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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 багийн удирдагчийн нэр Инго Вейдэрхофер- төслийн удирдагч 
Бадамчимэг Дондог – төслийн хамтран удирдагч 

Төслийн захирал: Д.Өлзийсайхан, Сангийн Яам, ТБТГ-ын ТНХ-ийн дарга 

Төслийн нийт өртөг: 30,8 сая ам доллар 

Санхүүжилтийн хэлбэр: 24,8 сая ам доллар – Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
/хөнгөлөлттэй зээл/  
6,0 сая ам доллар – Швейцарын хөгжлийн агентлаг 
/буцалтгүй тусламж/ 

Төсөл батлагдсан огноо 2015.04.30 

Төсөл эхлэх, дуусах, сунгасан хугацаа: 2015.07.30 - 2018.12.31 

Тайланд хамрагдсан хугацаа: 2017.01.01 - 2017.06.30 

 
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 чадавхыг 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 чадавхыг бэхжүүлэх  

Хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих Засгийн газрын хөтөлбөр, механизмыг хэрэгжүүлэхэд 
төв, орон нутгийн түвшинд чадавхыг 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  чадавхыг 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 Сангийн яаманд 
дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлууд  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 байгуулсан ба  Засгийн Газар 
шинэчлэн байгуулагдан Сангийн яамны бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбоотойгоор 
Сангийн сайдын 2016 оны 367-р тушаалаар шинэчлэгдэж, Сангийн сайдын  2017 оны 15-р  
тушаалаар дахин шинэчлэгдэж  дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан.  

 

№ 
Төслийн удирдах хорооны 

гишүүд 
Одоогийн алба 

тушаал 

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

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 Төсвийн 
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 Ажиглагч Дэлхийн Банкны суурин төлөөлөгчийн газар  

11 Ажиглагч ШХА-ын суурин төлөөлөгчийн газар  

 
 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 
 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж үндсэн долоон ажилтан гурван 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. Чадавх 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 ажилтнууд, тэдгээрийн төсөлд ажиллаж эхэлсэн огноо болон хараахан ажилтангүй байгаа 
албан тушаалуудыг доор жагсаав. Төслийн зохицуулагчаар 2016 оны 11-р сараас ажилласан Б.Энх-
Ундрамын хөдөлмөрийн гэрээ сунгагдаагүй хүлээгдэж байгаа ба төслийн захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгчээр Сангийн яамны ТБТГ-ын ТНХ-ийн дарга Д.Өлзийсайхан томилогдон ажиллаж эхэлсэн. 
Мөн олон нийттэй харилцах мэргэжилтний хөдөлмөрийн гэрээг 2017 оны 4-р сар 30-аар тасалбар 
болгоод байна. Төлөвлөгдөж байгаа ТА-3 төслийн  шинэ зохион байгуулалт хийгдсэний дараа уг 
албан тушаалтай холбоотой шийдвэр гарна. 
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Албан тушаал Ажилтны нэр 
Ажиллаж 

эхэлсэн огноо 

Төслийн захирал  Д.Өлзийсайхан 2017 оны 6-р сар 

Ахлах техникийн 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 

Чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

А.Мөнхбаяр 2016 оны 11-р сар 

Санхүүгийн удирдлагын мэргэжилтэн Ж.Дэнсмаа 2017 оны 4-р сар 

Туслах ажилтан Ц.Мөнхдэлгэр 2015 оны 9-р сар 

Санхүүгийн удирдлага, төсвийн 
төлөвлөлтийн зөвлөх 

Б.Хосбат 2016 оны 8-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 

 

 
Төслийн орон нутгийн ажилтнууд 

 
Дэлхийн банкны 2016 оны 10-р сард хийсэн төслийн дунд хугацааны үнэлгээнээс гарсан 2016 оны 
11-р сарын 17-ны 224/16 тоот зөвлөмж дээр үндэслэн тухайн аймагт хийгдэх төслийн чадавх 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа болон төслийн бусад үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах орон нутгийн 
төслийн ажилтнуудыг (ОНТА) аймаг бүрт сонгон шалгаруулж  2017 оны 4-р сарын 7-нд гэрээ 
байгуулан ажиллуулж  байна. Архангай аймагт шалгарч ажилд орох санал авсан хүн нь ажиллахаас 
татгалзсан тул дахин шалгаруулалт явагдахаар хүлээгдэж байна. Доорх хүснэгтэд сонгогдон 
ажиллаж байгаа ОНТА-уудыг жагсаав. 
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№ Аймаг  Нэр  

1 Баян-Өлгий Х.Болашах 

2 Баянхонгор Д.Болдбаатар 

3 Булган Ц.Энхжаргал 

4 Говь-Алтай Ц.Ачитмаа 

5 Говьсүмбэр Л.Уранчимэг 

6 Дархан-Уул С.Батхишиг 

7 Дорноговь Б.Өнөрбаян 

8 Дорнод Г.Цолмон 

9 Дундговь Б.Энхтүвшин 

10 Завхан С.Бямбацэрэн 

11 Орхон Г.Алимаа 

12 Өвөрхангай Т.Нарангарав 

13 Өмнөговь Б.Бямбадорж 

14 Сүхбаатар Д.Ариунжаргал 

15 Сэлэнгэ Д.Цэнд-Аюуш 

16 Төв У.Буманбуян 

17 Увс Д.Бадамнямбуу 

18 Хөвсгөл Ч.Батдорж 

19 Хэнтий Ж.Даваасүрэн 

20 Ховд Ж.Батсайхан 
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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 хугацаанд хийгдсэн ажлууд, тэдгээрийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд хамаарах 
байдлыг багцлан доор орууллаа. 
 
 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 
Жилийн 

төлөвлөгөөний 
хамаарах заалт 

I БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхыг бэхжүүлэх  

1-1 

21 аймагт ажиллах төслийн 

Орон нутгийн төслийн ажилтан 

(ОНТА)-ний ажлын даалгаврыг 

боловсруулах, сонгон 

шалгаруулах 

ТХН,СЯ 

Төслийн орон нутагт ажиллах бүтэц 
өөрчлөгдсөний дагуу аймаг бүрт нэг ажилтан 
ажиллах болсон ба уг ажилтны ажил үүргийн 
хуваарийг бэлтгэж Сангийн яам, Дэлхийн банкаар 
хянуулж, сонгон шалгаруулалтыг Сангийн яамнаас  
зохион байгуулсан. 
 
 
 

Нийт 21 аймгийн Архангайгаас 
бусад 20 аймагт ОНТА шалгарч 
ажилдаа ороод байна. Архангай 
аймгийн хувьд шалгарсан 
ажилтан нь ажиллахаас 
татгалзсан тул дахин 
шалгаруулалт хийгдэхээр 
хүлээгдэж байна. 
 
. 

1.3 

1-2 

ОНТА-уудыг чиглүүлэх сургалт 
явуулах, гарын авлагаар 
хангах, үйл ажиллагааны 
чиглэл өгөх 

ТХН 

Шинээр томилогдсон ОНТА-уудыг чиглүүлэх 
зорилго бүхий хагас өдрийн сургалтыг ТХН-ийн 
ажилтнууд болон зөвлөхүүд явуулсан. Уг 
сургалтаар ОНХС-ийн ЖГҮ, шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн талаар  болон  төсөл хэрэгжүүлэх 
гарын авлагын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг товч 
танилцуулсан. 
 
 
Мөн ОНТА-уудыг байнгын удирдлагаар хангаж, 
төслийн үйл ажиллагаанд оролцуулан заавар 
чиглэл өгч ажиллалаа. Нөхцөл байдлаас 
шалтгаалж онлайн хурал буюу skype ярилцлагыг 
түлхүү ашиглаж ажиллаж байна. 

Шинээр томилогдсон ОНТА-ууд 
ТА-3 төсөл болон ОНХС-ийн 
талаар ойлголттой болсон ба үйл 
ажиллагааны чиглэл, хийх ажлууд 
тодорхой болж байна. 
ОНТА нарт ТХН-ээс чиглэл заавар 
өгч ажиллаж ирсэн бөгөөд сарын 
ажлын төлөвлөгөө болон өмнөх 
сарын ажлын гүйцэтгэлийн 
тайланг хүлээн авч хянан баталж 
байна. 
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1-3 
2017 оны Чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааны дэлгэрэнгүй 
ТХН 

2016 оны ЖГҮ-ний үр дүн, Аймгийн удирдлагуудын 
сургалт семинараас гарсан санал зөвлөмжүүд 
болон бусад судалгаанууд дээр үндэслэн чадавх 
бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлагын тодорхойлж уг 
төлөвлөгөөг гаргасан. Чадавх бэхжүүлэх 

ТА-3 төслийн чадавх бэхжүүлэх 
төлөвлөгөөг Сангийн яамнаас 
хянасны үндсэн дээр Дэлхийн 
банкаар батлуулах бөгөөд 
ингэснээр 2017 оны чадавх 

1.2 
1.4 
1.5 
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төлөвлөгөө боловсруулсан 

(roadmap) 

төлөвлөгөөний төслийг төслөөс боловсруулж 
Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн газар 
хянуулахаар хүргүүлсэн.  
 
Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны чадавх бэхжүүлэх 
үйл ажиллагааны төсөв, түүний нарийвчилсан 
задаргааг бэлтгэсэн. 

бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх боломж бүрдэж байгаа. 

1-4 
“Орон нутгийн төсвийн 
удирдлагын чадавх бэхжүүлэх 
нь” сургалт-семинар 

ТХН, СЯ 

Аймгийн Засаг даргын орлогч, Хөрөнгө Оруулалт 
Хөгжлийн Бодлогын хэлтэс, Санхүү Төрийн 
Сангийн Хэлтсийн дарга, Орон Нутгийн Өмчийн 
Газрын дарга нарыг оролцуулан нийт 83 албан 
хаагчдыг сургалтад харуулсан. Сургалт 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан бөгөөд 
үр дүнтэй байлгах үүднээс 21 аймгийг гурван 
бүлэгт  хуваан сургалтыг зохион байгуулсан. 
 
Сургалтаар Сангийн яамнаас “Төсвийн орлого 
болон зарлага, түүний эрх зүйн орчин”, “Төсвийн 
тухай хууль болон ОНХС-ийн журмын 
өөрчлөлтүүд”, “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлт, хэрэгжилт, санхүүжилтийн журам”, 
“Худалдан Авах Ажиллагааны бодлого, 
зохицуулалт”, “Төрийн сангийн төлбөр тооцооны 
журам” , “Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилт”, сэдвээр, ТХН-ээс ЖГҮ, ОНХС-
ийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, олон нийтийн оролцоо, 
төслийн чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаанууд, 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ болон олон нийттэй 
харилцах үйл ажиллагаа гэсэн сэдвээр илтгэлүүд 
тавьсан. 
 
Сургалтын төгсгөлд ОНХС-ийн төсөл, хөтөлбөрийг 
сонгох эрэмбэлэх, төслүүдийг хэрэгжүүлэх, түүнд 
хяналт тавих тулгарч буй асуудлууд, түүнд олон 
нийтийн оролцоо ямар хэмжээнд байгаа болон 
бусад  тулгарч байгаа асуудлуудыг шийдэх ямар 
гарцууд байж болох, түүнд төслийн зүгээс хэрхэн 
дэмжлэг үзүүлж болох талаар хэлэлцүүлэг 
явуулсан. 

Аймгуудын төрийн захиргааны 
ажилтнууд төсөв санхүүгийн 
өнөөгийн байдлын талаар шинэ 

мэдээлэл авснаас гадна төсвийн  
болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомж хэрэгжилтийн талаарх 
мэдлэг дээшилсэн. 
 
Сургалтад аймгийн чадавх 
бэхжүүлэх багийн ажилтнууд 
хамрагдсанаар орон нутагтаа 
чдадвх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 
явуулах чиглэл, зөвлөмжөөр 
хангагдсаны гадна ТА-3 төслийн 
талаар болон ОНХС-ийн ЖГҮ-ний 
талаар нэгдсэн ойлголттой 
болсон. 
 
Хэлэлцүүлгээс гарсан санал 
дүгнэлтүүд төслийн чадавх 
бэхжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд  
тусгагдаж байгаа. 
 

1.9 
1.10 
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1-5 

ОНХС-тай холбоотой 
бэлтгэгдэн гарсан ном 
товхимол, тараах материал, 
сургалтын материалуудын сан 
бий болгосон 

ТХН 

Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авалт, 
олон нийтийн оролцоо чиглэлээр Сангийн яам 
болон бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд 
бэлтгэн гаргасан гарын авлагуудын мэдээллийг 
цуглуулж сан үүсгэлээ.  

Сургалтын материалын сан бий 
болж чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаанд ашиглах боломжтой 
болж байна. 

 

1-6 
Сургалтын байгууллагуудын 
жагсаалт гаргасан 

ТХН 

Чадавх бэхжүүлэх ажлын хүрээнд хамтран 
ажиллах боломжтой мэргэжлийн сургалтын 
байгууллага, институтүүдийн жагсаалтыг гаргаж 
дууслаа. Тэр дундаа урт хугацааны түншлэл 
байгуулах боломжтой Удирдлагын академийн 
удирдлагуудтай уулзаж, хамтын ажиллагааны 
талаар санал солилцон сургалтын хөтөлбөрийн 
агуулгыг аван судалж байна. 
 

Чадавх бэхжүүлэх ажлын хүрээнд 
мэргэжлийн сургалтын 
байгууллагуудыг тохирох 
чиглэлээр нь сонгон авч, хамтран 
ажиллах боломж бүрдэнэ.  

1-7 
Чадавх бэхжүүлэх чиглэлээрх 
хэвлэмэл материал, 
танилцуулга 

ТХН 

ОНХС-д иргэдийн оролцоог тайлбарласан брошур, 
ЖГҮ болон 2016 оны үр дүнг товч олон нийтэд 
мэдээлэх брошур, мөн төслийн үйл ажиллагааны 
танилцуулга зэргийг хэвлэж нийтэд тарааж 
сурталчилж байна. 

Олон нийтэд төслийн үйл 
ажиллагааг танилцуулах болон 
төслийн хамрах хүрээний 
сэдвүүдээр мэдээлэл түгээх 
боломжтой болсон. 

 

1-8 
Аймгийн Чадавх Бэхжүүлэх 
Багуудыг (АЧББ) бүрдүүлэх 
 

ТХН, СЯ 

Төслийн шинэчилсэн зохион байгуулалтын дагуу 
аймаг бүрт аймгийн холбогдох газар нэгжүүдийн 
албан хаагчдаас бүрдсэн сумдаа чадавхжуулах 
зорилго бүхий АЧББ-ууд байгуулагдан ажиллахаар 
болсон.  
 
Энэ хүрээнд Аймгуудын Засаг дарга нарт АЧББ 
байгуулан дэмжиж ажиллах  талаар албан тоот 
явуулсны дагуу 21 аймгаас одоогоор 20 аймаг нь 
АЧББ-аа байгуулаад байна. АЧББ-т ЗДТГ-ын 
дарга, орлогч нар, ИТХ-ын төлөөллүүд, ЗДТГ-ын 
газар хэлтсүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас 
төлөөлөл орж, тус бүр 5-9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эхлээд байна. 
Архангай аймагт ОНТА байхгүйн улмаас АЧББ 
хараахан байгуулагдаагүй байна. 

Төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлагад 
туссаны дагуу аймгуудад Чадавх 
бэхжүүлэх багууд байгуулагдаж 
орон нутагт  чадавх бэхжүүлэх 
ажлууд эхлэх, энэ үйл 
ажиллагаанд  аймгийн удирлагууд 
болон холбогдох хэлтэс, албууд 
оролцох нөхцөл бүрдлээ.  

 

1-9 
АЧББ-ийн чадавх бэхжүүлэх 
сургалт 

ТХН, СЯ 

Аймгуудын ЧББ-ийн сургалт зохион байгуулах 
удирдамж, хөтөлбөр боловсруулж Сангийн яамны 
ТНБД-аар батлуулж эхний ээлжийн 9 аймгийн 
чадавх бэхжүүлэх багийн сургалтыг 6-р сарын 15-
16 өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 

АЧББ-ын гишүүдийн Төсвийн 
тухай хууль, төсвийн төлөвлөлт 
хэрэгжүүлэлтийн талаарх хууль 
тогтоомжууд, баримталж байгаа 
бодлогын талаар мэдлэг 
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байгууллаа.Үлдсэн 12 аймгийн сургалтыг 7-р сард 
зохион байгуулна. 
 
Сургалтаар Сангийн яамнаас “Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын хэрэгжилт үр ашиг”, “Худалдан авах 
ажиллагаа”, “Төрийн сангийн үйл ажиллагаа”, 
“Эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн хяналт”, 
“Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого” зэрэг сэдвээр 
илтгэл тавьсан бол ТХН-ээс ОНХС-гийн 
төлөвлөлт, хэрэгжилт, түүн дэх олон нийтийн 
оролцооны талаар лекц тавьснаас гадна ЖГҮ, 
түүний үр дүн, төслийн чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа, төсөл хэрэгжүүлэх гарын авлага зэрэг 
сэдвүүдээр илтгэл тавьсан. 
 
Сургалтын төгсгөлд АЧББ-ууд ОНХС-ийн хүрээнд 
чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ болон түүнийг 
хэрэгжүүлэх арга хэлбэрээ нарийвчлан 
тодорхойлох хэлэлцүүлэг хийсэн. 

дээшилснээс гадна төслийн үйл 
ажиллагаа, ЖГҮ-ний талаар 
тодорхой ойлголт мэдлэгтэй 
болсон.  
 
Хэлэлцүүлгээс гарсан үр дүнд 
үндэслэн аймаг бүрийн ЧББ-ууд 
өөрсдийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг илүү нарийвчилж 
гаргаж байна. 

1-10 

ОНХС-ийн журам, аргачлалд 
өөрчлөлт оруулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх 

ТХН ОНХС-ын хөрөнгө тэгш бус хуваарилагдаж байгааг 
залруулах, төслөөс олгох дэмжлэг, урамшууллыг 
албажуулах зорилгоор Засгийн газрын 30-р 
тогтоол буюу “Орон нутгийн төсвийн аргачлал 
батлах тухай” тогтоолын 1-р хавсралтыг хүчингүй 
болгон “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН 
САН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 
САНГААС ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙГ 
ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ” Засгийн 
газрын тогтоолын төсөл боловсруулан Сангийн 

Яаманд хүргүүлээд байна. Журмын төсөлд 
ОНХНС-ийн хуваарилалтын тэгш бус байдлыг 
арилгахаар томьёонд өөрчлөлт оруулахаар 
тусгасны гадна  ТА-3 төслийн хүрээнд сумдад 
гүйцэтгэлд сууриласан урамшуулал олгож 
эхэлсэн бөгөөд уг урамшуулал, дэмжлэгийг 
хэрхэн  хуваарилах асуудлыг мөн нэмж 
тусгалаа.  
Мөн Сангийн сайдын 244, 43-р тушаалууд буюу 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах 

ОНХС-гийн хуваарилалтын илүү 
оновчтой болох ТА-3 төслөөс орон 
нутагт олгох төсвийн дэмжлэг, 
урамшууллууд албан ёсоор 
хуваарилагдах нөхцөл бүрдэнэ. 

Уг аргачлал батлагдсанаар 

ОНХНС-ийн хуваарилалатд 

ашиглаж буй итгэлцүүрүүдийг хүн 

амын тоотой уялдуулан жигнэснээр 

орон нутгийн хөгжлийн сангийн  

тэгш бус хуваарилалтыг 

багасгах боломж бүрдэх юм. 

Мөн ТА-3 төслөөс олгох ОНХС-

ийн урамшуулал болон 

дэмжлэгийг хуваарилах рэх 

зүйн үндэс бүрдэх юм. 
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журам”,  “Орон нутгийн Хөгжлийн Сангийн Заавар” 
зэргийг нэгтгэн шинэчлэн боловсруулж төслийг 
Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. 
 

 
ОНХС-тай холбогдолтой 
зохицуулалтуудыг ойлгомжтой 
болгох, хууль тогтоомжтой уялдсан 
нэгдсэн журмаар ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааг зохицуулах болно.  

Жич: Жилийн төлөвлөгөөний хамаарах заалтгүй ажлууд нь тайлант хугацаанд зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай болсон ажлууд болно 
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II БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Сайн засаглал-Үр дүнд суурилсан урамшууллын хөтөлбөр 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 
Жилийн 

төлөвлөгөөний 
хамаарах заалт 

2-1 

Гүйцэтгэлд суурилсан 

урамшуулал олгох  
СЯ, ТХН 

ОНХС-ийн 2016 оны ЖГҮ-ний үр дүнг нэгтгэн 
гаргаж , ТУХ-оор хэлэлцүүлсний үндсэн дээр  
сайн үнэлэгдсэн сумдад олгох ГСУ-ийг  
2017 оны төсвийн тодотголд тусгуулж олгосон.   
 
Энэ ажлын хүрээнд Дэлхийн Банкны шаардлагын 
дагуу ГСУ авах сумдын ОНХС-ийн тайланг СЯ-тай 
хамтран бэлтгүүлж ДБ-нд танилцуулах ажил 
хийгдсэн.  
 

Нийт 330 сумаас 154 сумдад 7,152 
сая төгрөг урамшуулал хэлбэрээр 
олгосон.  
 
 
 

2.1 

2-2 

2016 онд хийгдсэн ЖГҮ-ний үр 
дүнг нэгтгэн аймаг, орон нутагт 
хүргэх 

СЯ, ТХН 

ОНХС-ийн 2016 оны ЖГҮ-ний үр дүнгийн талаар 
аймаг бүрээр тайланг бэлдэж Сангийн сайдаас 
аймгуудын Засаг дарга нарт 2017 оны 5 дугаар 
сарын 10-нд албан тоотоор хүргүүлсэн. 
 
Уг тайлан нь тухайн аймгийн сумдын үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн бүлэг бүрийн 
гүйцэтгэл, тухайн аймагт ажиглагдсан онцлог 
асуудлууд зэргийг багтааж байна. 

Аймаг, сумдууд ЖГҮ-нд хэрхэн 
үнэлэгдсэн талаар мэдээлэл авч, 
өөрийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт 
хийх боломжтой болсон.  
  

2-3 

Төслөөс сумдын ОНХС-д 
ерөнхий дэмжлэг үзүүлэх 
тооцооллыг дахин хийх 
 

ТХН 

Валютын ханшны өөрчлөлтөөс үүдэн анх 
тооцоолж байсан хэмжээний урамшууллын 
олгосны дараа үлдэгдэл үлдэх нөхцөл байдал 
үүссэн тул уг тооцооллыг дахин боловсруулах 
шаардлага гарч ТХН-ээс санал боловсруулж СЯ, 
ДБ-нд танилцуулаад байна. 

Төслийн хүрээнд сумдын ОНХС-д 
дэмжлэг олгох боломж бүрдэж 
байгаа. 

 

2-4 

2017 оны ЖГҮ-ний шалгуур 

үзүүлэлтүүд, аргачлалыг 

шинэчлэх 

ТХН 

ОНХС-ийн 2017 оны ЖГҮ-ний шалгуур үзүүлэлтийг 
өмнөх ЖГҮ-ний өмнөх жилийн туршлага болон 
хийгдэх үнэлгээний цаг хугацаатай уялдуулан бага 
зэрэг өөрчлөн боловсруулж, зарим сумдад 
туршилт хийн баталгаажуулж, ТУХ-оор 
батлуулсан.   
 
Мөн үнэлгээний аргачлалыг сайжруулж оновчтой 
болгох, үнэлгээний компаниудын хариуцлагыг 

ЖГҮ-ний шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
2017 оны 6 дугаар сарын 8-нд 
ТУХ-оор батлуулж үнэлгээнд 
ашиглахад бэлэн болсон. 

2.2 
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өндөржүүлэх механизм нэвтрүүлэх зэрэг нэмэлт 
ажлууд хийгдсэн. 
 
Энэ хүрээнд ЖГҮ-ний шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
Сангийн яам болон бусад оролцогч талуудад 
танилцуулах, түүнийг тойрсон хэлэлцүүлгүүд хийх 
зэрэг ажлууд хийгдсэн. 
 

2-5 

ОНХС-д жилийн гүйцэтгэлийн 

үнэлгээ хийх бие даасан 

зөвлөхийг сонгон шалгаруулах 

СЯ, ТХН 

ЖГҮ хийх зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтыг 
Дэлхийн банкны худалдан авах журмын дагуу 
Сангийн яамаар дамжуулан сонгон шалгарууллаа. 
Нийт үнэлгээ хийх сумдыг гурван багцад хуваасан 
бөгөөд IRIM, ERI, MMCG гэсэн гурван компани 1, 2, 
3-р багцад үнэлгээ хийхээр тус тус шалгарсан. 
 

ОНХС-ын ЖГҮ-г хийх гэрээлэгчид 
шалгарч ажилдаа орсон 
 

2.3 

2-6 

ОНХС-д үнэлгээ хийхээр 

шалгарсан багуудыг сургалтад 

хамруулах 

ТХН 

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. 
 

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 
үнэлгээ хийх үнэлгээчид 
үнэлгээний аргачлал, арга зүйд 
суралцсан.  
 
Үнэлгээ үнэн зөв, нэг аргачлалаар 
хийгдэх нөхцөл бүрдсэн. 

2.3 

2-7 

Жилийн Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ 

2017 
ТХН, СЯ, ДБ 

Сумдад очиж үнэлгээ хийх ажил 6 дугаар сарын 19-
нд эхэлсэн ба ойролцоогоор 1 сар үргэлжилнэ. 
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 гүйцэтгэн ажиллаж 
байна. 
 

 
Үнэлгээний багууд ЖГҮ-ээг зохих 
журмын дагуу хийх, гарч болох 
алдаа дутагдлаас урьдчилан 
сэргийлэх боломж бүрдүүлсэн.  

2.4 

Жич: Жилийн төлөвлөгөөний хамаарах заалтгүй ажлууд нь тайлант хугацаанд зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай болсон ажлууд болно 
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III БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Төслийн удирдлага, хяналт шинжилгээ-үнэлгээ 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 
Жилийн 

төлөвлөгөөний 
хамаарах заалт 

3-1 

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 үзүүлэлтүүдийг нягталж үзэх шаардлага 
гарсан юм. Энэ ажил 2016 оны 11-р сараас эхлэн 
хийгдсээр 2017 оны 5-р сард ДБ-ний ажлын хэсэг 
ажиллах үеэр эцэслэн батлагдсан. 
 

Өнөөгийн нөхцөл байдалд 

тохируулан төслийн үр дүнгийн 

хамрах хүрээ шинэчлэгдэнэ. 

Чадавх бэхжүүлэх үйл 

ажиллагааг хянах хоёр үзүүлэлт 

шинээр нэмэгдсэн. 

3.5 

3-2 

Төслийн хяналт шинжилгээний 

ажлын хүрээнд суурь судалгаа 

хийх 

СЯ, ТХН, 
Зөвлөх 

Уг зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр 
ИнтерКонсалтинг групп шалгарч гэрээгээ 6-р 
сарын 29-нд байгуулаад байна. Зөвлөх сонгон 
шалгаруулах ажиллагаа ДБ-ны журмын дагуу 
хийгдсэн. 
  

Судалгааны ажил эхэлж байна. 

3.1 

3-3 

Төслийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг төслийн 

удирдлагын программд оруулж 

хөтөлж эхэлсэн 

ТХН 

Төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий болон дэд 
төслүүдийн төлөвлөлтийг төслийн удирдлагын MS 
Project программд оруулж төслийн зохицуулагчид 
хүлээлгэн өгсөн. 

Төслийн удирдлага үйл 
ажиллагаагаа илүү нарийн 
төлөвлөх, биелэлтийг хянах, 
хооронд уялдуулах илүү боломж 
нэмэгдэж байгаа. 

3.9 

3-4 

Төслийн үйл ажиллагааг 

сурталчлах ажлууд ТХН 

Сангийн яамны нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 
оролцож, төслийн үйл ажиллагааг сурталчлан 
танилцуулга, хэвлэмэл материалууд тараах, 
сонирхсон иргэдэд төслийн үйл ажиллагааг 
дэлгэрэнгүй тайлбарлах ажлууд хийгдсэн 
 
НҮБ-ын хүүхдийн сангаас Хөвсгөл аймагт зохион 
байгуулсан сургалтад оролцож ОНХС ба ЖГҮ-ний 
үр дүнгийн талаар Хөвсгөл аймгийн сумдын Засаг 
дарга, ИТХ-ын дарга нарт мэдээлэл хийсэн. 
 
ТА-3 төслийн хэрэгжилтийн явц буюу  ЖГҮ-ний  
тайлан, чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн тухай  
танилцуулах уулзалт/хэлэлцүүлгийг Сангийн яам, 

Иргэд олон нийт төслийн үйл 
ажиллагаа, чиглэн ажиллаж 
байгаа ОНХС, түүнд төсөл хэрхэн 
нөлөөлөх талаар ойлголттой 
болсон. 
 
Хөвсгөл аймгийн сумдын 
удирдлагууд ОНХС-ийн ЖГҮ-ний 
үр дүнгийн талаар тодорхой 
мэдээлэлтэй болсон. 
 
Төслийн хамтрагч талууд ТА-3 
төслийн хэрэгжилтийн явцын 
талаар мэдээллийг авч, цаашид 
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Дэлхийн Банк, ЩХА болон засаглалын төслүүд 
дунд зохион байгууллаа.  
 

хамтран ажиллах чиглэлээ 
ярилцаж тогтсон 

3-5 
Санхүүжүүлэгч 
байгууллагуудын ажлын 
хэсэгтэй ажилласан байдал 

ТХН, СЯ, ДБ 

Дэлхийн Банкны техникийн зөвлөхүүдтэй 2017 оны 
2 дугаар сард ЖГҮ-ний үр дүнд дүн шинжилгээ 
хийх болон чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр 
боловсруулах чиглэлээр ажиллалаа. 
 
Мөн 2017 оны 5-р сард Төслийн багийн удирдагч 
болон зөвлөхүүдийн өргөн бүрэлдэхүүнтэй баг ирж 
төслийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг батлах 
болон төслийн бүтэц зохион байгуулалтыг 
шинэчлэх, төслийн чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг оновчтой болгох, 
төсвийн төлөвлөлтийн процессыг сайжруулах 
чиглэлээр ажилласан ба энд ТХН-ын ажилтнууд 
хариуцсан чиглэлээрээ оролцож ажиллалаа. Энэ 
хүрээнд ажлын хэсэг болон ТХН-ын багууд 
Сэлэнгэ  аймгийн Мандал, Эрдэнэбүрэн, Дархан-
Уул аймгийн Орхон, Хонгор сумдын ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаатай танилцах, дээрх хоёр аймгийн 
ОНХС хариуцсан удирдлагуудтай уулзаж санал 
солилцсон. 
 

Төслийн үйл ажиллагааг илүү 
оновчтой зохион байгуулалтаар 
явуулах, төлөвлөлт сайжрах, 
төслийн үр дүнг илүү үр дүнтэй 
хэлбэрээр хэмжих шийдлүүд 
гарсан. 

 

3-6 

ОНХС-ийн Удирдлагын 
Мэдээллийн Системд өөрчлөлт 
оруулах санал боловсрууллаа.  

ТХН ТА-3 төслийн хүрээнд ОНХС-ын УМС-ыг 
сайжруулах ажил хийгдэх бөгөөд үүний эхлэл 
болгож төслийн ажилтнууд, техникийн зөвлөхүүд 
олон улсын зөвлөхүүдтэй хамтран 2016 оны ЖГҮ 
болон бусад ажиглалт судалгаанууд дээрээ 
үндэслэн уг УМС-ыг хэрхэн сайжруулж болох 
ялангуяа системийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, 
мэдээллийн чанар, агуулга, цаг хугацаандаа орж 
байгаа байдал зэрэг талаас нь саналаа 
боловсруулж гаргалаа. 
 

Уг санал дээр үндэслэн УМС-ыг 
сайжруулах дараагийн ажлууд 
тухайлбал мэргэжлийн зөвлөх 
сонгон авах зэрэг ажлууд 
хийгдэнэ.  

3.8 

 
3-7 

Төслийн захиргааны бусад 
ажлууд 

ТХН 

АТГ-аас явуулсан шаардлагын дагуу төслийн 
холбогдох материалыг бэлтгэж СЯ-д хүргүүлсэн 
/300 гаруй хуудас материал/ 

АТГ-д шаардсан цаг хугацаанд нь 

хариу материалыг хүргүүлсэн   
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ДБ-ний ХАА-ны системийн сургалтад хамрагдаж 
төслийн 2017 оны ХАА-ны төлөвлөгөөг системд 
оруулан, төлөвлөгөөний дагуу ХАА бүрийг системд 
холбогдох материалыг оруулсан  

ДБ-ны системд холбогдох үйл 

ажиллагаа бүр бүртгэгдсэн   

3-8 
Төслийн санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд аудит хийгдсэн. 

ТХН 

2015, 2016 оны төслийн санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд аудит хийгдсэн ба энд ТХН-
ажилтнууд тухай бүр шаардлагатай материал, 
мэдээллийг бэлтгэн өгч ажиллаа. 

Зохих журмын дагуу аудит 
хийгдсэн. 

3.7 

3-9 
Төслийн санхүүгийн бичиг 
баримт, бүртгэлийг цэгцлэх 

ТХН, 
санхүүгийн 

ажилтан 

Төслийн 2015, 2016 оны болон 2017 оны 1-6 
сарын санхүүгийн баримт бичиг нөхөн цэгцэлсэн.  
 
2016 оны зээл болон тусламжийн дэд дансны 
валютын ханшийг санхүүгийн программд /MIS/ 
гүйлгээ бүрээр  шивж дахин оруулсан /FIFO/. 
 
ОУХА-ийн 2016 оны 1, 2, 3, 4-р улирлын 
санхүүгийн тайланг нөхөн бэлтгэж Дэлхийн 
банкинд хүргүүлсэн 

Төслийн санхүүгийн баримт бичиг 
бүрэн цэгцлэгдэж, үнэн зөв 
тайлангууд гаргах, оролцогч 
талуудад шаардлагатай 
мэдээллийг шуурхай бэлтгэж өгөх 
нөхцөл бүрдсэн. 
 

 

Жич: Жилийн төлөвлөгөөний хамаарах заалтгүй ажлууд нь тайлант хугацаанд зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай болсон ажлууд болно 
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Найм. Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо, Төслийн ажилтнуудын 

тоо, сургалтад хамрагдсан хүний тооны талаар 
 

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 23 20 20 

2 Бүрэлдэхүүн хэсэг 2    

3 Бүрэлдэхүүн хэсэг 3 7 0  

 НИЙТ 30 20 20 

 

 
Ёс. Цаашид анхаарах асуудлууд: 

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

 

 
*  *  *  * 


