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196-р журмын 10-р Хавсралт 

 

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА - 3 ТӨСӨЛ 

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Хамрах хугацаа:   2018 оны I улирал 

Хүлээн авагч:   Сангийн яам 

Тайлан гаргасан огноо: 2018/05/15 

 

 

1. Хураангуй 

Төслийн чадавхыг бэхжүүлэх бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Швейцарын хөгжлийн 

агентлаг (ШХА)-ын харьяа “LOGIN” олон улсын орон нутгийн засаглалын санаачилага 

сүлжээтэй хамтран ажиллахаар төлөвлөж, орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-ийн 

төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шинэлэг санаачилгын 

төслийн уралдааныг зарласан. Улмаар LOGIN байгууллагын зөвлөмжийн дагуу чадавхыг 

бэхжүүлэх чиглэлээрх шинэлэг үйл ажиллагааг туршихын зэрэгцээ олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэхээр зарласан шинэлэг төслүүдийг тэргүүн туршлага, жишиг болгохоор 

ажиллаж байна. 

Түүнчлэн орон нутгийн төслийн ажилтнууд (ОНТА)-д зориулсан “ОНХС-ийн 

жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ (ЖГҮ)-ний арга зүй, үр дүн болон Нийгмийн эгэх 

хариуцлага” сэдэвт сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан. Аймаг, сумдын 

төрийн санхүү, ОНХС-ийн ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх гол сургалтын нэг болох 

Худалдан авах ажиллагааны “A3” сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах ажлын даалгаврыг 

боловсруулсан. 

Сайн засаглал бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд ОНХС-ийн төлөвлөлт, зарцуулалт, 

тайлагнал, хяналтыг зохицуулах журмын төсөлд төрийн захиргааны байгууллагын саналыг 

авах ажлыг эхлүүлсэн. Сангийн яамаар дамжуулан тус журамд орон нутаг болон төрийн 

байгууллагаас санал авч байгаа бөгөөд цаашид иргэний нийгмийн болон олон нийтийн 

байгууллагын төлөөлөлтэй хэлэлцэн санал авна.  

Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн дагуу 2018-2020 онуудад ОНХС-д төслөөс олгох 

гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал болон ерөнхий дэмжлэгийн хэмжээг шинэчлэн 

тооцоолсон. Тус тооцооллыг Дэлхийн Банк (ДБ), Сангийн яамтай хэлэлцэн тохирч 

урамшуулал, дэмжлэгийн хэмжээг эцэслэн тогтооно. 

Сайн засаглалын чиглэлээр ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй бусад төсөл 

хөтөлбөрүүдтэй төслийн үйл ажиллагааг уялдуулах зорилгоор “ТАМЕ” төслийн нэгжтэй 

хамтарч Увс, Ховд аймагт ОНХС дахь олон нийтийн оролцооны талаар сургалт зохион 

байгуулсан. 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-ийн Техникийн ахлах мэргэжилтэн, ОНХС-ийн 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 

зөвлөхийг сонгон шалгаруулсан. Төслийн Санхүүгийн мэргэжилтэн, Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Түүнчлэн  

Бэлчээрийн менежментийн болон Байгаль орчны нөлөөллийн богино хугацаат 

зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. 

Төслийн үйл ажиллагааг үнэлэх ДБ-ны багын ажлын хуваарь, хөтөлбөрийг тогтоон 

бэлтгэл ажлын хангаж, төслийн санхүү, худалдан авалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 

үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэн ажилласан болно.  
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2. Төсөлд оруулах шаардлагатай өөрчлөлт, түүний үндэслэл 

ТХН 2018 оны үйл ажиллагаа болон худалдан авалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 

төслийн Удирдах хороогоор (ТУХ) батлуулан ДБ-аас холбогдох зөвшөөрлийг авахаар 

ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар төслийн үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалтад 

аливаа өөрчлөлт оруулах тулгамдсан нөхцөл үүсээгүй байна. 

 

3.  Үйл ажиллагааны үнэлгээ 

3.1. Өнөөгийн хэрэгцээтэй тохирч буй байдал буюу хамааралтай байдал 

Төслийн үндсэн зорилго нь төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих, орон 

нутгийн хэмжээнд шаардлагатай боловсон хүчний чадавх, мэдлэг ур чадварыг 

дээшлүүлэх, ОНХС-ийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, сайн гүйцэтгэлийг нэмэлт 

хөрөнгө хуваарилах замаар урамшуулах, орон нутгийн төсвийн зарцуулалтад нутгийн 

ТББ, иргэний нийгмийн зүгээс хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг дэмжиж, 

төсвийн ил тод байдлыг хангах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгддэг. 

Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа, бүрэлдэхүүн хэсэгт өөрчлөлт гараагүй бөгөөд анхны 

төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжиж байгаа болно.   

3.2. Төслийн хүлээгдэж буй үр нөлөө 

ОНХС-ийн эрх зүйн орчныг шинэчлэн сайжруулж, сум орон нутгийн удирдлагын 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх, хөрөнгө 

оруулалтын төсөл арга хэмжээг тодорхойлоход иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 

хяналтыг сайжруулах замаар ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, 

эдгээр төсөл арга хэмжээг илүү үр дүнтэй, үр ашигтай, хууль журамд нийцүүлэн 

хэрэгжүүлэх, сум орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна.   

 

3.3. Төслийн зорилтын биелж буй байдал буюу үр дүнтэй байдал 

 
Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн гүйцэтгэл  

(ДБ-ны дотоод мэддээллийн систем, 2018 оны 5-р сарын байдлаар) 

Төслийн хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 

 
Суурь үзүүлэлт 

Гүйцэтгэл          

(Өмнөх үеийн) 

Гүйцэтгэл         

(Тайлант үеийн) 

Хэрэгжилтийн 

эцсийн зорилт 

 ЖГҮ-ний дундаж оноо (сонгогдсон 10 шалгуур үзүүлэлтийн дундаж, хувь хэмжээ) 

Хувь хэмжээ 30.37% 37.19% 36,69% 60.00% 

Огноо 2018/11/30 2017/10/30 2018/05/15 2020/10/31 

 ОНХС нь орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэлтэй нийцэж байгаа гэдэгтэй санал 

нийлсэн иргэдийн хувь хэмжээ, (хүйсээр ангилагдсан) 

Хувь хэмжээ 48.01% -- 48.01% 0.00 

Огноо 2018/05/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 
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Эмэгтэй иргэд  

Хувь хэмжээ 47.6% -- 47.6% 0.00 

Огноо 2018/05/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

Оролцоо: Сумын иргэдийн дунд зохион байгуулсан ОНХС-ийн  хуралд оролцсон эсвэл санал 

асуулгад саналаа өгсөн өрхийн хувь хэмжээ 

Хувь хэмжээ 49.32% -- 49.32% 0.00 

Огноо 2018/05/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төслийн тоо 

Хэмжээ 0.00 20,900.00 20,900.00 0.00 

Огноо 2015/12/31 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 Төслийн шууд үр шим хүртэгчид 

Хэмжээ 0.00 -- -- 1,637,197.00 

 Эмэгтэй үр шим хүртэгчид 

Хувь хэмжээ 0.00 -- -- 50.00% 

Төслийн дунд хугацааны зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд 

 Төслийн шугамаар олж авсан мэдлэг, ур чадвараа ашиглаж байгаа Аймгийн чадавх 

бэхжүүлэхийн багийн гишүүд болон аймгийн түвшний албан хаагчдын хувь хэмжээ  

Хувь хэмжээ 0.00 -- -- 0.00 

Огноо 2017/08/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 Аймгийн чадавх бэхжүүлэхийн багийн зохион байгуулсан сургалтын үр дүнд чадавх нь 

дээшилсэн сумын албан хаагчдын хувь хэмжээ 

Хувь хэмжээ 0.00 -- -- 0.00 

Огноо 2017/08/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 
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 Сургалтанд хамрагдсан аймгийн чадавх бэхжүүлэхийн багийн гишүүд, аймаг сумын төрийн 

албан хаагчдын тоо 

Хэмжээ 0.00 2,123.00 3,104.00 0.00 

Огноо 2017/08/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 Сумынхаа ОНХС-ийн төсвийн хэмжээг ойролцоогоор мэдэж байгаа багийн иргэдийн хувь 

хэмжээ 

Хувь хэмжээ 1.04% -- 1.04% 0.00 

Огноо 2018/05/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

Эмэгтэй иргэд 

Хувь хэмжээ 0.86% -- 0.86% 0.00 

Огноо 2018/05/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 ОНХС-ийн төлөвлөлт, зарцуулалт, тайлагнал, хяналтын засаглал, олон нийтийн оролцоог 

сайжруулах журам боловсруулах 

Тийм/Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм 

Огноо 2017/08/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 ОНХС-тай холбоотой болон Сангийн яамны холбогдох бусад дүрэм журмуудын талаар төслөөс 

гаргасан санал 

Хэмжээ тоо ширхэг 0.00 1.00 1.00 3.00 

Огноо 2017/08/15 2017/10/31 2018/05/15 2020/10/31 

 

 

 

3.4. Үр дагаварт хүрч буй байдал 

Чадавхыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн төрийн санхүүгийн ажилтнуудын 

чадавхыг бэхжүүлэх сургалт, худалдан авах үйл ажиллагааны А3 сургалт, ТХН-ын орон 

нутгийн ажилтнууд болон Аймгийн чадавх бэхжүүлэх багийн гишүүдэд зориулсан 

сургалтуудыг 21 аймаг, Улаанбаатар хотод зохион байгуулж нийт 3,100 орчим орон 

нутгийн төрийн сангийн ажилтнууд, аймаг сумын ОНХС-тай холбоотой ажилтнуудын 

мэдлэг чадвар нэмэгдсэн. Түүнчлэн 2016 онд 30.37% байсан ЖГҮ-ний дундаж үзүүлэлт 

2017 байдлаар 36.69% болж  нэмэгдсэн нь төслийн орон нутаг дахь чадавхыг бэхжүүлэх 

үйл ажиллагааны үр дагавар тодорхой хэмжээнд илэрч байгааг харуулж байна.  
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3.5. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

1-р бүрэлдэхүүн хэсэг: Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхыг бэхжүүлэх 

# Ажил / Гүйцэтгэл Үр дүн 
Эхэлсэн 

огноо 

Дууссан 

огноо 
Дэлгэрэнгүй 

1 

Швейцарын хөгжлийн 

агентлаг (ШХА)-ын харьяа 

LOGIN олон улсын орон 

нутгийн засаглалын 

санаачилга сүлжээтэй 

хамтран ажиллах талаар 

санал солилцсон. 

LOGIN олон улсын 

засаглалын санаачилга 

сүлжээ байгууллагаас 

дэмжлэг авч хамтран 

ажиллахаар болсон. 

2018/02/20 2018/02/20 

 Орон нутгийн засаглалыг сайжруулах 

чиглэлээр олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 

LOGIN байгууллагатай төслийн чадавх 

бэхжүүлэх чиглэлээр хэрхэн хамтран ажиллах 

боломжийн талаар санал солилцсон.  

 LOGIN байгууллагын зүгээс шинэ 

санаачилгыг дэлгэрүүлэх, сургалт, туршлага 

солилцох чиглэлээр хамтрах боломжтойг 

илэрхийлсэн. 

2 

LOGIN байгууллагаас 

зохион байгуулсан орон 

нутгийн засаглалын 

туршлага солилцох 

сургалтад оролцсон. 

Сургалтын явцад авсан 

мэдээлэлд үндэслэн 

цаашид дэмжлэг авах 

саналыг тус 

байгууллагад 

танилцуулсан. 

2018.02.23 2018.02.23 

 LOGIN байгууллагын мэдээллээс гадна ШХА-

ын санхүүжилтээр Монгол улсад засаглалын 

чиглэлээр хэрэгжиж буй Green Gold, MASAM, 

SRB төслүүдийн тэргүүн туршлагатай 

танилцсан. 

3 

ОНХС-ийн төлөвлөлтийн 

үйл  ажиллагаанд иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

шинэлэг санаачилгын 

төслийн уралдааныг 

зарласан. 

12 аймгийн 12 сумдад 

шинэлэг санаачилгын 

төсөл боловсруулагдаж 

туршилтын байдлаар 

хэрэгжих боломжтой 

болсон.   

2018/03/19 

 

2018/03/23 

 

 ОНХС-ийн төлөвлөлтийн үйл  ажиллагаанд 

иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шинэлэг 

санаачилгын туршилтын төсөл боловсруулах 

гарын авлагыг Дэлхийн банк (ДБ)-ны 

зөвлөхүүдтэй хамтран боловсруулсан. 

 Нийт 21 аймгийн 21 санал хүлээн авч ДБ-тай 

хамран үнэлж улмаар 12 аймгийн 12 сумын 

төслийн саналыг шалгаруулсан. 

4 

Орон нутгийн төслийн 

ажилтнуудад зориулсан 

“ОНХС-ийн жилийн 

гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

Шинээр томилогдсон 

нийт 21 Орон нутгийн 

төслийн ажилтан 

(ОНТА) болон Төсөл 

2018/03/19 2018/03/24 

 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 

оролцогчдыг сонгон бэлтгэл ажлыг хангасан.  

 Төслийн хүрээнд хийгдсэн ОНХС-ийн ЖГҮ –

ний үр дүн болон чадавх бэхжүүлэх, олон 
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(ЖГҮ)-ний арга зүй, үр дүн 

болон Нийгмийн эгэх 

хариуцлага” сэдэвт 

сургалтыг Улаанбаатар 

хотод зохион байгуулсан. 

хэрэгжүүлэх нэгжийн 

(ТХН)-ийн ажилтнууд 

төслийн тухай болон 

ЖГҮ-ний аргачлалтай 

танилцаж нэгдсэн 

ойлголттой болсон. 

нийттэй харилцах үйл ажиллагааны талаар 

илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг хийсэн. 

5 

Худалдан авах ажиллагааны 

“A3” сургалтын 

хөтөлбөрийг сайжруулах 

ажлын даалгаврыг 

боловсруулсан. 

“A3” сургалтын 

хөтөлбөрийг сайжруулах 

зөвлөх үйлчилгээний 

худалдан авалтыг 

эхлүүлэх боломж 

бүрдсэн. 

2018/03/06 2018/03/28 

 А3 сургалтын гарын авлага  сайжруулах 

тестийн санг боловсронгуй болгох, цахим 

сургалт нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа бүхий 

ажлын даалгавар боловсруулсан. 

 Боловсруулсан ажлын даалгаврыг ДБ-тай 

зөвшилцөн 2018 оны 3-р сарын 28-нд 

зөвшөөрөл авсан. 

 

 

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

# Ажил / Гүйцэтгэл Үр дүн 
Эхэлсэн 

огноо 

Дууссан 

огноо 
Дэлгэрэнгүй  

1 

Орон нутгийн хөгжлийн сан 

(ОНХС)-ийн төлөвлөлт, 

зарцуулалт, тайлагнал, 

хяналтыг зохицуулах 

журмын төсөлд төрийн 

захиргааны байгууллагын 

саналыг авах ажлыг 

эхлүүлсэн. 

Тайлант хугацаанд 7 

аймгийн төрийн 

захиргааны байгууллага, 

Сангийн яамны 6 газар, 

хэлтсээс санал хүлээн 

авсан.   

2018/01/01 2018/03/30 

 Төслийн багийн гишүүдтэй журмын төслийг 

хэлэлцэн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 

 Өмнөх журам, заавраас ОНХС-ийн 

зарцуулалт болон тайлагнал хэсгийг сонгон 

авч нэгтгэн шинэчилсэн. 

 Тус журамд тусгах орон нутгийн төрийн 

захиргааны байгууллагын саналыг Сангийн 

яамаар дамжуулан авч байна. 

 ОНХС-ийн журмын төслийн хувилбар бүрд 

олон улсын зөвлөхийн саналыг үргэлжлүүлэн 

авч хэлэлцэн ажилласан.  

2 

2018-2020 онуудад ОНХС-д 

төслөөс олгох гүйцэтгэлд 

суурилсан урамшуулал 

ОНХС-д 2018 онд олгох 

урамшуулал болон 

ерөнхий дэмжлэгийн 

2018/03/10 2018/03/22 
 Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн дагуу  2018-

2020 онуудад 21 аймагт улсын төсвөөс 

ОНХС-д хуваарилагдах хөрөнгийг үндэслэн 
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болон ерөнхий дэмжлэгийн 

хэмжээг шинэчлэн 

тооцоолсон. 

хэмжээг ДБ-д 

хүргүүлсэн.  

гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал болон 

ерөнхий дэмжлэгийн хэмжээг шинэчлэн 

тооцоолсон. 

3 

ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаанд иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэхэд 

уриалсан зурагт хуудсыг 

хэвлэн тараасан. 

21 аймгийн 330 сумын 

өрх ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаанд хэрхэн 

оролцох болон санал 

өгөх үйл явцын жилийн 

мөчлөгийн талаар 

мэдээлэлтэй болсон. 

2018/03/25 2018/03/31 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл 

ажиллагаанд иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэхэд уриалсан зурагт хуудсын 

агуулгыг бэлтгэсэн. 

 Зурагт хуудсыг 33,000 хувь хэвлүүлсэн.  

 ОНТА-уудаар дамжуулан 21 аймгийн 330 

сумдад хүргүүлэн иргэдэд тараасан. 

4 

ОНТА-ын үйл ажиллагаанд 

хяналт тавин, удирдлагаар 

хангаж ажилласан. 

Төслийн орон нутаг дахь 

үйл ажиллагаа 

төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна. 

2018/03/09 2018/03/31 

 ОНТА-ын 3-р сарын тайланг хянаж, 4-р 

сарын төлөвлөгөөг хүлээн авч батлуулсан. 

 4- р сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

хянаж, ажиллаж байна. 

5 

Орон нутаг дахь олон 

нийтийн оролцоо, сайн 

засаглалыг дэмжих үүднээс 

“ТАМЕ” төслийн нэгжтэй 

хамтарч Увс, Ховд аймагт 

сургалт зохион байгуулсан. 

Орон нутаг дахь иргэний 

нийгмийн байгууллагын 

төлөөлөл ОНХС дахь 

олон нийтийн 

оролцооны талаар 

иргэдэд сурталчлан 

таниулах чадвар 

нэмэгдсэн. 

2018/03/26 2018/03/29 

 ОНХС-ийн хөрөнгийг төлөвлөх, зарцуулах 

үйл явц дахь иргэд, иргэний нийгмийн 

байгууллагын оролцооны талаар сургалтын 

материал бэлтгэсэн. 

 5 аймгийн сургууль, эцэг эхчүүд, багш нарын 

холбоог төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа 

ажлын талаарх нэгдсэн ойлголтоор хангаж 

хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсэн.  

 Увс аймгийн Улаангом, Ховд аймгийн 

Жаргалант сумын иргэний нийгмийн 

байгууллагын төлөөлөл болох 50 иргэнийг 

хамарсан сургалт зохион байгуулсан. 

6 

“Нийгмийн эгэх 

хариуцлага”-ын сургалтад 

хамрагдсан. 

Нийгмийн эгэх 

хариуцлагын ойлголтыг 

орон нутаг дахь 

иргэдийн оролцоо, сайн 

2018/02/01 2018/02/02 
 ДБ, ШХА-ын хэрэгжүүлж буй нийгмийн эгэх 

хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 

зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан. 
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засаглалтай хэрхэн 

уялдаж болох талаарх 

ойлголт нэмэгдсэн. 

 Сайн засаглал, олон нийтийн оролцооны 

чиглэлээр ажилладаг төсөл хөтөлбөрийн 

төлөөлөлтэй санал солилцсон. 

 

3-р бүрэлдэхүүн хэсэг: Төслийн удирдлага, Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээ 

# Ажил / Гүйцэтгэл Үр дүн 
Эхэлсэн 

огноо 

Дууссан 

огноо 
Дэлгэрэнгүй  

1 

ТХН-ийн ажилтнууд болон 

богино хугацаат 

зөвлөхүүдийг сонгон 

шалгаруулсан. 

ОНТА-ыг удирдлагаар 

хангах, төслийн хүрээнд 

олон нийттэй харилцах 

үйл ажиллагаа 

эрчимжиж, ОНХС-ийн 

төслүүдийн бэлчээрийн 

менежменттэй 

холбоотой асуудлууд, 

төслүүдэд тавигдах 

байгаль орчны 

нөлөөллийн 

шаардлагуудыг 

тодорхойлох, ХШҮ-ний 

зөвлөхүүд ажиллаж 

эхэлсэн. 

2018/01/09 2018/03/09 

ТХН-ийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дараах 

ажилтнуудыг ДБ-ны зөвлөх сонгон 

шалгаруулалтын журмын дагуу шалгаруулан 

ажлын гэрээ байгуулсан. Үүнд:  

1. Техникийн ахлах мэргэжилтэн  

2. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 

богино хугацааны зөвлөх 

3. ОНХС-ын Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээний 

зөвлөх   

4. Бэлчээрийн менежментийн богино 

хугацааны зөвлөх  

5. Байгаль орчны нөлөөллийн богино 

хугацааны зөвлөх  

2 
ОНТА-ын гэрээний 

хэрэгжилтийг үнэлсэн. 

Ажлын гэрээ сунгаж 

ажиллах ОНТА-ууд 

цаашид хэрхэн ажиллах 

талаар зөвлөмж 

зааварчилгаа хүлээн 

авсан. 

2018/03/09 2018/03/31 

 Гэрээт ажлын тайланг 21 аймгийн ажилтан 

бүрээр биечлэн хүлээн авч, гэрээ үнэлэх 

маягтын дагуу үнэлсэн.  

 Үнэлгээний дагуу холбогдох санал 

зөвлөмжийг ОНТА-д хүргүүлсэн.  

 Гэрээ сунгаж ажиллуулах саналыг ТХН-ийн 

захиралд танилцуулсан. 

3 

ОНТА-ын үйл ажиллагаанд 

хяналт тавин, удирдлагаар 

хангаж ажилласан. 

Төслийн орон нутаг дахь 

үйл ажиллагаа 
2018/03/09 2018/03/31 

 ОНТА-ын 3-р сарын тайланг хянаж, 4-р 

сарын төлөвлөгөөг хүлээн авч батлуулсан. 



9 
 

төлөвлөгөөний дагуу 

явагдаж байна. 
 4- р сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

хянаж, ажиллаж байна. 

4 

Төслийн 2018 оны үйл 

ажиллагааны, худалдан 

авалтын, санхүүжилтийн 

төлөвлөгөөг боловсруулсан. 

2018 онд төслийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагааны болон 

санхүү, худалдан 

авалтын удирдамж бэлэн 

болно. 

2018/03/09 2018/03/31 

 ДБ, ШХА-аас ирүүлсэн саналыг тусган үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг худалдан авалтын 

төлөвлөгөөтэй цуг боловсруулсан. 

 Дээрх төлөвлөгөөг ТУХ, ДБ-аар батлуулах 

ажлыг хийж байна. 

5 

ДБ-ны төслийн удирдлагын 

баг, ШХА-тай видео 

уулзалт хийн цаашид 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны чиглэлийг 

тодруулсан. 

Төслийн явц, 

тулгамдсан асуудлууд 

болон ДБ-ны ажлын 

хэсгийн Монголд 

ажиллах хугацааг 

тодорхойлсон.   

2018/02/07 2018/02/07 

 Тус видео уулзалтад ТХН-ийн ажилтнууд, 

Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн 

газрын Зээл тусламжийн бодлогын хэлтсийн 

мэргэжилтэн Д.Өлзийсайхан, ДБ-ны ажилтан 

Инго Видэрхофер, Б.Эрдэнэ-Очир, 

Д.Бадамчимэг, ШХА-ын Хамтын 

ажиллагааны захирал, Ерөнхий консул 

Габриелла Спирли, Хөтөлбөрийн ахлах 

зохицуулагч Л.Золзаяа нар оролцсон. 

 ТХН-ийн зүгээс ОНХС-ийн журмын 

шинэчлэл, ОНТА-уудад зориулсан сургалт, 

ЖГҮ, ТХН-ийн ажилтнуудын сонгон 

шалгаруулалт, санхүүгийн үйл ажиллагааны 

хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн 

ажлуудыг танилцуулж цаашид хэрхэх талаар 

хэлэлцсэн. 

 Олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан 

хөгжлийн асуудлаарх ази тивийн хуралд 

ТХН-ийн төлөөллийг оролцуулах асуудал 

болон хандивлагч байгууллагуудын 

санхүүжилтийн дансыг төрийн санд 

төвлөрүүлэх Сангийн яамны шийдвэрийн 

талаар санал солилцсон. 
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6 

Төслийн 2017 оны 

хэрэгжилтийн тайланг 

нэгтгэн боловсруулав. 

ДБ, ШХА төслийн 2017 

оны үйл ажиллагааны 

тайланг хүлээн авч 

төслийн хэрэгжилтийн 

үр дүнгийн талаар 

нэгтгэсэн мэдээлэлтэй 

болсон. 

2018/02/01 2018/02/15 

 ТХН-ийн 2017 оны 1-р сарын 1-ээс 12-р 

сарын 31-ний хооронд хэрэгжсэн үйл 

ажиллагааны тайланг боловсруулж 2018 оны 

2-р сарын 15-нд ДБ, ШХА-т хүргүүлсэн. 

 Жилийн тайланд тухайн хугацаанд ТХН-ийн 

бүтцэд гарсан өөрчлөлт, төслийн бүрэлдэхүүн 

бүрээр хийгдсэн ажлууд, төслийн 

санхүүжилт, худалдан авалтын гүйцэтгэл, 

төслийн зорилгод хүрсэн байдал буюу 

төслийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн төвшин 

зэргийг тусгасан.  

7 

Төслийн хэрэгжилтийн 

талаарх мэдээлэл, 

танилцуулгыг бэлтгэн 

холбогдох байгууллагуудад 

хүргүүлсэн. 

Төслийн оролцогч 

талууд төслийн 

хэрэгжилт, үйл 

ажиллагааны талаар 

ойлголттой болсон.  

2018/01/03 2018/01/12 

 Сангийн сайд болон Төрийн нарийн бичгийн 

даргад зориулсан төслийн танилцуулгыг 

бэлтгэж Хөгжлийн санхүүжилтийн газарт 1-р 

сарын 12-нд хүргүүлсэн.  

 Сангийн яамнаас төслийн 2017 оны үйл 

ажиллагаанд ХШҮ хийх ажлын хүрээнд 

тайлан боловсруулж 1-р сарын 26-д 

хүргүүлсэн.  

 Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын 

газарт  төслийн талаарх мэдээллийг 2-р  

сарын 28-д хүргүүлсэн. 

 Төслийн удирдах хороонд танилцуулах 2017 

оны гүйцэтгэлийн тайлан 3-р сарын 2-нд 

боловсруулсан. 

8 

Төслийн суурь судалгааны 

тайланг хүлээн авч үнэлэх 

ажлыг эхлүүлсэн. 

Судалгааны тайланг 

үнэлэх, шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн суурь 

хэмжээг тодорхойлох 

боломж бүрдсэн. 

2018/01/01 2018/01/25 

 “Интерконсалтинг” байгууллагын Англи, 

Монгол хэл дээр боловсруулсан судалгааны 

тайланг холбогдох хавсралт, судалгааны 

ажлыг баталгаажуулах медиа файлуудын 

хамт хүлээн авсан. 

 Олон нийтийн үзэл бодлын судалгаа, ОНХС-

ийн үйл ажиллагааны үнэлгээ гэсэн үндсэн 2 
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бүрэлдэхүүн бүхий тайланг үнэлэн холбогдох 

зөвлөмжийг гэрээлэгч байгууллагад 

хүргүүлсэн. 

9 

Төслийн санхүүгийн үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэж 

холбогдох тайланг гаргасан. 

  2018/01/01 2018/03/30 

 2018 оны 4-р улирлын зарцуулалтын 

төлөвлөгөөг боловсруулж ТУХ-оор батлуулан 

ДБ-нд хүргүүлсэн. 

 2017 оны Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 

ХХОАТ, НДШ-ийн тайлан зэргийг тухай бүр 

гаргаж хөндлөнгийн аудитаар хянуулж 

дүгнэлт гаргуулсан.  

 Төслийн тусгай дансны зузаатгалыг хийсэн.  

 2017 оны 4-р улирлын анхан шатны 

баримтуудыг хянан үдүүлж архивлахад бэлэн 

болгосон.  

10 

ДБ-аас хэрэгжүүлж буй 

төслийн олон нийттэй 

харилцах ажилтнуудыг 

уулзалтад оролцсон. 

ДБ-ны олон нийттэй 

харилцах туршлага 

болон бусад төслүүдийн 

хэвлэл мэдээлэл, олон 

нийттэй харилцах үйл 

ажиллагааны 

туршлагаас суралцсан. 

2018/03/20 2018/03/20 

 ДБ-ны Ази номхон далайн бүс нутаг 

хариуцсан Олон нийттэй харилцах менежер 

Alejandro Cedeno-ийн Монгол улс дахь 

томилолттой холбогдуулан ДБ-аас 

хэрэгжүүлж буй төслийн олон нийттэй 

харилцах ажилтнуудыг хамруулсан уулзалтад 

оролцсон. 
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4. Төслийн орчны өөрчлөлт, таамаглал ба эрсдэл үүсэх магадлал, тэдгээрийн 

төсөлд үзүүлэх нөлөө 

2015-2017 онуудад үргэлжилсэн эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан ОНХС-д 

төсвөөс төвлөрөх хөрөнгийн хэмжээ өмнөх жилүүдийн төвшнөөс буурсан байдаг. Энэ 

байдал нь төслийн зүгээс ОНХС-ийн гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулалд зарцуулах 

хөрөнгийг багасгах нөлөө үзүүлж байгаа. ОНХС-д төвлөрөх 2017 болон 2018 онуудын 

хөрөнгийн хэмжээ, тухайн жилүүдийн ОНХС-ийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг харгалзан ТХН 

цаашид урамшуулалд зарцуулах боломжит хөрөнгийн урсгалыг тодорхойлж улмаар 

зарцуулагдах магадлалгүй хэсгийг ОНХС-ийн үндсэн дэмжлэг хэлбэрээр зарцуулах 

замаар төслийн санхүүгийн гүйцэтгэлд анхааран ажиллаж байна. 

5. Нийцтэй байдал ба тогтвортой байдал 

5.1. Стратегийн зорилготой нийцтэй байдал 

Нийцтэй байдал хангагдсан. Өөрчлөлт ороогүй. 

5.2. Бодлогын орчин 

Бодлогын орчинд өөрчлөлт ороогүй. 

5.3. Эдийн засаг, санхүүгийн үндэслэл 

Өөрчлөлт ороогүй. 

5.4. Институцийн хүчин чадал 

Өөрчлөлт ороогүй. 

5.5. Нийгэм-соёлын асуудал 

Өөрчлөлт ороогүй. 

5.6. Оролцоо ба өмчлөл 

Өөрчлөлт ороогүй. 

5.7. Жендер 

Өөрчлөлт ороогүй.  

5.8. Байгаль орчин 

Өөрчлөлт ороогүй.  

5.9. Тохиромжит технологи 

Өөрчлөлт ороогүй.  

5.10. Хэрэгжилтийн үр ашгийн үнэлгээ 

Өөрчлөлт ороогүй.  

 

 


