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Төслийн нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон баталж, буцалтгүй 
тусламжийн хугацааг сунгалаа. 

ТА-3 төсөл нь 2002 оноос эхлэн 12 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн Тогтвортой амьжиргаа 

хөтөлбөрийн гурав дах үе шат юм. Хөтөлбөрийн нэг, хоёрдугаар үе шатыг 2002-2007, 2007-

2013 онуудад тус тус амжилттай хэрэгжүүлсэн.  

Энэхүү гурав дах хөтөлбөр нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам, 

холбогдох хууль, эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг сайжруулан боловсруулж, батлуулж, мөрдүүлэх, 

орон нутгийн иргэдийн идэвхтэй оролцоотойгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл 

ажиллагааг үр дүнтэй удирдан зохион байгуулахад аймаг, сумын төрийн албан хаагчдын 

чадавхыг бэхжүүлэх, төслийн хүрээнд хийгдэж буй жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр 

дүнгээр сумдад гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллыг нэмж санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг 

дэмжиж ажиллаж байна. 

Төслийн үр дүнд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлага, зохион байгуулалт сайжирч 

байгаа ба төслийг дэмжсэнээр орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, төсвийн төвлөрлийг 

сааруулах, уул уурхайн орлогоос ашиг хүртэх, Монгол орны бүс нутгийн хөгжлийг 

тогтворжуулахад үр дүнтэй тул "Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн хөгжлийн нөлөөллийг 

цаашид тогтвортой байлгахад дэмжих зорилгоор Дэлхийн банкнаас төслийг одоогийн 

дуусах хугацаа болох 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн хоёр жилээр сунгаж, 

нэмэлт 12 сая ам.доллар санхүүжилтийг олгохыг Дэлхийн Банкны захирлуудын зөвлөлөөс 

батлан шийдвэрлэв. 

УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 5 сарын 12-ны хуралдаанаар 

уг хуулийн төслийг хэлэлцэж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлуулахаар дэмжигдэв. 

Ийнхүү Улсын Их Хурлын 2020 оны 5 сарын 14 өдрийн хуралдаанаар Монгол Улс, Олон 

улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай 

хуулийн төслийг баталлаа. Тус хэлэлцээрийн дагуу зээлийн санхүүжилтийг Олон улсын 

хөгжлийн ассоциациас олгох бөгөөд зээлийн хүү 1.25 хувь байх ба зээлийг эргэн төлөх 

хугацаа 30 жил, үүнээс эхний 5 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. 

Шинэ Коронавирусын халдварын улмаас Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын хэсэгчилсэн зэрэгт 2020.02.13-ны өдрөөс эхлэн шилжих тухай Засгийн газрын 

тогтоолын дагуу нийтийг хамарсан сургалт, чадавх бэхжүүлэх бүх төрлийн сургалтууд, олон 

улсын туршлага судлах аялал, сургалтуудыг зохион байгуулах боломжгүй нөхцөл байдал 

үүссэн. Эдгээр чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны ихэнх зардлыг Швейцарын Хөгжлийн 

Агентлагийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд санхүүжүүлдэг тул Сангийн Яамнаас буцалтгүй 

тусламжийн хугацааг сунгах хүсэлт (2020/04/20, 2020/5/14 тоот албан бичгүүд) гаргасныг 

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг нааштайгаар шийдвэрлэж буцалтгүй тусламжийн хэрэгжих 

хугацааг хоёр үе шаттайгаар сунгах зөвшөөрөл олгоод байна. Үүнд:  

 

- Үйл ажиллагааны хэрэгжилт дуусах хугацаа- 2021/06/30 
- Төслийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн баримт эцэслэн хүлээлгэн өгөх хугацаа-

2021/12/31       

Төслийн хэрэгжилтийн хугацааг сунгах бэлтгэл байдлыг хангах ажлын хүрээнд нэмэлт 

санхүүжилтийн баримт бичиг болох 8 бүлэг хэрэгжилтийн гарын авлагыг шинэчлэн 

боловсруулж, Дэлхийн Банкны удирдлагад танилцуулж, саналыг нэгтгэн эцэслэн олон 

нийтэд ил тод байдлаар танилцуулсан.  
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Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

 

Хоёр. Төслийн удирдлага, зохион байгуулалт 

Төслийн удирдах хороо 

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, 

тухайн цаг үеийн үйл ажиллагааны удирдамжаар хангах, төслийн хэрэгжилтийг хянах, 

салбарын болон салбар хоорондын уялдааг хангах, ерөнхий хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг 

бүхий Төслийн удирдах хороо (ТУХ)-г Сангийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн 274 дүгээр тушаалаар анх байгуулсан. 2016 онд Засгийн газрын бүтэц, зохион 

байгуулалт шинэчлэгдсэнээр Сангийн яам мөн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийж, Сангийн сайдын 

2016 оны 367 дугаар тушаал, Сангийн сайдын 2018 оны 79 дүгээр тушаалаар тус тус 

өөрчлөгдөн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан. ТУХ нь 2020 онд 1 удаа хуралдаж, 2020 

оны төслийн үйл ажиллагаа, худалдан авах ажиллагааны жилийн төлөвлөөг батлан, 2019 

оны хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ахиц өөрчлөлттэй танилцан, цаашдын үйл 

ажиллагаатай холбоотой тодорхой чиглэл өгч ажиллав.  
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Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн 

 

 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) үндсэн зургаан ажилтан, есөн техникийн богино хугацааны 
зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллав. 2020 оны 2 сард чадавх бэхжүүлэх мэргэжилтэн 
А.Мөнхбаяр өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөв. Сургалт хариуцсан зөвлөх (Б.Нэргүй), олон 
нийтийн худалдан авах ажиллагааны удирдамж боловсруулах зөвлөхийг (Д.Номингэрэл) 
шинээр сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан ба 2018 онд гэрээ байгуулсан худалдан авах 
ажиллагаа-төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан зөвлөх, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
зөвлөх, мэдээлэл технологийн дотоодын зөвлөхүүд, ОНХС-ийн гадаад зөвлөхийг Дэлхийн 
банкны бие даасан зөвлөх  үйлчилгээ сонгон шалгаруулах журмын дагуу зохион байгуулж, 
үргэлжлүүлэн гэрээг сунган ажиллаж байна.  
 
ТА3 төсөлтэй гэрээ байгуулсан хууль эрх зүй, нийгмийн асуудал, байгаль орчин мөн 
бодлогын чиглэлээр богино хугацааны дотоодын зөвлөхүүдийн гэрээт хугацаа дуусаж, 
холбогдох судалгааны тайлан, үр дүнг ТХН-д ирүүлснийг хянан үнэлж, хүлээн аваад байна. 
Төслийн захирал бөгөөд төслийн удирдах хорооны гишүүнээр Сангийн Яам, Төсвийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газар, Төсвийн нэгтгэлийн хэлтсийн дарга Г. Золбоо 2019 оны 
нэгдүгээр сараас томилогдон ажиллаж байна.  
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Орон нутгийн төслийн ажилтнууд 

Төслийн чадавх бэхжүүлэх болон бусад үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд дэмжиж 
ажиллах орон нутгийн төслийн ажилтнууд (ОНТА)-ыг аймаг бүрд сонгон шалгаруулан 
ажиллаж байгаа ба 2020 оны 01 дугаар сарын 31-нээс 06 дугаар сарын 30 өдрийг хүртэл 
гэрээний хугацааг сунган ажиллуулав. Архангай аймгийн орон нутгийн ажилтан өөр ажилд 
шилжсэн ба бусад ажилтнууд үргэлжлүүлэн гэрээгээ сунган ажиллаж байна. Доорх 
хүснэгтэд сонгогдон ажиллаж байгаа ОНТА-ыг жагсаав.  

 
 

Хүснэгт 1 Төслийн орон нутгийн ажилтнууд 

№ Аймаг  Ажилтны нэр Ажиллаж эхэлсэн огноо 

1 Архангай Б.Буяннэмэх 2020 оны 3-р сар 

2 Баян-Өлгий Х.Болашах 2019 оны 2-р сар 

3 Баянхонгор Д.Болдбаатар 2017 оны 4-р сар 

4 Булган Д.Мөнхбаяр 2019 оны 2-р сар 

5 Говь-Алтай Ц.Ачитмаа 2017 оны 4-р сар 

6 Говьсүмбэр Л.Уранчимэг 2017 оны 4-р сар 
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7 Дархан-Уул С.Батхишиг 2017 оны 4-р сар 

8 Дорноговь Б.Өнөрбаян 2017 оны 4-р сар 

9 Дорнод Г.Цолмон 2017 оны 4-р сар 

10 Дундговь Б.Энхтүвшин 2017 оны 4-р сар 

11 Завхан С.Бямбацэрэн 2017 оны 4-р сар 

12 Орхон Б.Наранбат 2018 оны 7-р сар 

13 Өвөрхангай Т.Нарангарав 2017 оны 4-р сар 

14 Өмнөговь Б.Бямбадорж 2017 оны 4-р сар 

15 Сүхбаатар Н.Буянбадрах 2018 оны 9-р сар 

16 Сэлэнгэ Д.Цэнд-Аюуш 2017 оны 4-р сар 

17 Төв Ц.Буманбуян 2017 оны 4-р сар 

18 Увс С.Анхбаяр 2019 оны 2-р сар 

19 Хөвсгөл Ч.Батдорж 2017 оны 4-р сар 

20 Хэнтий Ж.Даваасүрэн 2017 оны 4-р сар 

21 Ховд Ж.Батсайхан 2017 оны 4-р сар 

 

 

  

Гурав. Төслийн үр дүн 

2020 онд төслийн гурван бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд нийт 39 үйл ажиллагааг төлөвлөж 

ажиллав. Үүнээс 5 ажил бүрэн хэрэгжиж дуусан, 22 ажил хэрэгжиж байгаа (төлөвлөсөн 

хугацаандаа), 12 ажил хэрэгжих хугацаа хойшлогдсон.  

Шинэ Коронавирусын халдварын улмаас Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын хэсэгчилсэн зэрэгт 2020.02.13-ны өдрөөс эхлэн шилжих тухай Засгийн газрын 

тогтоол гарч энэ тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг бүрэн 

зогсоох шийдвэр гарсан. Үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан төслийн нэг, хоёрдугаар 

бүрэлдэхүүн хэсэгт тусгагдсан чадавх бэхжүүлэх сургалтууд, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, 

туршлага судлах гадаад болон дотоод сургалтууд зохион байгуулах боломжгүй болсон. 

Гэсэн хэдий ч төслийн зүгээс үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах үүднээс  уулзалт, 

арга хэмжээ, сургалтуудыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, нийгмийн сүлжээ, цахим 

хуудсаар мэдээлэл хүргэх, шаардлагатай видео контентуудыг цаг алдалгүй боловсруулж 

үйл ажиллагаандаа ашигласан нь төслийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл эергээр нөлөөлсөн. 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан ОНХС-ийн 5 багц модуль сургалтын агуулга, хичээлийг 

видео контент хэлбэрээр бэлтгэснээр цаашид орон нутагт төрийн албан хаагчдад зайнаас 

цахимаар суралцах боломж бүрдлээ. Мөн ОНХС-ийн удирдлага мэдээллийн системийг 

шинэчлэн хөгжүүлэлт хийж байгаатай холбогдуулан сумын албан хаагчдад аргачлал, 

зааварчилгааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан нь цаг хугацаа, хөрөнгө хэмнэсэн 

цаашдын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байх сайн туршлагыг энэхүү хугацаанд 

хуримтлууллаа. 

330 суманд 2020 онд ерөнхий дэмжлэг 3.5 тэрбум төгрөг, болзол хангасан сумдад, 

урамшуулалд 6.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдээд байна.  
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Олон нийтийн оролцоот худалдан авах ажиллагааны журмын төслийг шинэчлэх ажлыг 

эхлүүлж, журмыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулж Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

газарт хүргүүлэв.  

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, үйл ажиллагаа, 

хяналтыг сайжруулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, иргэд олон нийтэд ОНХС-ийн 

мэдээллийг ил тод болгох зорилгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Удирдлагын 

мэдээллийн системийг шинэчлэх ажлыг хүрээнд 2020 оны 6 дугаар сарын байдлаар 

системийн эхний 5 цэсийн хөгжүүлж дууссан ба аймаг/сумд эхний төлөвлөлт, хэрэгжилт 

цэсүүдэд хамаарах 3 жилийн мэдээллээ оруулж эхэлсэн бөгөөд 2020 оны 4-р улиралд 

системийг бүрэн ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа болон төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг олон 

нийтэд мэдээлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд ОНХС болон төслийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой нийт 2 шторк, 5 нэвтрүүлгийн зураг авалт, эвлүүлэг, хийц, цацалт, 

үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 21 мэдээ бэлтгэл, цацалт хийж мөн 7 төрлийн 

мэдээлэл, сурталчилгааны материалыг нийт 233900 /үндэсний хэмжээнд/ ширхгийг хэвлэж, 

олон нийт болон сургалтад хамтрагдсан төрийн албан хаагчдад түгээв. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь-49% ба, санхүүгийн зарцуулалт 58% байна.  

Хүснэгт 2. Төслийн хэрэгжилт, гүйцэтгэл 

 Үзүүлэлтүүд 2020 оны хагас жилийн 
хэрэгжилтийн хувь 

1 Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийн 
хуримтлагдсан хувь 

Хэмжих хугацаа болоогүй 

2 Төлөвлөсөн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 49% 

3 Санхүүгийн гүйцэтгэлийн хувь 58% 

4 Нийт дүн  53,5% 

Чадавх бэхжүүлэх  

ОНХС-ийн УМС-ийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэгч компани нь 21 аймгийн ОНТА нар 

мөн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудад цахим сургалт зохион байгуулснаар төслийн 

ажилтнууд УМС-д хэрхэн нэвтрэх, төлөвлөлт, хэрэгжилт цэсэд мэдээлэл оруулах талаар 

мэдлэгтэй болсноор цаашид орон нутагт УМС-ийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг нэвтрүүлэх 

боломж бүрдсэн. 
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Сургалтад хамрагдсан 21 аймаг дах 

төслийн орон нутгийн ажилтнууд 

сонгогдсон 124 суманд биечлэн очин 

ажиллаж нийт 1064 төрийн албан 

хаагчдад холбогдох арга зүйгээр 

хангаж ажилласнаас гадна бусад 187 

сумдын ОНХС хариуцсан төрийн 

сангийн албан хаагчдад УМС-д гарч 

байгаа шинэчлэл, өөрчлөлтийг 

танилцуулж, мэдээллийн системд 

мэдээлэл оруулах, шинэ системийг 

хэрхэн ашиглах талаарх аргачлал, 

зааварчилгааг цахим хэлбэрээр өгч 

сургаж чадавхжуулав.  Энэхүү үйл 

ажиллагааны үр дүнд нийт 213 сум 

2019, 2020 оны төсвийн жилийн төлөвлөлт, хэрэгжилт цэсийн мэдээллүүдийг шинэчлэгдсэн 

УМС-д амжилттай оруулаад байна.  

Худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээ олгох цахим сургалтад 20 хүн хамруулснаас 35% 

буюу 7 хүн тэнцэж ОНХС-ийн үнэлгээний хороонд орж ажиллах эрхтэй болов. 

Өнгөрсөн онд ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийн 

оролцоот хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг бэхжүүлэх зорилгоор 241 суманд 763.1 сая төгрөгийн 

зарцуулалт бүхий дэд төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. 2020 онд эдгээр сайн 

туршлагын арга аргачлал, үр дүнд дүн шинжилгээ хийх, түгээн дэлгэрүүлэх, иргэд олон 

нийтэд ойлгомжтой хэлбэрээр найруулан эмхэтгэх ажил хийгдэж байна.   

Төрийн албан 

хаагчдад 

зориулсан ОНХС-

ийн 5 багц модуль 

сургалтын агуулга, 

хичээлийг видео 

контент хэлбэрээр 

бэлтгэснээр 

цаашид орон 

нутагт төрийн 

албан хаагчдад 

зайнаас цахимаар 

суралцах боломж 

бүрдлээ 
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Олон нийтийн оролцоот худалдан авах ажиллагааны журмын шинэчлэл 

Төслийн нэгдүгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд одоо мөрдөж байгаа олон нийтийн 

оролцоот худалдан авах ажиллагааны холбогдох журамд шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулахаар төслийн нэгж болон богино хугацааны дотоодын зөвлөх хамтран ажиллаж 

байна. Журмын төслийг шинэчлэн боловсруулсантай холбогдуулан дараах судалгаанууд 

хийгдээд байна. Үүнд: 

- Энэтхэг, Филиппин болон Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн 
босголт хөгжлийн банк, Африкийн хөгжлийн банкид хэрэгжиж буй олон нийтийн 
оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, хэрэгжилтийн харьцуулсан 
судалгаа 

- Тоон судалгаанд олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд 
оролцогч сум, дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанаас анкетын 
судалгааг онлайн хэрэгсэл (www.surveymonkey.com)-ээр 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 09-ний өдрөөс 17-ны өдрийг хүртэл хугацаанд авч, суурь судалгааг зохион 
байгуулав. Анкетын асуулгад Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
системийг удирдагч Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан 
авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтэс, нийт аймаг, дүүргийн 145 нэгж 
оролцов.  

- Налайх дүүргийн олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаанд оролцож 
гэрээ байгуулсан бүлгийг хамруулсан чанарын судалгааг зохион байгуулав. 

Дээр дурдсан дүгнэлт шинжилгээ, суурь болон харьцуулсан судалгаа, анкетын болон фокус 

группийн ярилцлагад үндэслэн олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны 

журмыг сайжруулах зөвлөмж боловсруулж Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт 

хүргүүлээд байна.  

Үр дүнд суурилсан урамшуулал, дэмжлэг 

Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг 2020 оны 1-2-р улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ч 

Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн улмаас 8-10 сард хэрэгжүүлэхээр хойшлуулав. 21 

аймаг дах төслийн орон нутгийн ажилтнууд өмнөх ЖГҮ ээр бага оноо авсан сонгогдсон 124 

сумын ОНХС хариуцсан ажилтан, албан хаагчдад ЖГҮ-ний танилцуулга, үнэлгээний 

үзүүлэлт тус бүрээр гарсан оноог танилцуулж, бага үнэлэгдсэн шалтгаан, алдаа, 

сургамжийн талаар харилцан зөвлөлдөж, ЖГҮ-ний бэлтгэл байдлыг хангаж ажиллав. 

Дэлхий нийтэд COVID 19 цар тахлын улмаас үүссэн онцгой нөхцөл байдал нь Монгол Улсын 

2020 оны эдийн засагт ч сөргөөр нөлөөлж орлого буурснаар ОНХС-ийн эх үүсвэр 20 гаруй 

хувиар буурах хандлагатай байна. Иймд төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зүгээс 2020 оны 

сумдын ОНХС-д 0.7 сая ам долларын нэмэлт дэмжлэг өгөх хүсэлтийг тооцооллын хамт

Санхүүжүүлэгч байгууллага Дэлхийн банк болон Швейцарын хөгжлийн агентлагт хүргүүлж, 

зөвшөөрөл аваад байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын 

шилжүүлэг тооцох аргачлал батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 17-ны 

өдрийн 230 дугаар тогтоолоор баталсан аргачлалын дагуу 330 суманд 2020 онд ерөнхий 

дэмжлэг 3.5 тэрбум төгрөг, болзол хангасан сумдад, урамшуулалд 6.5 тэрбум төгрөгийн 

санхүүжилт хийгдээд байна.  

http://www.surveymonkey.com)-ээр
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ОНХС-аар хэрэгжүүлэх төслүүдэд байгаль орчны урьдчилсан үнэлгээ хийх 
хялбаршуулсан аргачлал боловсруулах 

ТНХ-ээс ОНХС-аар хэрэгжүүлэх төслүүдэд байгаль орчны урьдчилсан үнэлгээ хийх 

хялбаршуулсан аргачлал, гарын авлага боловсруулж, орон нутгийн байгаль орчны 

байцаагч ба байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр 2019-2020 онуудад богино 

хугацааны дотоодын зөвлөхтэй хамтран ажиллаж байна.  

ОНХС-аар хэрэгжүүлэх төслүүдэд байгаль орчны урьдчилсан үнэлгээ хийх хялбаршуулсан 

аргачлалыг бүх сумдын байгаль хамгаалагч болон байцаагч нарт танилцуулж сургахаар 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусган 

ажиллаж байна. Мөн Байгаль орчны эрсдэлийн удирдлагын зөвлөхийн боловсруулсан 

төслүүдэд байгаль орчны урьдчилсан үнэлгээ хийх диаграммыг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яаманд танилцуулаад байна. 

Төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх, түгээн дэлгэрүүлэх 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа болон төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг олон 

нийтэд мэдээлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд ОНХС болон төслийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой нийт 2 шторк, 5 нэвтрүүлгийн зураг авалт, эвлүүлэг, хийц, цацалт, 

үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 21 мэдээ бэлтгэл, цацалт хийж мөн 7 төрлийн 

мэдээлэл, сурталчилгааны материалыг нийт 233900 /үндэсний хэмжээнд/ ширхгийг хэвлэж, 

олон нийт болон сургалтад хамтрагдсан төрийн албан хаагчдад түгээв.  

Төслийн олон нийттэй 

харилцах стратегийн хүрээнд  

2020 онд “Аймаг тайлагнаж 

байна” нэртэй нийгмийн 

сүлжээнд тулгуурласан аяныг 

амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

Тус аяны хүрээнд долоо хоног 

бүр нэг аймаг сонгогдон 

өөрийн аймаг, орон нутагт 

ОНХС-ийн санхүүжилтээр 

хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, 

төсөл, арга хэмжээний 

хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар 

зурагт танилцуулга бэлтгэн 

https://www.facebook.com/groups/166895554126807/ Facebook (орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн нэгдсэн бүлэг) байршуулж байна.    

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Удирдлагын мэдээллийн систем 
хөгжүүлэлт 

“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох, үйл ажиллагаа, 

хяналтыг сайжруулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, иргэд олон нийтэд ОНХС-ийн 

мэдээллийг ил тод болгох зорилгоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Удирдлагын 

https://www.facebook.com/groups/166895554126807/
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мэдээллийн системийг шинэчлэх ажлыг 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.  УМС-ийг одоо 

ашиглагддаг Шилэн данс, FISCAL(ФИСКАЛ), Төсвийн төлөвлөлтийн, Засгийн газрын 

санхүүгийн удирдлагын зэрэг мэдээллийн сангуудтай холбоход илүү уян хатан, хялбар, 

аюулгүй байдлын тал дээр найдвартай байхаар хөгжүүлэлт хийгдэж байна. 

Одоогийн ашиглагдаж буй ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн систем нь төлөвлөсөн 

шилжүүлэг, батлагдсан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, санхүүжилт зэрэг 

тодорхой цөөн тооны мэдээллүүдийг агуулсан байдаг бол шинэ систем ашиглалтад 

орсноор иргэний анх гаргасан саналаас эхлээд, ИТХ-аар батлагдах хүртэлх үе шатуудаас 

гадна, гүйцэтгэл, төлбөрийн хуваарь, санхүүжилтийн мэдээлэл, анхны, явцын, ажил 

дууссаны даррах үеийн гэрэл зураг зэрэг тоон болон зураг, файл, текстэн мэдээллүүдийг 

багтаасан цогц систем болж байгаа юм. Мөн эдгээрээс гадна хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний хэсэг, “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ” хийх цэсийг багтааснаараа ОНХС-ийн үйл 

ажиллагааг сайжруулахад зориулагдсан дүн шинжилгээ хийх боломжтой мэдээллүүд 

системээс гарах давуу талтай болж байна. 

Дүрслэл 1  ОНХС-ийн Удирдлага мэдээллийн системийн бүтэц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Хуваарилалт цэс нь санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагаас эхлээд орон нутгийн шат шатны 

Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтнүүд хөрөнгийн 

хуваарилалтын мэдээллээ оруулах хэсэг юм. Өмнөх системтэй 

ХУВААРИЛАЛТ ЦЭС 
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харьцуулахад шинэ системд тухайн аймаг/нийслэл нь ОНХС-ийн 

хөрөнгийнхөө хэдэн хувийг сум/дүүрэгтээ хуваарилах хэмжээг 

тооцоолон бодох хэсэгтэй болсноороо давуу талтай. Өөрөөр 

хэлбэл аймаг/нийслэл нь ОНХС-ийн санхүүжилтийнхээ 30-аас 

доошгүй хувийг сум/дүүрэгтээ хуваарилах үйл явцыг итгэлцүүрийн 

дагуу өөрсдөө бодож гаргадаг байсан бол шинэ системийн хувьд 

шилжүүлэх хувь хэмжээгээ л оруулахад сум/дүүрэгт 

хуваарилагдах хөрөнгийн хэмжээ автоматаар бодогдож гарах юм. 

 

Төлөвлөлт цэс нь иргэний гаргасан саналуудаас эхлээд Иргэдийн 

нийтийн хурлаар хэдэн санал хэрхэн эрэмбэлэгдсэн, түүнийг 

ажлын хэсэг яаж нэгтгэж эрэмбэлсэн, Иргэдийн төлөөлөгчийн 

хурал хэрхэн баталсан гээд анх санал гарахаас эхлээд ИТХ-аар 

батлагдах хүртэлх үе шат бүрийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй 

оруулснаар иргэний гаргасан санал батлагдсан эсэх, хэрэв 

хасагдсан бол аль үе шатанд ямар шалтгаанаар хасагдсан, 

төлөвлөлтийн үйл явц нь хууль, тогтоомжийн дагуу зөв явагдсан 

эсэхийг харах боломжтой болж байна. Мөн баг/хорооны түвшний 

хэрэглэгчдэд зориулан “Иргэдийн нийтийн хурлын тогтоол” болон 

“төсөл, арга хэмжээний танилцуулга” зэрэг “ОНХС-ийн үйл 

ажиллагааны журам”-ын хавсралтуудыг хэвлэхэд бэлэн байдлаар 

гаргаж ирдгээрээ давуу талтай.  

 

Хэрэгжилт буюу худалдан авах ажиллагаатай холбоотой цэс нь 

“Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн систем”-тэй 

холбогдсоноор гүйцэтгэгчийн талаарх болон төлбөрийн 

хуваарьтай холбоотой мэдээллийг татаж харуулах боломжтой 

болсон. Ингэснээр систем хоорондын уялдаа холбоог хангах, 

гүйцэтгэгч болон бусад талуудад мэдээллийг нээлттэй болгож 

байгаагаараа онцлогтой 

 

Тайлан цэс нь системд оруулж буй бүх мэдээллийг нэгтгэсэн 

байдлаар “тайлан” цэсээс гаргана. Тайланд санал өгсөн иргэдийн 

тоо, ИНХ-ын оролцоо, оролцогчдын хүйс, тухайн төсөл арга 

хэмжээнүүдэд байгаль орчны үнэлгээ хийгдэх шаардлагатай эсэх, 

тухайн хөрөнгө оруулалт нь гамшгийг даван туулахад ач 

холбогдолтой эсэх зэрэг нэмэлт мэдээллүүдийг багтаасан болно. 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ цэс нь хэрэгжиж байгаа болон 

хэрэгжээд дууссан хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга 

хэмжээнд аль субъектээс хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж байгаа 

болон хийгдсэн талаарх мэдээллийг харуулж өгнө. 

ТАЙЛАН ЦЭС 

ХЭРЭГЖИЛТ ЦЭС 

ТӨЛӨВЛӨЛТ ЦЭС 

ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ 
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Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийхдээ тухайн суманд заавал 

биечлэн очиж үнэлгээг хийдэг байсан бол шинэ системтэй 

болсноор “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г системээрээ 

дамжуулан хийх боломжтой болох юм. Ингэснээр удирдлагыг 

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны бүтэн мөчлөгийн үйл явцын 

мэдээллээр хангах, бодлогын түвшинд ашиглагдах мэдээллийн 

баазыг бий болгохоос гадна санхүү, цаг хугацааны хувьд 

хэмнэлттэй, үр ашигтай байх давуу талтай. 

 

Иргэдэд зориулсан цэсээр иргэд мэдээллийг улсын хэмжээний 

дүн мэдээнээс эхлээд тухайн амьдарч буй орон нутгийнхаа 

хөрөнгийн хуваарилалт, иргэдээс анх гарсан болон батлагдсан 

санал, аль шатанд өөрийн гаргасан санал нь хасагдсан эсвэл 

батлагдсан, сангийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох заавар, 

зөвлөгөө, тухайн амьдарч буй орон нутагт нь ОНХС-ийн 

санхүүжилтээр ямар хөрөнгө оруулалт хэрэгжсэн, хэрэгжиж 

байгаа, дараа жил хэрэгжих вэ? гэх мэт мэдээллүүдийг авахаас 

гадна иргэдэд зориулсан хэсэг нь гар утас, хөдөлгөөнт 

төхөөрөмжид зориулсан цахим санал авах аппликэйшнтэй 

холбогдох юм. Төслийн хүрээнд бий болж ашиглагдаж буй Орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн цахим хуудсанд иргэдэд харагдах 

мэдээллийн хэсэг нь байршсанаар шаардлагатай цогц мэдээллийг 

нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлж өгнө. 

 

2020 оны 6 дугаар сарын байдлаар системийн эхний 5 цэсийн хөгжүүлж дууссан ба 

аймаг/сумд эхний төлөвлөлт, хэрэгжилт цэсүүдэд хамаарах 3 жилийн мэдээллээ оруулж 

эхэлсэн бөгөөд 2020 оны 4-р улиралд системийг бүрэн ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна.  

ЖИЛИЙН 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭ  

ОЛОН НИЙТЭД 

ХАРАГДАХ ХЭСЭГ 
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Дөрөв. Төслийн хэрэгжилтийн байдал, гол хийгдсэн ажлууд, хүрсэн үр дүн /бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр/ 

 
Төслийн үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн тус бүрээр тайлангийн хамрах хугацаанд хийсэн ажлууд, тэдгээрийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 
хамаарах байдлыг багцлан доор орууллаа. 
 
 

I БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Орон нутгийн засаглал болон амьжиргааны чадавхыг бэхжүүлэх 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэг

ч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 

Жилийн 
төлөвлө- 
гөөний 

хамаарах 
заалт 

1.  
 

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны гарын авлагын 
Модуль 1, 2 сургалтууд. Удирдлагын 
академи сургагч багш нарыг сургах ба 
эдгээр сургагч багш нар орон нутгийн 
сургалтыг зохион байгуулна. Төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) хяналт тавьж 
оролцоно. (ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 
гарын авлагын Модуль 1, 2 сэдвээр 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулна.) 

ТХН, Орон 
нутгийн 
төслийн 
ажилтан 
(ОНТА), 

Гэрээлэгч 
байгууллага 

 

- Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн 
дэглэмээс шалтгаалан танхимын 
сургалтуудыг 2021 онд зохион 
байгуулахаар болж хойшлуулсан.  

- Тус үйл ажиллагааны төсвийг 
сумдын ОНХС-ын дэмжлэг рүү 
шилжүүлэхээр ДБ-тай тохиролцов. 

    (Хойшлогдсон 2021) 

 1.1.1. 
 

2.  

A3 гэрчилгээ олгох худалдан авах 
ажиллагааны сургалт, ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны гарын авлагын Модуль 3 
сургалт, шинээр боловсруулах "Олон 
нийтийн оролцоотой худалдан авах 
аргачлал"-ын сургалтуудыг аймаг, сумдын 
ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд болон иргэдэд 
зохион байгуулах 

ТХН, ОНТА, 
Гэрээлэгч 

байгууллага 
 

- Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн 
дэглэмээс шалтгаалан танхимын 
сургалтууд зохион байгуулагдаагүй 
хойшлуулсан. 

(Хойшлогдсон) 

Шинэчилсэн хуулийн 
хүрээнд A3 гэрчилгээ 
олгох худалдан авах 
ажиллагааны сургалт, 
модуль 3 сургалт, "Олон 
нийтийн оролцоотой 
худалдан авах аргачлал"-
ын сургалтуудыг 
хамтатган хийх болно 

1.1.2. 
 

3.  
Сумдад ОНХС-ийн жилийн гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг танилцуулах, ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны гарын авлагын Модуль 4,5 

ТХН, ОНТА, 
Гэрээлэгч 

байгууллага 

- ТХН болон төслийн орон нутгийн 
ажилтнууд орон нутагт ажиллаж 
сумын засаг даргын тамгын газрын 

 1.1.3 
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сургалтыг сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд 
болон ИТХ-ын төлөөлөгчид, иргэдэд зохион 
байгуулах 
 

холбогдох мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулсан уулзалт зохион 
байгуулж ЖГҮ-ний үр дүнг 
танилцуулав. 

(8 сард үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.) 

4.  
 

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны гарын авлагын 
Модулиудыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэн 
боловсруулах (Удирдлагын академитай 
гэрээлэх) 
 

ТХН, СЯ, 
Гэрээлэгч 

байгууллага 

- Удирдлагын академитэй гэрээлсний 
дагуу ОНХС-ийн үйл ажиллагааны 
гарын авлагын 1-5 модулийг онлайн 
хэлбэрт оруулах ажил хийгдэж 
байна.  

Хэрэгжиж байгаа 

 1.2 
 

5.  

A3 гэрчилгээ олгох худалдан авах 
ажиллагааны онлайн сургалтын порталыг 
хөгжүүлэх 

 
ДБ, СЯ, ТХН 

- Төслийн богино хугацааны зөвлөх 
Б.Гантулга A3 гэрчилгээ олгох 
худалдан авах ажиллагааны онлайн 
сургалт, тестийн системийг 
хэрэглэгчдээс ирсэн санал хүсэлтийн 
дагуу сайжруулан боловсруулж 
байна. 

Хэрэгжиж байгаа 

Цахим сургалтын агуулга 
тестийн системд 
шинэчлэл хийгдэж байна.  
(www.tender.gov.mn) 
болон ТӨБЗГ-н сайтаар 
хүргэж ажиллав. 

1.3 

6.  
 

Иргэдийн оролцоотой засаглал сэдэвт 
сургалт (Сангийн яамны 3 мэргэжилтэн) 
Орон нутгийн засаглалын "Hague Academy"  
 

ТХН, ОНТА, 
АЧББ 

- Ковид-19 цар тахлын улмаас тус 
сургалт цуцлагдаад байна.  
 

 1.4 

7.  

ОНХС-ийн үйл  ажиллагаанд иргэдийн 
оролцоог сайжруулах сум хоорондын 
туршлага солилцох сургалт, уулзалт, арга 
хэмжээ (HLP) 

 

ДБ, СЯ, ТХН 
- Ковид-19 цар тахлын улмаас  

хойшлогдсон. 
 (Хойшлогдсон) 

 1.5 

8.  
Шийдвэр гаргах түвшинд чадавх 

бэхжүүлэх үйл ажиллагаа (уулзалт, 
семинар, гадаад айлчлал) 

ДБ, СЯ, ТХН 
- Ковид-19 цар тахлын улмаас  

хойшлогдсон. 
 (Хойшлогдсон) 

 1.6 

9.  
Аймаг дах чадавх бэхжүүлэх баг (АЧББ), 

орон нутгийн төслийн ажилчид, төслийн 

ДБ, СЯ, ТХН, 
АЧББ 

 

- Ковид-19 цар тахлын улмаас  
хойшлогдсон. 

(Хойшлогдсон) 

 1.7 

http://www.tender.gov.mn/
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ажилчдын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 
(сургалт, семинар, гадаад айлчлал) 

10.  

ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн 
оролцоог идэвхжүүлэх сайн туршлагын 
эмхэтгэл бэлтгэх 

 
ТХН, 

зөвлөхүүд 

- Зөвлөх баг ОНХС-ийн төлөвлөлт, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд 
иргэдийг хэрхэн оролцуулах сайн 
туршлагын эмхэтгэлийг 
боловсруулах, мэдээлэл цуглуулах 
шатандаа явагдаж байна.    

(Хэрэгжиж байгаа) 

ОНХС-ийн төлөвлөлт, 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээнд иргэдийг 
хэрхэн оролцуулах сайн 
туршлагууд эмхэтгэл 
нэгтгэгдэж байна.  

1.8.1 

11.  

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам, 
гарын авлага, жишиг техникийн 
үзүүлэлтүүд, сайн туршлагын эмхэтгэл, 
сургалтын материалыг хэвлэж тараах 

ТХН, 
зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч 

байгууллага 

- ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам, 
гарын авлага материалыг нийт 
153,000 хувь хэвлэж тараав. 

Гүйцэтгэж дууссан. 

Төрийн албан хаагч 
болон иргэд олон 
нийтийн ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны талаарх 
ойлголт, мэдлэг 
нэмэгдэж байна. 

1.8.2. 

12.  

Иргэдэд зориулсан ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны талаарх зар сурталчилгааны 
материал хэвлэж тараах (ОНХС-ийн 
журмыг агуулсан 2020 оны малчдын 
календарь, хөзөр) 

ТХН, 
зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч 

байгууллага 

- Иргэдэд зориулсан ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээлэл,  
сурталчилгааны 7 төрлийн 
материалыг нийт 223000 хувийг 
хэвлэж тараагаад байна. Үүнд 
- ОНХС-ын мэдээлэл бүхий 2020 

оны малчны календар - 33 500 
ширхэг 

- Төрийн албан хаагчдад 
зориулсан ОНХС мэдээлэл бүхий 
ширээний хуанли- 1200 ширхэг 

- Төрийн албан хаагчдад 
зориулсан ОНХС мэдээлэл бүхий 
тэмдэглэлийн дэвтэр - 1200 
ширхэг 

- Төрийн албан хаагчдад 
зориулсан ОНХС лого бүхий бал 
- 500 ширхэг 

 
ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
хууль, журам, гарын 
авлагаар дамжуулан 
иргэдийн энэ чиглэлээр 
хууль эрх зүйн мэдлэг 
нэмэгдэж байна. 

1.8.3. 
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- Олон нийтийн газар байрлуулах  
ОНХС-ын зурагт хуудас - 11 000 
ширхэг 

- ОНХС-ын мэдээлэл, журмын 
заалт бүхий хөзөр-33500 ширхэг 

 
Гүйцэтгэж дууссан. 

13.  

Олон нийтэд зориулсан радио, 
телевизийн хөтөлбөр, богино танилцуулга 
кино цацах ("Хэрээ Ж" медиа компани, 
Үндэсний суваг, малчин телевиз) 

ТХН, 
зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч 

байгууллага 

- Олон нийтэд зориулсан ОНХС-ийн 
талаар хийсэн радио, телевизийн 
хөтөлбөр, богино танилцуулга гаргах 
ажлын хүрээнд дараах видео 
контентыг гаргаад байна. Үүнд  

- ОНХС  гэж юу вэ? - 7 мин 
-  Иргэдийн нийтийн хурлын 

видео танилцуулга - 8 минут 
- Бүлгийн хэлэлцүүлэг- 9 минут 
- Төрийн албан хаагчдад 

зориулсан лекц видео - 35 минут 
- De Facto ярилцлага - 32 минут 
- Худалдан авах ажиллагааны 

уахим сургалтын видео хичээл - 
2-5 минут - 6 анги 

- Худалдан авах ажиллагааны 
цахим сургалтын танилцуулга 
клип - 1 минут 10 секунд 

- ОНХС-д цаатан иргэдийн 
оролцоо  16 минут 

- ОНХС-ын танилцуулга-1 минут 
10 секунд 

- МҮОНРТ, Ийгл мэдээ, NTV 
телевизээр мэдээ бэлтгэх, түгээх 

(Хэрэгжиж байгаа) 

Сонирхолтой видео 

контентууд гаргаснаар 

төслийн үйл ажиллагаа, 

үр дүн, ОНХС-ын талаарх 

төрийн албан хаагч 

болон иргэд олон 

нийтийн ойлголт, мэдлэг 

нэмэгдэж байна. 

ОНХС-ийн танилцуулга 

видео контентыг нийт 

175770 хүн үзээд байна.   
1.8.4. 

14.  
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 

аргачлалыг сайжруулан боловсруулах 
СЯ, ТХН, 

зөвлөхүүд, 

- Олон нийтийн оролцоотой худалдан 
авах аргачлалыг сайжруулан 
боловсруулах зөвлөхийн сонгон 

Олон нийтийн оролцоот 

худалдан авах 1.9. 
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гэрээлэгч 
байгууллага 

шалгаруулалт хийгдэж зөвлөх 
Д.Номингэрэлтэй гэрээ байгуулав. 
Зөвлөх ажлын даалгаврын дагуу 
олон нийтийн оролцоот худалдан 
авах ажиллагааны холбогдох 
журамд дүгнэлт шинжилгээ, суурь 
болон харьцуулсан судалгаа хийж,  
нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагааны журмыг сайжруулах 
зөвлөмж боловсруулж Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны газарт 
хүргүүлээд байна. 

(Хэрэгжиж байгаа) 

ажиллагааны журамд 

шаардлагатай өөрчлөлт, 

шинэчлэл хийгдэнэ.  

 

15.  
Орон нутгийн худалдан авах үйл 

ажиллагаанд зориулсан жишиг техникийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, боловсруулах 

СЯ, ТХН, 
зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч 

байгууллага 

- Тус зөвлөх үйлчилгээг 2021 онд 
гүйцэтгэхээр болж хойшлуулав. 

(Хойшлогдсон) 

 

1.10. 

16.  

Аймаг, сумдын байгаль орчны 
мэргэжилтнүүд болон холбогдох газар, 
хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
"ОНХС-ийн төслүүдэд Байгаль орчны 
үнэлгээ хийх аргачлал нэвтрүүлэх" сургалт 

БОАЖЯ, 
ТХН, АЧББ 

- Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн 
дэглэмээс шалтгаалан танхимын 
сургалтууд зохион байгуулагдаагүй 
хойшлуулсан. 

(Хойшлогдсон) 

 

1.11. 

17.  
ОНХС-ийн Удирдлагын мэдээллийн 

систем (УМС)-ийг ашиглах аргачлалын 
сургалт 

ТХН, 
зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч 

байгууллага 

- Удирдлагын мэдээллийн системийг 
хөгжүүлэгч компаны зүгээс УМС-ийг 
төлөвлөлт, хэрэгжилт цэсэд 
мэдээлэл хэрхэн оруулахтай 
холбоотой цахим сургалтыг зохион 
байгууллаа. Сургалтад хамрагдсан 
21 аймаг дах төслийн орон нутгийн 
ажилтнууд сонгогдсон 124 сумын 
ОНХС хариуцсан ажилтан, албан 
хаагчдад УМС-д гарч байгаа 
шинэчлэл, өөрчлөлтийг танилцуулж 
сургалаа.  

УМС-д хэрхэн зөв 
оруулах зааварчилгаа 
өгснөөр нийт 213 сум 
мэдээллээ шинэчлэгдсэн 
УМС-д амжилттай 
оруулаад байна. 
 

1.12. 
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 (Хэрэгжиж байгаа) 

18.  
Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн дунд 

хугацааны үнэлгээ 

ТХН, 
Гэрээлэгч 

байгууллага 

- Төслийн дунд хугацааны үнэлгээг 
хийх ажлын даалгаврыг боловсруулж 
дуусан Дэлхийн Банканд илгээгээд 
байна. 

(Хэрэгжиж байгаа) 

Төслийн дунд хугацааны 
үнэлгээг хийх 
гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулахад бэлэн 
болно.   

1.13. 

19.  
ОНХС-ийн төслүүдэд техникийн аудит 

хийх 

ТХН, 
Гэрээлэгч 

байгууллага 

- ОНХС-ийн төслүүдэд техникийн 
аудитыг 2021 онд хийхээр Дэлхийн 
Банктай тохиролцов. хойшлуулсан. 

(Хойшлогдсон 2021) 

 

1.14. 

20.  
ОНХС-ийн бодлого боловсруулах олон 

улсын зөвлөх 
ДБ, ТХН 

ОНХС-ийн бодлого боловсруулах 
олон улсын зөвлөх үйлчилгээг 2021 
онд хэрэгжүүлэхээр Дэлхийн Банктай 
тохиролцов.   (Хойшлогдсон 2021)  

 

1.15. 

21.  
Хууль эрх зүйн зөвлөх (2019 онд хийсэн 

гэрээний үлдэгдэл 40%) 
ТХН 

- Төслийн богино хугацаат эрх зүйн 
зөвлөхийн (П.Нэргүй) ажлын 
даалгаврын хүрээнд ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны хууль эрх зүйн орчин, 
түүнийг ямар арга замаар төслийн 
бодлогын шинэчлэлтэй уялдуулан 
сайжруулах боломж байгааг судалж 
улмаар ОНХС-ийн хууль эрх зүйн 
орчны шинжилгээг уялдуулан хийж 
цаашдын санал, зөвлөмж бүхий 
тайланг ТХН хүлээн авлаа. Тайланд 
тусгагдсан дараах чиглэлүүдийг 2020 
онд төлөвлөж буй ОНХС-ийн 
бодлогын хэлэлцүүлгийн үеэр 
танилцуулахаар бэлтгэж байна. Үүнд: 
- Ач холбогдол бүхий хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх 

- Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт 

ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны хууль эрх 
зүйн орчин, түүнийг ямар 
арга замаар төслийн 
бодлогын шинэчлэлтэй 
уялдуулан сайжруулах 
боломж бүрдсэн. 

1.16. 
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Гүйцэтгэж дууссан 

22.  
ОНХС-ийн бодлого боловсруулах зөвлөх 

(2019 онд хийсэн гэрээний үлдэгдэл 20%) 
ТХН 

- ОНХС-ын бодлогын зөвлөх 
А.Хашцэцэг ажлын даалгаврын дагуу 
ОНХС-ын холбогдох барим бичгийн 
судалгааг хийж тайланг нэгтгэв. 
Тайлан, үр дүнг ТХН-д танилцуулав. 

Гүйцэтгэж дууссан 

Ажлын даалгаврын 
хүрээнд ОНХС-г цаашид 
тогтвортой, үр дүнтэй 
үргэлжлүүлэх чиглэсэн 
холбогдох дүн 
шинжилгээ, судалгаа 
хийгдэж мөн ЖГҮ болон 
урамшууллын системын 
давуу болон сул талууд 
цаашдын тогтвортой 
байдлыг хангахад 
чиглэсэн зөвлөмжүүдийг 
гаргав.  

1.17. 

23.  

Төслийн зөвлөхүүд (Удирдлагын 
мэдээллийн систем, байгаль орчин болон 
нийгмийн аюулгүй ажиллагаа + 7-10 дугаар 
сарын ОНХС-ийн мониторинг, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ, иргэд олон нийттэй 
харьцах, төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авах 
ажиллагааны зөвлөх) 

ДБ, ТХН 

- Төслийн зөвлөхүүд ажлын 
даалгаварт туссан ажлын хүрээнд 
зохих хугацаандаа төлөвлөгөө, 
тайланг ТХН-д илгээж ажиллаж 
байна. 

Хэрэгжиж байгаа. 

 

1.18.1 
1,18,2 

 
 
* 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 
төлөвлөг

өө-ний 
хамаарах 

заалт 

1 

Сонгон 
шалгаруулсан ЖГҮ 
хийх зөвлөх 
компаниудад 
зориулсан сургалт 
зохион байгуулах, 
үнэлгээний явцтай 
газар дээр очиж 
танилцах, үр дүнгийн 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах  
 

ТХН, СЯ, 

- 21 аймаг дах төслийн орон нутгийн 
ажилтнууд ЖГҮ ээр бага оноо авсан 
сонгогдсон 124 сумын ОНХС хариуцсан 
ажилтан, албан хаагчдад ЖГҮ-ний 
танилцуулга, үнэлгээний үзүүлэлт тус 
бүрээр гарсан оноог танилцуулж, бага 
үнэлэгдсэн шалтгаан, алдаа, сургамж 
талаар харилцан зөвлөлдөж, ЖГҮ-ний 
бэлтгэл байдлыг хангаж ажиллав. 

- Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн 
дэглэмээс шалтгаалан ЖГҮ хийх зөвлөх 
компаниудын сургалт, хэлэлцүүлгүүд 
хойшлогдсон. 

(Хойшлогдсон) 

ЖГҮ-г гүйцэтгэхэд явцад 
гарсан саад бэрхшээл, 
сургамжууд мөн  үнэлгээг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой орон нутгийн 
удирдлагын хувьд цаашид 
анхаарах асуудлуудыг 
тодорхойлсон. 

2.1 

2 

Сумдад жилийн 

гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

(ЖГҮ) хийлгэх 

ТХН, СЯ, 
зөвлөх 

- Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн 
дэглэмээс шалтгаалан ЖГҮ энэ оны 3 
улиралд багтаан зохион байгуулахаар 
хойшлуулав.  

 
(Хойшлогдсон) 

330 суманд ОНХС-ийн 2019 
оны гүйцэтгэлийг үнэлэх ЖГҮ 
хийгдэнэ. 
 
. 

 

2.2 

3 

Гүйцэтгэлд 

суурилсан 

урамшууллын 

хуваарилалт, 

ТХН, СЯ, 

- Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон 
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох 
орлогын шилжүүлэг тооцох аргачлал батлах 
тухай” Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн 230 дугаар тогтоолоор 

330 суманд ОНХС-ийн төсөл, 
арга хэмжээний санхүүжилт 
олгогдов.  2.3 



“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 
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ерөнхий дэмжлэгийг 

тооцоолж улсын 

төсвийн төсөлд 

тусгах 

баталсан аргачлалын дагуу 330 суманд 
2020 онд ерөнхий дэмжлэг 3.5 тэрбум 
төгрөг, болзол хангасан сумдад, 
урамшуулалд 6.5 тэрбум төгрөгийг сумдад 
олгов. 

Гүйцэтгэж дууссан 
 

III БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ. Төслийн удирдлага, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

№ Төлөвлөгөөт ажлууд 
Хэрэгжүүлэг

ч 
байгууллага 

Гүйцэтгэл Үр дүн 

Жилийн 
төлөвлөгөө

-ний 
хамаарах 

заалт 

1.  

Төслийн үйл 
ажиллагаанд 
санхүүгийн аудит 
хийлгэх  

ТХН, СЯ 

Төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд Муурь-Аудит 
ХХК аудит хийж дуусав.   

Гүйцэтгэж дууссан.  

Төслийн баримт бичгийн дагуу 
төслийн санхүүгийн аудит 
хийгдсэн байна.  

3.1 

2.  

ОНХС-ийн удирдлагын 
мэдээллийн системийг 
боловсруулах, сургах 
зөвлөхийн үйлчилгээ*  

ТХН, СЯ “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мэдээллийн 
нэгдсэн санг бий болгох, үйл ажиллагаа, хяналтыг 
сайжруулах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, иргэд 
олон нийтэд ОНХС-ийн мэдээллийг ил тод болгох 
зорилго бүхий ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн 
систем боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
даалгаврын дагуу амжилттай хэрэгжиж байна. 

Тус систем нь хуваарилалт, төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
тайлан, хяналт, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, олон 
нийтэд харагдах хэсэг гэсэн үндсэн 7 цэстэй 
байхаас олон нийтэд харагдах хэсгээс бусад бүх 
цэсийн хөгжүүлэлт хийгдэж дуусаад байна. 

                                              Хэрэгжиж байгаа. 

ОНХС-ын удирдлага, 
мэдээллийн системийг 
ажиллуулж ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ, зохион 
байгуулалтыг сайжруулна. 

3.2 



“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 
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3.  

ОНХС-аар хэрэгжсэн 
төслүүдэд техникийн 
аудит хийлгэх 

ТХН, СЯ Тус зөвлөх үйлчилгээг 2020 онд гүйцэтгэхээр 
Дэлхийн Банктай зөвшилцөөд байна.  
   

Хойшлогдсон 

Аудитын дүгнэлтэд үндэслэн 
цаашид ОНХС-ийн төслүүдийн 
чанар, үр дүнг сайжруулах арга 
хэмжээ авна.  

3.3 

4.  

ОНХС-ийн үйл 
ажиллагаанд нийгмийн 
хамгааллын судалгаа 
хийлгэх 

ТХН, СЯ ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд нийгмийн хамгааллын 
судалгааг зөвлөх үйлчилгээний батлагдсан ажлын 
даалгаврын дагуу сонгогдсон дотоодын зөвлөх 
(Б.Золзаяа) судалгааны мэдээлэл цуглуулалт, 
бодлогын баримт бичгийн дүн шинжилгээ хийж 
холбогдох үр дүн, зөвлөмж, саналыг тайландаа 
тусган оруулж, эцэслэв. 

Гүйцэтгэж дууссан 

Үндэсний цөөнх болон 
нийгмийн эмзэг бүлэгт ОНХС-
ийн төслүүд үр дүнгээ өгч 
байгаа эсэхийг тодорхойлж, 
Дэлхийн Банкны бодлогын 
дагуу холбогдох зөвлөмж бүхий 
тайланг ирүүлээд байна.  

3.4 

5.  

Төслийн ажилтнуудын 
чадавх бэхжүүлэх 
сургалт, семинар 

ТХН, СЯ Ковид-19 цар тахлын хорио цээрийн дэглэмээс 
шалтгаалан танхимын сургалтууд зохион 
байгуулагдаагүй хойшлуулсан. 

Хойшлогдсон 

ОНХС-ийн удирдамжийн 
хэрэгжилтийг хангахад орон 
нутгийн хамтрагч  
байгууллагатай үр дүнтэй сайн 

3.5 

6.  

Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгжийн үйл 
ажиллагаа цалин, 
түрээс, машины 
засвар  

ТХН, СЯ Хэрэгжиж байгаа  3.6 



“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 
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Тав. 2020 оны эхний хагас жилийн төслийн санхүүжилт, зарцуулалт 

 
Хүснэгт 3 2020 оны жилийн төслийн төсөв, зарцуулалт  

 

Санхүүжүүлэгч 
Үндсэн 
валют 

Нийт 
санхүүжилт 
/сая.нэгж/ 

Нийт 
ашиглалт 
/сая.нэгж/ 

2020 оны 
батлагдсан 

төсөв 
/тэрбум 
төгрөг/ 

2020 оны 
ашиглалт 
/тэрбум 
төгрөг/ 

Дэлхийн Банк USD  $          22.35   $           20.70  12,111.23 ₮   10,396.66 ₮  

Швейцарын 
Хөгжлийн 
Агентлаг 

USD  $            5.67   $             4.30    1,350.00 ₮        819.79 ₮  

    $           28.02   $           25.00  12,111.23 ₮   10,396.66 ₮  

 Ашиглалтын хувь  58% 

 

Зургаа. 2020 оны эхний хагас жилийн төслийн худалдан авах үйл ажиллагаа 

2020 онд төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 7 бараа бүтээгдэхүүн, 15 
зөвлөх үйлчилгээг авахаар төлөвлөсөн ба 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 7 бараа 
бүтээгдэхүүн, 6 зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах гэрээ бүрэн хийгдээд байна. (59%)  
 
Хүснэгт 4 Бараа худалдан авалт 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 
No. 

 

Үйл ажиллагаа 

 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 
(ам.дол

лар) 

Худалдан 
авах 

ажиллага
анд 

мөрдсөн 
журам 

Явц Гэрээний 
дүн 

(ам.долла
р) 

 
1 

ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаатай холбогдох 

хууль, журам, гарын 

авлага, сургалтын 

материалуудыг хэвлэж, 

тараах 

 

14,970 

Харьцуула
лтын 

аргаар 

 
Гэрээлсэн 

2020/02/06 

 
 

14,930 

 
2 

ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаатай холбогдох 

мэдээлэл бүхий гарын 

авлага, дэвтэр, ширээний 

календар 

 

4,270 

Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/02/06 

 
 

4,259 

 
3 

ОНХС-ийн үйл 

ажиллагаатай холбогдох 

мэдээлэл бүхий малчны 

 

25,300 

Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/02/27 

 
 

25,231 



“Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд гадаадын  
зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслийн 
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календарь 2020 он (33,500 

хувь) 

4 ОНХС-ийн танилцуулга 

зурагт хуудас (153,000 

хувь)  

33,450 Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/03/06 

 
33,357 

 
5 

ОНХС-ын сайн туршлагын 

эмхэтгэл(7,500 хувь) 

14,760 Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/04/30 

14,648 

 
6 

Сангийн яам, Үндэсний 

мэдээллийн санд (УМС-

тэй холбоотой тоног 

төхөөрөмж) 

100,000 Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/05/19 

99,204 

7 ОНХС-ийн танилцуулга 

мессеж бүхий хөзөр 

(33,500 ширхэг) 

47,250 Харьцуула
лтын 

аргаар 

Гэрээлсэн 

2020/05/19 

46,064 

Total 240,000   237,693 

 

Хүснэгт 5. Зөвлөх үйлчилгээ 

1 2 3 4 5 6 

Ref. 
No. 

 

Үйл ажиллагаа 

 

Батлаг
дсан 

төсөвт 
өртөг 
(ам.дол

лар) 

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн 
журам 

Явц Гэрээний 
дүн 

(ам.долл
ар) 

1 

ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны гарын 
авлагын Модуль 1, 2 
сургалт, удирдлагын 
академи сургагч багш 
нарыг сургах ба эдгээр 
сургагч багш нар орон 
нутгийн сургалтыг 
зохион байгуулах зөвлөх 
үйлчилгээ.  

120,000 ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 

шалгаруулах 
журам 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

2 

A3 гэрчилгээ олгох 
худалдан авах 
ажиллагааны сургалт, 
ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны гарын 
авлагын Модуль 3 
сургалт, шинээр 
боловсруулах "Олон 
нийтийн оролцоотой 
худалдан авах 
аргачлал"-ын 
сургалтуудыг зохион 

 

 

50,000 

ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 

шалгаруулах 
журам 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 



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

3 

ОНХС-ийн үйл 
ажиллагааны гарын 
авлагын Модулиудыг 
онлайн хэлбэрт 
шилжүүлэн 
боловсруулах 
(Удирдлагын 
академитай гэрээлэх) 

50,000 ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам Хүлээгдэж 

байгаа 
 

4 

A3 гэрчилгээ олгох 
худалдан авах 
ажиллагааны онлайн 
сургалтын порталыг 
хөгжүүлэх зөвлөх 
үйлчилгээ 

 
4,000 

 

ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

5 

Сайн туршлагын 
эмхэтгэл боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээ 

 
10,000 

ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам 

Гэрээлсэн 
Боловсрол 
хөгжлийн 
төв  
2020/04/30 

4,410 

6 

ОНХС-ийн мэдээлэл, 
сурталчилгааны видео, 
клипийг үндэсний болон 
орон нутгийн ТВ-ээр 
нэвтрүүлэх  
  

 
50,000 

ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам 

MNB, 
Малчин ТВ   
гэрээ 
зурагдав.  
2020/05/04 

11,281 

7 

Олон нийтийн 
оролцоотой худалдан 
авах аргачлалыг 
сайжруулан 
боловсруулах зөвлөх 
үйлчилгээ 

 
7,200 

 
Бие даасан 
зөвлөх 
 

Гэрээлсэн 
Д.Номингэр

эл  
2020/03/16 

4,490 

8 

Орон нутгийн худалдан 
авах үйл ажиллагаанд 
зориулсан жишиг 
техникийн 
үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлж, 
боловсруулах 

 
20,000 

 
Зөвлөхийн ур 
чадварт 
суурилсан 
сонгон 
шалгаруулалт 

 

Гэрээлсэн 
Удирдлагын 

Академи  
2020/02/18 

20,000 

9 

Тогтвортой амьжигаа-3 
төслийн дунд хугацааны 
үнэлгээ 
 

100,000 Зөвлөхийн ур 
чадварт 
суурилсан 
сонгон 
шалгаруулалт 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

10 

Орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалт, эдийн засаг 
дүн шинжилгээ хийх 
зөвлөх үйлчилгээ  

30,000 Зөвлөхийн ур 
чадварт 
суурилсан 
сонгон 
шалгаруулалт 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

11 
ОНХС-ийн хөрөнгө 
оруулалтын техникийн 

70,000 Зөвлөхийн ур 
чадварт 
суурилсан 

Хүлээгдэж 
байгаа  
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чанарын үнэлгээ хийх 
зөвлөх үйлчилгээ 

сонгон 
шалгаруулалт 

12 

ОНХС-ийн бодлого 
боловсруулах олон 
улсын зөвлөх 
 

20,000 ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам 

Гэрээлсэн 
Рожер 
Шотон 
2020/02/13 

 
20,000 

13 

ЖГҮ гүйцэтгэх зөвлөх 
үйлчилгээ  

200,000 ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 
шалгаруулах 
журам 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

14 

ОНХС-ийн вэб хуудсыг 
УМС-тэй уялдуулан 
сайжруулж, 
боловсруулах 

2,000 Дэлхийн банкны 
зөвлөх сонгон 
шалгаруулах 

журам 

Хүлээгдэж 
байгаа 

 

15 

Сургалтын зөвлөх 6,000 ДБ-ны зөвлөх 
сонгон 

шалгаруулах 
журам 

Гэрээлсэн  
П.Нэргүй  
2020/03/02  

4,100 

Total 739,200   64,281 

Grand Total 979,200   301,974 

 
 
 
 
 

Долоо. Цаашид анхаарах асуудлууд: 

 
Шинэ Коронавирусын халдварын улмаас Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын хэсэгчилсэн зэрэгт 2020.02.13-ны өдрөөс эхлэн шилжих тухай Засгийн газрын 

тогтоолын дагуу нийтийг хамарсан сургалт, чадавх бэхжүүлэх бүх төрлийн сургалтууд, олон 

улсын туршлага судлах аялал, сургалтуудыг зохион байгуулах боломжгүй нөхцөл байдал 

үүссэн. Энэхүү өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг цуцлах хугацаа тодорхойгүй хэвээр байгаа тул 

жилийн үлдсэн хугацаанд жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, чадавх бэхжүүлэх төлөвлөгөөт 

сургалтууд, төслийн дунд шатны үнэлгээ зэрэг томоохон ажлууд байгааг нарийн төлөвлөх, 

богино хугацаанд гүйцэтгэх шаардлага гарч байна.   
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Хавсралт -1 Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувь 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хавсралт -2 Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн гүйцэтгэл 

2020 онд 3-4 р улиралд гүйцэтгэх дунд шатны үнэлгээгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийн ахицыг хэмжинэ.    
 
 

 Шалгуур үзүүлэлт  Cуурь 
түвшин 

2018 

(өмнөх жил) 
2019 

(тайлант жил) 
2020 төслийн 
эцсийн 
зорилтот 
түвшин 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн 
биелэлтийн хувь 

Төслийн хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлт (Project Development Objective Indicators) 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
1 

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

30.37% 36.69% 59,5% 60% 
Хэмжих хугацаа 

болоогүй 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
2 

ОНХС нь орон нутгийн 
хөрөнгө оруулалтын 
тэргүүлэх чиглэлтэй 
нийцэж байгаа гэдэгтэй 
санал нийлсэн иргэдийн 
хувь хэмжээ 

48.01% 
2020 онд 
хэмжинэ. 

2020 онд 
хэмжинэ. 

60% 
Хэмжих хугацаа 

болоогүй 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
3 
 

Оролцоо: Сумын 
иргэдийн дунд зохион 
байгуулсан ОНХС-ийн 
үйл ажиллагааг хэлэлцэх 
хуралд оролцсон эсвэл 
санал асуулгад саналаа 
өгсөн өрхийн хувь хэмжээ 

49.32% 
2020 онд 
хэмжинэ. 

2020 онд 
хэмжинэ. 

60% 
Хэмжих хугацаа 

болоогүй 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
4 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хэрэгжсэн төслийн тоо 0 24,900 29,376 29000 - 

Төслийн дунд шатны шалгуур үзүүлэлт (Intermediate Results Indicators) 

ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТ -

5 

 

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

- - 72% - - 
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бэхжүүлэхийн багийн 
гишүүд болон аймгийн 
түвшний албан хаагчдын 
хувь хэмжээ 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
6 
 

Аймгийн чадавх 
бэхжүүлэхийн багийн 
зохион байгуулсан 
сургалтын үр дүнд 
чадавх нь дээшилсэн 
сумын албан хаагчдын 
хувь хэмжээ 

0 

санхүүгийн 

удирдлага 

48,5% 

худалдан авах 

62,1% 

 

 
- 

Хэмжих хугацаа 
болоогүй 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
7 
 

Сургалтад хамрагдсан 
аймгийн чадавх 
бэхжүүлэхийн багийн 
гишүүд, аймаг сумын 
төрийн албан хаагчдын 
тоо 

0 4,064 15823 8,000 16134 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
8 
 

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

1.04% 

2020 оны- 3-4 
улиралд 
хэмжинэ. 

2020 оны- 3-4 
улиралд 

хэмжинэ.. 
20% 

Хэмжих хугацаа 
болоогүй 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ -
9 
 

ОНХС-ийн төлөвлөлт, 
зарцуулалт, тайлагнал, 
хяналтын засаглал, олон 
нийтийн оролцоог 
сайжруулах гарын авлага 
боловсруулах 
(Тийм/Үгүй) 

Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм 
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ШАЛГУУР 

ҮЗҮҮЛЭЛТ -

10 

 

ОНХС-тай холбоотой 
болон Сангийн яамны 
холбогдох бусад дүрэм 
журмуудын тоо  

0 2 3 3 100% 


