлтэс, ДБ-ны 
зөвлөх 

ОНХС-д үнэлгээ хийх арга зүй 
тодорхой болсон. 

100 
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бөгөөд энэ нь сумдын чадавхи жил бүр хэрхэн 
өөрчлөгдөхтэй уялдах юм.  
 

2.3 

ОНХС-ийн урамшуулал авах болзол 

хангасан сумдад үр дүнд суурилсан 

шилжүүлгийг олгох 
СЯ, ТХН 

ЖГҮ – гүйцэтгэх хугацаа хойшилсноос шалтгаалан 
уг урамшуулал 2017 онд олгохдохоор хойшилсон.  
 

Хойшилсон 

- 

2.4 

ОНХС-д жилийн гүйцэтгэлийн 

үнэлгээ хийх бие даасан зөвлөхийг 

сонгон шалгаруулах 
СЯ, ТХН 

ЖГҮ хийх зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтыг 
Дэлхийн банкны худалдан авах журмын дагуу 
сонгон шалгарууллаа. Нийт үнэлгээ хийх сумдыг 
гурван багцад хуваасан бөгөөд хоёр гүйцэтгэгч 
шалгаруулж ажиллууллаа. 1 болон 2-р багцад 
MCDS ХХК шалгарч ажилласан бол 3-р багцад ERI 
буюу Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн 
ажиллалаа. 

ОНХС-д үнэлгээг бие даасан 
зөвлөхүүд хийж гүйцэтгэсэн ба 
улсын хэмжээнд анх удаа хийгдэж 
байгаа энэхүү гүйцэтгэлийн 
үнэлгээгээр үндэсний чадавх бий 
болох суурь тавигдсан. 
 

100 

2.5 

ОНХС-д үнэлгээ хийхээр шалгарсан 

багуудыг сургалтад хамруулах 

ТХН зөвлөхүүд, 
Орон нутгийн 
зохицуулагч, 
СЯ ОНХНС-н 
хэлтэс 

Сумдад очиж үнэлгээ хийх ажил 9-р сарын 26-аас 
эхэлсэн ба ойролцоогоор 1 сар үргэлжилсэн. 
Үнэлгээ эхлэхээс өмнө төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс 
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд түүнийг үнэлэх 
аргачлалын талаарх дэлгэрэнгүй сургалтыг 
үнэлгээчдэд зориулан явууллаа. Багц тус бүрийн 
үнэлгээчдэд тус бүр нэг өдрийн мөн ахлагч нарт 
зориулсан нэг өдрийн нийт 4 өдрийн сургалтын 
ТХН-ээс явуулсан. 
 
Үнэлгээ хийгдэх хугацаанд үнэлгээний явцтай 
төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон төслийн 
хэрэгжүүлэгч болон санхүүжүүлэгч 
байгууллагуудаас явцын шалгалтууд хийсэн ба 
дууссан үнэлгээнүүдийг нягталж баталгаажуулах 
ажлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгж гүйцэтгэж 
ажиллалаа. 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 
үнэлгээ хийх үнэлгээчид 
чадавхижсан.  
 
Үнэлгээ үнэн зөв, тэгш явагдах 
нөхцөл бүрдсэн. 

100 

 

2.6 

330 сумын ОНХС-ийн хэрэгжилтийн 

Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний 

тайланг хүлээн авч, нягтлан эцсийн 

тайлан боловсруулах 

ТХН, СЯ 

Сумдын ОНХС-гийн үйл ажиллагаанд Жилийн 
Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ (ЖГҮ) 2016 оны 9 дүгээр 
сарын 26-аас 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ы 
хооронд нийт 330 сумдад амжилттай хийгдсэн.   
 
 

330 сумын ЖГҮ-ний тайлан сум 
бүрээр нэг бүрчлэн хянагдаж, 
урамшууллын хэмжээг 
тодорхойлогдсон.  
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ЖГҮ-ний үр дүн гарсантай холбоотойгоор түүний 
үр дүнг холбогдох талуудад танилцуулах 
танилцуулгыг бэлтгэж гаргасан. 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 дүн буюу нийт сумдын 
онооны үзүүлэлт 

o Урамшуулал авах сумдын жагсаалт  
o ЖГҮ-ний үр дүн сумдын авсан оноонд 

анализ хийсэн график үзүүлэн;  
o Аймгуудын нэгдсэн судалгаа, нийтлэг 

алдаа дутагдал; 
 

2.7 

СЯ-аар ОНХС-ийн урамшууллын 

хуваарилалтыг хянуулах 
СЯ 

Сангийн яамны Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн 
газарт ОНХС-ийн урамшууллын хуваарилалтыг 
танилцуулж холбогдох зөвлөмжийг авсан. 
 

СЯ-ны холбогдох газар, 

хэлтсүүдээр хянуулсан. 100 

2.8 

ОНХС-ийн урамшууллын 

хуваарилалтыг ТУХ-оор батлуулах  
СЯ 

Шалгарсан сумдад олгогдох ОНХС-ийн 
урамшууллыг батлах ажил ТУХ-ны бүрэлдэхүүн 
дахин шинэчлэгдэхтэй холбоотой хойшилсон ба 
ТУХ шинэчлэгдэн байгуулагдсны даруу буюу 
2017.02.09-нд баталсан. 
 
 

ТУХ ОНХС-ийн урамшууллыг 

аймаг, сумдаар батлагдана. - 

2.9 

Үр дүнд суурилсан урамшууллын 
хуваарилалтын нэгдсэн  тайланг 
Сангийн яаманд хүргүүлэх 
 

ТХН,СЯ Шалгарсан сумдад олгогдох ОНХС-ийн 
урамшууллыг батлах ажил ТУХ-ны бүрэлдэхүүн 
дахин шинэчлэгдэхтэй холбоотой хойшилсон. 
2017 оны 2-р сард хүргүүлэхээр бэлтгэгдэж байна. 

Урамшуулал олгох сумдын 

жагсаалт гарсан байна. - 

2.10 

ОНХС-ийн хэрэгжилтийн ЖГҮ-ний 

санал солилцох сургалт зохион 

байгуулах  

ТХН,ЖГҮ 

гүйцэтгэсэн 

зөвлөх 

компаниуд 

ОНХС-ийн урамшууллыг батлах ажил 
хойшилсонтой холбоотойгоор уг ажил 
хойшлогдсон ба 2017.02.17-нд хийгдэхээр 
төлөвлөгдсөн. Бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаад 
байна. 

Ирэх жилүүдийн ЖГҮ-г 

сайжруулах зорилгоор ЖГҮ-тэй 

холбоотой санал, шүүмж, олж 

авсан сургамжуудыг хэлэлцэнэ 

- 

 
 
 



14 

III БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Төслийн удирдлага, хяналт шинжилгээ-үнэлгээ 

3.1 

СДБ-уудын тавилга, тоног 

төхөөрөмжүүдийг худалдан авах СЯ, ТХН 

СДБ-уудын бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэх 
болсонтой холбоотойгоор уг асуудал тодорхой 
болтол эдгээр худалдан авалт хийхийг зогсоосон.  

Худалдан авалт хийгдээгүй 

- 

3.2 

СДБ-уудын машинуудыг худалдан 

авах СЯ, ТХН 

СДБ-уудын бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэх 
болсонтой холбоотойгоор уг асуудал тодорхой 
болтол эдгээр худалдан авалт хийхийг зогсоосон.  

Худалдан авалт хийгдээгүй 

- 

3.3 

Төслийн үйл ажиллагаанд хяналт 

үнэлгээ хийлгэх зөвлөх үйлчилгээ 

авах 

СЯ, ТХН, 
зөвлөх 

Уг зөвлөх үйлчилгээгээр төслийн суурь судалгааг 
хийхээр төлөвлөж байсан.  
 
Төслийн үйл ажиллагаа хойшилж байгаатай 
холбоотойгоор уг судалгааг 2017 онд хийхээр 
шилжүүлсэн.  
 
Гэвч судалгааны ажлын даалгавар болон бусад 
бэлтгэлийг хангаад байгаа.  

Хойшилсон 

50 

3.4 

Туршлага судлах, танилцах аялал 

(УХ-ы гишүүд, СЯ-ны ОНХНСХ, 

ОНХС-ийн холбогдох ажилтнууд, 

ТХН ) 

СЯ, ТХН 

Төслийн орон нутаг дахь бүтцийн өөрчлөлттэй 
орсон болон төсөл хэрэгжүүлэх заавар 
батлагдаагүй зэрэг шалтгааны улмаас уг ажлыг 
2017 оны үйл ажиллагаанд шилжүүлсэн 

Хойшилсон 

- 

3.5 

ОНХС-ийн өнөөгийн системийг 

сайжруулах, боловсронгуй болгох 

талаар зөвлөх үйлчилгээ авах 

СЯ, ТХН, 
зөвлөх 

Төслийн орон нутаг дахь бүтцийн өөрчлөлттэй 
орсон болон төсөл хэрэгжүүлэх заавар 
батлагдаагүй зэрэг шалтгааны улмаас уг ажлыг 
2017 оны үйл ажиллагаанд шилжүүлсэн  
 

Хойшилсон 

 

3.6 

ОНХС-ийн талаар хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэг 

явуулах, сурталчлах 
СЯ, ТХН 

Төслийн орон нутаг дахь бүтцийн өөрчлөлттэй 
орсон болон төсөл хэрэгжүүлэх заавар 
батлагдаагүй зэрэг шалтгааны улмаас уг ажлыг 
2017 оны үйл ажиллагаанд шилжүүлсэн 

Хойшилсон 

 

3.7 

Төслийн үйл ажиллагаанд хяналт 

үнэлгээ хийх 

СЯ, ТХН, ХШҮ-
ний ажлын 
хэсэг 

Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу чадавхи 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа хараахан эхлээгүй 
түүнчлэн урамшууллын санхүүжилт олгогдож 
эхлээгүйтэй холбоотойгоор төслийн зорилтуудыг 
хэмжих түүнд хяналт шинжилгээ (monitoring) хийх 
ажил хараахан эхлээгүй байна. Төслийн үр 
дүнгийн суурь судалгааг 2017 оны эхний хагаст 
хийж гүйцэтгэснээр уг ажил эхлэх юм.  

Төслийн үйл ажиллагаа 
төлөвлөгөөний дагуу явагдаж 
байгаад хяналт хийгдэж, төслийн 
оролцогч талууд төслийн 
гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллээр 
хангагдсан. 

80 



15 

 
Гэхдээ тайлангууд, төлөвлөгөөт ажлын гүйцэтгэл 
тэдгээрийн үнэлгээнүүд хийгдэж, холбогдох 
талуудад илгээгдсэн болно. 

 

3.8 

Төслийн орон нутгийн ажилтнуудын 
тавилга, тоног төхөөрөмж, тээврийн 
хэрэгсэл худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах  

ТХН 

Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Сангийн 
яаманд хийгдсэн бүтэц зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан орон нутгийн 
ажилтнуудын сонгон шалгаруулалт хойшилсонтой 
холбоотойгоор уг ажил хойшлогдож 2017 оны 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан. 

Худалдан авалт хойшилсон 
- 

3.9 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн албан 

хэрэгцээнд тавилга, тоног төхөөрөмж 

худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулах  

ТХН 

Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Сангийн 
яаманд хийгдсэн бүтэц зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан төслийн худалдан 
авалтын үнэлгээний хороо 2016 ондоо багтаж 
байгуулагдаагүй тул уг ажил хойшлогдож 2017 оны 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан. 

Худалдан авалт хойшилсон 
- 

3.10 

Төслийн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний суурь судалгааг гүйцэтгэх 

зөвлөх үйлчилгээний сонгон 

шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

ТХН 

Төслийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний суурь 

судалгааны ажлын даалгаврыг боловсруулж 

Дэлхийн банкнаас зөвшөөрөл авсан.  

 

Уг судалгаа нь төсөл эхлэх үеийн суурь нөхцөл 

байдлыг тодорхойлж, төслийн үр дүнд бий болох 

ахиц дэвшлийг тодорхойлох дараагийн ижил 

судалгааны дүнтэй харьцуулагдах үзүүлэлтүүдийг 

гаргаж авах зорилготой юм.  

 

Судалгааг төслийн үндсэн үйл ажиллагааг эхлэх 

үетэй давхцуулах мөн цаг уурын тохиромжгүй цаг 

хугацаанд судалгааг хийх зорилгоор 2017 оны 

эхний улиралд эхлүүлэхээр төлөвлөгөөнд 

өөрчлөлт оруулсан.  

Зөвлөх үйлчилгээний сонгон 

шалгаруулалт  зарлагдана.  80 

3.11 

Төслийн үр дүнгийн хамрах хүрээг 

шинэчлэх (Result framework) 

ТХН, Дэлхийн 

Банк 

ТА-3 төслийн загвар гарч, үйл ажиллагаа нь анх 
төлөвлөгдөж байснаас хойш нэлээд хугацаа 
өнгөрч өнөөдрийн ОНХС-ын нөхцөл байдал 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор төслийн үр 
дүнгийн хамрах хүрээ буюу төслийн үр дүнг хэмжих 

Өнөөгийн нөхцөл байдалд 

тохируулан төслийн үр дүнгийн 

хамрах хүрээ шинэчлэгдэнэ.  
70 
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үзүүлэлтүүдийг нягталж үзэх шаардлага гарсан 
юм. Энэ ажил 2016 оны 11-р сараас эхлэн хийгдэж 
байна. Тодорхой хэмжээний судалгаа тандалт 
хийгдэх шаардлагатай болсон тул 2017 оны 4-р 
сард эцэслэн шийдвэрлэгдэхээр хойшилсон. 

3.12 

Төслийн олон нийттэй харилцах 

төлөвлөгөөг боловсруулах 
ТХН 

Төслийн олон нийттэй харилцах төлөвлөгөөний 
эхний төсөл боловсруулагдсан 

Төслийн олон нийттэй харилцах 

төлөвлөгөө хараахан 

эцэслэгдээгүй байна.  
70 

3.13 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГАРЫН 

АВЛАГЫГ эцэслэн боловсруулж, 

Төслийн Удирдах Хороогоор 

батлуулах 

ТХН, ТУХ, ДБ-

ны зөвлөх 

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор 
төслийн бичиг баримт болон Санхүүжилтийн 
гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу Төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж “Төсөл хэрэгжүүлэх гарын 
авлага”-ыг боловсрууллаа. 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага нь тусгай чиглэл 
бүхий 8 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. Байгаль орчны нөлөөлөл болон нийгмийн 

удирдлага 
 
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 хэрэгжилтэнд мөрдлөгө 

болгох үндсэн бичиг баримт 

бэлтгэгдэн батлагдаж, хэрэгжиж 

эхэлсэн. 

90 
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Тайлбар: ТХН-ээс хамааралгүйгээр үүссэн нөхцөл байдлын улмаас хойшилсон эсвэл хэрэгжээгүй ажлуудад үнэлгээ өгөөгүй болно. 
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Найм. Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо, Төслийн ажилтнуудын 

тоо, сургалтад хамрагдсан хүний тооны талаар 
(2016 оны байдлаар)  

дд Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэр 
Төслийн 
ажилтны 

тоо 

Сургалтад 
хамрагдсан 
хүний тоо 

Шинээр бий болсон 
ажлын байрны тоо 

/Төслийн ажилтан орсон/ 

1 Бүрэлдэхүүн хэсэг 1 110 0 108 

2 Бүрэлдэхүүн хэсэг 2    

3 Бүрэлдэхүүн хэсэг 3 9 0 5 

 НИЙТ 119 0 113 

 
Тайлбар: Бүрэлдэхүүн хэсэг 1-т 21 аймаг тус бүрд түр хугацааны (8 сар) хөлсөөр ажиллах 

гэрээгээр 2016 онд ажиллуулсан 5 ажилтан нийт 105 ажилтныг түүнчлэн төслийн техникийн 5 
зөвлөхүүдийг оруулан тооцлоо. 5 зөвлөхөөс 2 нь 2015 онд ажиллаж эхэлсэн тул шинээр нэмэгдсэн 

ажлын байрны тоонд хамааруулсангүй. Бүрэлдэхүүн хэсэг 3-т ТХН-ын үндсэн ажилтнуудыг тооллоо. 

 
Ёс. Цаашид анхаарах асуудлууд: 

 
/Удаашралтай байгаа болон хүлээгдэж байгаа ажлууд, түүний учир шалтгаан, цаашид ямар арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа талаар тодорхой тусгана./ 

 
Тогтвортой Амьжиргаа – 3 төслийн нэгжээс төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар дараах асуудлуудыг 
шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байна. 
 

- Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг төслийн үйл ажиллагаа хойшлогдон эхэлсэнтэй 
холбогдуулан буцалтгүй тусламжийг 6 сая ам.доллар-аар багасгах талаарх мэдэгдлийг 2017 
оны 1-р сарын 12-нд Сангийн Сайдад хүргүүлсэн. 

-  
- Дэлхийн банк төслийн үйл ажиллагаа хойшлогдон эхэлсэнтэй холбогдуулан төслийн 

хэрэгжилтийн хугацааг 2020 он хүртэл сунгах хүсэлтийг Сангийн яаманд гаргасан. 

 
 
 

 

*  *  *  * 


