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Холбогдох стратегийн зорилт Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Санхүү/Даатгал ба гэрээт хадгаламж 

Эрүүл мэнд/Эрүүл мэндийн даатгал ба эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн 
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Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн төсөл (ЖҮӨ) 

Төслийн тодорхойлолт Азийн хөгжлийн сан (АХС)-ийн 9 сая ам.долларын санхүүжилт 
бүхий Анхны хөтөлбөрт нийгмийн халамжийн тогтолцооны 
бүрэлдэхүүн хэсэг болох хүнсний талоны хөтөлбөрийн төлөвлөлт ба 
хэрэгжилт багтаж байсан. Анхны төсөл (АХС-ийн 3 сая ам.долларын 
санхүүжилт орсон) хэрэгжсэнээр зорилтот бүлгийг тодорхойлох 
аргазүй сайжирч, нийгмийн халамжийг шинэчлэх стратеги бэлэн 
болсон. Нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд нийгмийн 
хамгааллын салбарт өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн шинэчлэлийг 
үргэлжлүүлэн, анхны төслийн цар хүрээг тэлнэ. Нийгмийн 
халамжийн тогтолцоог нэгтгэж, үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх 
зорилгоор халамжийн төрлүүдийг цөөлнө. Ядуу өрхийг 
тодорхойлоход ашигладаг орлогыг орлуулан тооцох аргыг 
нийгмийн халамжийн бусад төрлүүдэд нэвтрүүлнэ. Нэмэлт 
санхүүжилтийн хүрээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг 
сайжруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, анхны төслийн 
цар хүрээг тэлнэ. Энэхүү нэмэлт санхүүжилт нь Үйл ажиллагааны 
гарын авлагын Н5 хэсэг/Банкны бодлогын баримт бичгийн 11 
дүгээр мөрд заагдсан тэргүүлэх эрэмбээр тодорхойлогдох дараах 3 
шалгуурт нийцсэн: (i) төслийн гүйцэтгэл сайн; (ii) нэмэлт 
санхүүжилт хэрэгжүүлэхэд төслийн бэлэн байдал хангалттай; (iii) 
үр өгөөжтэй, өндөр бүтээмжтэй, ил тод, хэрэглэгч төвтэй нийгмийн 
халамж, даатгалын үйлчилгээг хөгжүүлэх нь Монгол Улсын хувьд 
ихээхэн шинэлэг бөгөөд бусад салбарт үлгэрчлэх загвар болох үр 
нөлөөтэй.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас анхны хөтөлбөр ба төслийн 
буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтийг 2008 онд баталсан ба тэдгээр 
нь хүнсний талоны зорилтот хөтөлбөр нэвтрүүлэх, нийгмийн 
халамжийн тогтолцоог бэхжүүлэх замаар эмзэг бөгөөд ядуу 
өрхүүдийн хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилготой байсан. 
Засгийн газраас ниймгийн халамжийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэх, 
нийгмийн даатгалын үйлчилгээг бэхжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэхэд 
нэмэлт санхүүжилт олгохыг АХБ-аас хүссэн.   

 

Хүнс тэжээл, нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр ба төсөл (ХТНХХТ)-
ийг 2008 оны хүнс болон түлшний хямралд хариу арга хэмжээ 
болгон төлөвлөж, нийгмийн хамгааллын салбарын шинэчлэлийн 
нэг хэсэг болсон. Хөтөлбөрийн хүрээнд хүн амын хамгийн эмзэг 
бүлгийн хэрэгцээг хангах нийгмийн халамж, тусламжийн салшгүй 
хэсэг болсон хүнсний талоны хөтөлбөрийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт 
багтсан. Төслийн зүгээс Монгол Улсад урьд өмнө хэрэглэж 
байгаагүй, ядуурлыг тодорхойлох зорилтот аргазүйг нэвтрүүлж, 



хүнсний талоны хөтөлбөр хэрэгжихэд дэмжлэг үзүүлэн, нийгмийн 
халамжийн шинэчлэлийн багцыг боловсруулсан.  

 

Монгол Улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв эерэг байгаа бөгөөд 
эдийн засгийн албан сектор дахь хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх чиг 
хандлагатай байгаа тул нийгмийн даатгалд түлхүү анхаарах нь зүйн 
хэрэг юм. Гэхдээ, Монгол Улсад эдийн засаг хурдацтай өсөхийн 
зэрэгцээ эмзэг, ядуу ард иргэдийн тоо өндөр хэвээр байгаа нь 
нийгмийн хамгаалал, халамжид тасралтгүй анхаарах 
шаардлагатайг илтгэнэ. 2012 оны 7 дугаар сард, шинээр 
байгуулагдсан засгийн газар өөрийн (2012-2016) мөрийн 
хөтөлбөрөө танилцуулсан ба түүнд нийгмийн хамгаалал, даатгалын 
салбарт шинэлэг, ил тод санхүүгийн үйлчилгээ, мэдээллийн 
технологийн дэвшилтэт технологи, арга хэрэгслийг нэвтрүүлэх 
зорилго тавьсан. Засгийн газрын эрмэлзэл бол одоогийн даатгал, 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хэрэглэгчид сэтгэл ханамжгүй 
байгааг анхаарч, нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээ 
хэрэглэгчдэд хүрэх арга барилд ил тод байдал дутагдаж байгааг 
шийдвэрлэх явдал юм.   

 

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам (ХАХНХЯ)-ны харьяа 
2 агентлаг ажилладаг нь нийгмийн даатгалын 5 сан удирдаж буй 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ) болон нийгмийн 
халамжийн үйл ажиллагааны удирдлагыг хариуцсан Нийгмийн 
халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар (НХҮЕГ) юм. НДЕГ ба НХҮЕГ-
ын үйл ажиллагаа харьцангуй тархмал бөгөөд 21 аймаг, 
нийслэлийн 9 дүүрэгт 30 салбараар дамжуулан тус улсын бүх 352 
суманд үйлчилгээгээ хүргэж байна. Үүний зэрэгцээ, ХАХНХЯ-ны 
удирдлага доор Хүүхдийн төлөө үндэсний газар болон Сэргээн 
засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв ажилладаг. НДЕГ ба НХҮЕГ-ийн 
хувьд тайлагналын автоматжуулсан тогтолцоо байхгүй, сум, аймаг 
дахь нийгмийн үйлчилгээг цахимжуулахад сүлжээний дэд бүтэц 
байхгүй, мэдээллийн сан хэт олон тул мэдээллийн удирдлага, дүн 
шинжилгээ, тайлагнал хүндрэлтэй зэрэг бэрхшээл тулгарч байна.  

 

Нийгмийн халамж. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд АХБ-ны 
дэмжлэгтэйгээр нийгмийн хамгааллын салбарт өргөн хүрээтэй 
шинэчлэл хийсэн хэдий ч санхүүгийн тогтвортой байдал, халамж, 
тусламжийн үр өгөөж зэрэг үндсэн асуудлуудыг шийдвэрлэхийн 
тулд нийгмийн халамжийн төрлийг цөөлөх шаардлагатай байна. 
Нийгмийн халамжийн төрөл хэт олон (60 гаруй) байгаа нь зорилтот 
бүлэгт хүрэхгүй байх, давхардах үр дагавартай. НХҮЕГ-т төвлөрсөн 
удирдлагатай, үр дүнтэй мэдээллийн удирдлагын систем 
байхгүйгээс халамж давхардуулан олгох, дүн шинжилгээ дутмаг 
байх зэрэг алдаа дутагдал гарч байна. 2009 оноод хойш нийгмийн 
халамжийн салбарт бий болсон ахиц дэвшлийг дурдвал, орлогыг 
орлуулан тооцох аргачлал (ООТА) нэвтрүүлсэн, бүх нийтэд тараадаг 
хэд хэдэн халамжийг зогсоосон, Монгол Улсын хувьд анхны 
зорилтот халамжийн хөтөлбөр болсон хүнсний талоны хөтөлбөрийг 
нэвтрүүлсэн болон эдгээр шинэчлэлийн хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлсэн Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга 2012 оны 1 сард батлагдсан зэрэг юм. Нийгмийн 
халамжийг илүү тооцоо, үндэслэлтэй болгон өөрчлөхийг 
эсэргүүцдэг нийтлэг үзэл бодлыг өөрчлөхийн тулд сурталчлан 
таниулах, олон нийтийн харилцааг үр дүнтэйгээр өрнүүлэх, 
чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг ажиллагаа шаардлагатай байна.  

 

Нийгмийн даатгал. НДЕГ нийт 5 нийгмийн даатгалын сан удирддаг 
нь (i) тэтгэврийн сан; (ii) ажилгүйдлийн сан; (ii) эрүүл мэндийн 
даатгалын сан; (iv) тэтгэмжийн сан (өвчин, жирэмсний болон 
амаржсаны, оршуулгын тэтгэмж); (v) ҮОМШӨ-ийн даатгалын сан 
(үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин). Сан бүрд 
хамрагдсан хүн амын тоо харилцан адилгүй байна. Улсын төсвөөс 
бүх санг татаасаар дэмждэг ба тэтгэвэр болон эрүүл мэндийн 



даатгалын сангууд шимтгэлд суурилсан юм. ХАХНХЯ-аас 2012 оны 
байдлаар нийт 850,000 орчим хүнийг хамарч байсан тэтгэврийн 
тогтолцооны шинэчлэлийг эхлүүлж, нэг давхаргат тогтолцооноос 
олон давхаргат тогтолцоо руу шилжиж, хувийн хэвшлийн оролцоог 
хөхиүлэн дэмжих зорилго тавьсан. Нийт хүн амын 98 хүртэлх 
хувийг хамарсан эрүүл мэндийн даатгалын хувьд засаглалыг 
сайжруулах, сангийн удирдлагын бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр шинэчлэл хийж байна. Хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэж, тэгш 
бус байдлын асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлага ихсэхийн хэрээр 
нийгмийн даатгалын ач холбогдол цаашид өсөх нь дамжиггүй. 
Иймд, нэгдсэн ойлголтыг бий болгох зорилгоор 2020 он хүртэлх 
нийгмийн даатгалын салбарын стратегийг тодорхойлох 
шаардлагатай юм.  

 

НХҮЕГ ба НДЕГ-ын мэдээллийн технологийн систем. Эдгээр 
байгууллагын систем нь мэдээллийн технологи (МТ)-ийн процесс, 
програм хангамж, тоноглол, сүлжээний хувьд ихээхэн ялгаа 
зөрүүтэй байна. Одоогийн аргачлалын дагуу НХҮЕГ ба НДЕГ-ын МТ 
системийг бүрэн салангид байлгах нь үр өгөөж муутай юм. МТ-ийн 
эдгээр систем нэг нэгээ уялдсан байдлаар харилцан нөхөх 
боломжтой бөгөөд ингэснээр үйл ажиллагааны үр өгөөж болон 
засвар үйлчилгээ сайжирна. НДЕГ-ын ашиглаж буй систем 
хуучирсан бөгөөд төрийн секторт даган мөрдөх ёстой олон улсын 
нягтлан бодох бүртгэлийн стандартуудыг нэвтрүүлэх боломжгүй 
байна. Нийгмийн халамжийн МТ системийн шинэчлэл шаардлагатай 
бөгөөд үүнийг Дэлхийн банкны техникийн туслалцааны хүрээнд 
хийхээр төлөвлөсөн. НХҮЕГ ба НДЕГ-ын процессууд ил тод, 
оролцогч тал төвтэй болох шаардлагатай. Одоогийн хэрэглэгч-
сервер зарчимтай програм хангамжийг интернет сүлжээнд 
суурилсан интерфэйс руу шилжүүлж, МТ процессийн ил тод 
байдлыг хангавал зохино.  

 

НДЕГ, НХҮЕГ болон яамны түвшинд тайлагнал ба өгөгдлийн дүн 
шинжилгээ (Бизнесийн судалгаа шинжилгээ) автоматжуулаагүй тул 
явцын тайлан боловсруулах, нийгмийн халамж, даатгалын 
гүйцэтгэлийн талаарх дээд шатны удирдлагын асуултуудад хариу 
бэлтгэхэд их хэмжээний гар ажиллагаа орж байна. НДЕГ ба НХҮЕГ-
ын мэдээллийн аюулгүй байдал, өгөгдлийн хадгалалт хангалтгүй 
байна. Эдгээр байгууллагын аль нь ч програм хангамжийн зохих 
лицензийг аваагүй. Иймд, нээлттэй эх үүсвэр бүхий програм 
хангамжийг түлхүү ашиглах нь зүйтэй. НДЕГ, НХҮЕГ-ын хувьд хүний 
нөөц хангалттай бүрдсэн хэдий ч, МТ-ийн төлөвлөгдсөн 
шинэчлэлийг харгалзан хүний нөөцийн чадавхын асуудлыг авч 
үзвэл зохино. Төв байгууллага, аймаг, сум, дүүргийн түвшинд МТ 
нэмэлт тоноглол (компьютер, сервер, дата хадгалах төхөөрөмж гэх 
мэт) шаардлагатай бөгөөд засвар үйлчилгээ, элэгдэл, тогтмол 
шинэчлэлийн зохистой бодлого хэрэгжүүлэхийн тулд МТ төсвийн 
зөв хуваарилалт хэрэгтэй. Өдгөө нийт сумын 50 орчим хувь нь 
интернет сүлжээнд холбогдсон. Засгийн газраас хувийн хэвшилтэй 
хамтран алслагдмал сумдыг сүлжээнд холбохоор ажиллаж байна. 
НДЕГ-ын ашиглаж буй сүлжээний хурд одоогоор хангалттай байгаа 
ч МТ системийн ирээдүйн хүчин чадал, шаардлага хэрэгцээг 
харгалзах нь зүйтэй.   

 

Энэхүү нэмэлт санхүүжилт Үйл ажиллагааны гарын авлагын Н5 
хэсэг/Банкны бодлогын баримт бичгийн 4 дүгээр мөрд заагдсан 
нэмэлт санхүүжилт олгох дараах 4 шалгуурт нийцсэн: (i) АХБ анхны 
төсөлд 2013 оны 1 дүгээр сард үнэлгээ хийж, гүйцэтгэл сайн 
болсныг баталгаажуулан, аргачлал ба аргазүйд томоохон өөрчлөлт 
төлөвлөгөөгүй. Ийнхүү, анхны төсөл техникийн үндэслэлтэй, эдийн 
засгийн үр өгөөжтэй, санхүүжилтийн хувьд асуудалгүй болно;  (ii) 
Засгийн газраас анхны төслийн ач холбогдлыг өндрөөр үнэлж буй 
нь нэмэлт санхүүжилтийн хүсэлт гаргаснаас нь илт. Энэхүү нэмэлт 
санхүүжилт Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр (2012-2016)-т 



багтсан, иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг үр дүнтэй, хүнд 
сурталгүйгээр хүргэхэд чиглэсэн суурь шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд 
амин чухал болохыг нэмэлт санхүүжилт авах хүсэлт нотолж байна; 
(iii) төслийн шинэчилсэн гүйцэтгэлийн хүрээнд анхны төслөөр 
эхлүүлсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үргэлжлүүлж, цар 
хүрээг нь нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хамрахаар өргөжүүлнэ. 

Төслийн үр нөлөө Нийгмийн эрх тэгш байдал сайжирч, ядуурал буурч, нийгмийн 
эрсдэлээс илүү үр дүнтэй сэргийлэн, хор уршгийг бууруулж, 
хүнсний баталгаат байдал бэхжинэ.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Бодлого, тогтолцоо, мэдээллийн технологийг 
сайжруулах замаар нийгмийн халамж (үүнд 
хүнсний хангамжийн дэмжлэг багтана), 
даатгалын үйлчилгээг илүү ил тод, үр 
өгөөжтэй болгоно.  

2017 оны 3-р сарын 31-ээс 4-р сарын 9-ний 
хооронд Засгийн газраас 3 дахь удаагийн 
үндэсний Өрхийн амьжиргааны түвшин 
тодорхойлох судалгааг орлого орлуулан тооцох 
аргаар хийхэд төслөөс дэмжин ажилласан. 
Бүртгэлтэй өрхүүдийн 80 гаруй хувийг хамарсан 
өгөгдөл, мэдээллийг дахин шинжилж, 2.2 сая 
иргэн буюу 570 мянган өрхийн мэдээллийг өрхийн 
мэдээллийн нэгдсэн системд оруулсан. Төрөөс 
тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусламж, үйлчилгээ 
шаардлагатай хувь хүн, өрхүүдэд тэтгэмж, 
үйлчилгээ хүргэхдээ Өрхийн мэдээллийн сангийн 
мэдээллийг ашигладаг.  

 

НДЕГ, НХҮЕГ-ын МТ системийн үнэлгээг хийсэн ба 
МТ системийг сайжруулах зөвлөмжүүд хэрэгжих 
шатандаа байна.  

 

НДЕГ, НХҮЕГ-ын сум, аймаг, дүүрэг дахь 
салбаруудыг зөөврийн компьютер, принтер, UPS, 
програм хангамж болон холбогдох бусад тоног 
төхөөрөмжөөр хангасан.   

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: Хүнсний талоны 
зорилтот хөтөлбөрийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт 
1.1 Хүнсний талон авах зорилтот хэрэглэгчийг 
тодорхойлох шинэлэг аргазүйг 2009 оны 12 
сард туршиж дууссан.  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Хүнсний талоны 
хөтөлбөртэй холбоотой чадавхын хөгжил ба 
харилцаа холбооны стратеги 

2.1. Үндэсний болон орон нутгийн оролцогч 
талуудын чадавхыг бэхжүүлэх, тогтолцоог 
сайжруулах аргазүйг боловсруулж, 2010 оны 
1 сард нэвтрүүлсэн.  
 Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: Нийгмийн халамжийн 
стратеги ба тогтолцоог сайжруулах 

3.1. 2010 он гэхэд хүнсний хямралын хариу 
арга хэмжээг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлсэн.  
 1.2. 2009 оны 6 сар гэхэд хүнсний талон 
тараах механизмыг нэвтрүүлсэн.  
 2.2. 2009 оны 12 сар гэхэд хүнсний талоны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн ил тод байдлыг 
хангах олон нийтийн харилцааны стратеги 
бэлэн болж, хэрэгжсэн.  
 3.2. Илүү ил тод, үр өгөөжтэй нийгмийн 
халамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг 
хангах зорилгоор МТ-ийн процесс, 
системүүдэд шинэчлэл хийсэн.  
 3.3. 2017 он гэхэд нийгмийн халамжийн 
шинэчлэлийг хийж, нийгмийн хамгаалал 
сайжирсан.  

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: 
Хүнсний талоны хөтөлбөр (ХТХ)-г нэн ядуу 
иргэдийн хүнсний суурь хэрэглээг дэмжих 
зорилгоор боловсруулж, хэрэгжүүлсэн. Хөтөлбөр 
нь шалгуурт тэнцсэн өрхүүдэд хүнсний талон 
хуваарилдаг. Хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдийн 
хувьд том хүн бүрд сард 10,000 төгрөг, хүүхэд 
бүрд 5,000 төгрөгийн хүнсний талон олгогдож 
байна. Хөтөлбөр эхэлсний дараа яамнаас ХТХ-ийн 
удирдамжийг гаргаснаар ХТХ хэрэгжих эрх зүйн 
үндэслэл бүрдэж, Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулинд заасан халамж, тэтгэмжийн төрөлд ХТХ 
албан ёсоор хамрагдсан. ХТХ нь орлогыг орлуулан 
тооцох арга (ООТА) ашиглан, төслийн хүрээнд 
бүрдүүлсэн өрхийн амьжиргааны мэдээллийн санд 
үндэслэн хүнсний талон авах иргэдийг 
тодорхойлон хамардаг.  
ООТА-г 2016 онд шинэчилж, ХНХЯ болон ҮСХ-ны 
хамтарсан тушаалаар баталсан ба Засгийн газрын 
тогтоолоор ООТА судалгааг хийсэн. 2017 оны 3-р 
сарын 31-ээс 4-р сарын 9-ний хооронд хийгдсэн 3 
дахь удаагийн Өрхийн амьжиргааны түвшин 
тодорхойлох үндэсний судалгаа ООТА-д 
суурилсан. Бүртгэлтэй өрхүүдийн 80 гаруй хувийг 
хамарсан өгөгдөл, мэдээллийг дахин шинжилж, 
2.2 сая иргэн буюу 570 мянган өрхийн мэдээллийг 
өрхийн мэдээллийн нэгдсэн системд оруулсан. Мөн 
түүнчлэн, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, иргэний 
бүртгэл, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлтэй тулгалт 



 3.4 2011 оны 10 сар гэхэд нийгмийн 
хямралын эрт дохиолол, хариу арга 
хэмжээний тогтолцоо бий болсон.  

  

хийсэн. Төрөөс тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусламж, 
үйлчилгээ шаардлагатай хувь хүн, өрхүүдэд 
тэтгэмж, үйлчилгээ хүргэхдээ Өрхийн мэдээллийн 
сангийн мэдээллийг ашигладаг. 

 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: 
Чадавхыг хөгжүүлэх ажиллагааг хоёр шаттайгаар 
хэрэгжүүлсэн ба төв болон орон нутгийн оролцогч 
талууд үр өгөөжийг нь хүртсэн. Эхний шатны 
сургалтаар тусламж шаардлагатай иргэдийг олж 
тодорхойлох, хүнсний талоныг хүргэх аргачлалыг 
оролцогч талуудад эзэмшүүлсэн бол хоёрдахь 
шатанд яам, агентлаг, холбогдох үйлчилгээний 
байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг ХТХ-ийн 
төлөвлөлт, хэрэгжилтийн чиглэлээр сургасан.  

 

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: 
НДЕГ, НХҮЕГ-ын системүүдэд дүн шинжилгээ 
хийж, МТ систем ба процессуудыг сайжруулах 
зөвлөгөө өгсөн. НДЕГ ба НХҮЕГ-ын сайжруулсан 
системийн хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийн ажил 
үргэлжилж байна. Бизнесийн судалгаа 
шинжилгээний системийг дотоодын МТ 
зөлөхүүдийн баг хөгжүүлж байгаа ба үр дүнд нь 
ХНХЯ-ны албан тушаалтнууд НДЕГ ба НХҮЕГ-ын 
мэдээллийн сангуудаас бодит цагийн горимоор 
нэгдсэн тайлан татан авах боломжтой болно. Тус 
системийг 2019 оны 2 дугаар улиралд ашиглалтад 
оруулна. Ийнхүү, НДЕГ ба НХҮЕГ зэрэг мэдээллийн 
олон эх үүсвэрээс өгөгдөл авах ХНХЯ-ны 
Бизнесний судалгаа шинжилгээний системийн 
хэрэгжилтийн шат үргэлжилж байна. Интернет 
сүлжээнд суурилсан ООТА судалгааны мэдээллийн 
системийг дотоодын зөвлөхүүд хөгжүүлж, 2018 
оны 1 дүгээр сард ашиглалтад оруулсан.   

 

НДЕГ, НХҮЕГ-ын сум, аймаг, дүүрэг дахь 
салбаруудыг зөөврийн компьютер, принтер, UPS, 
програм хангамж болон холбогдох бусад тоног 
төхөөрөмжөөр хангасан. Сүлжээний хамгаалалт, 
сервер, дата хадгалах төхөөрөмж, сүлжээний 
тоноглол, нөөц болон гамшгийн дараах өгөгдөл 
сэргээх тоног төхөөрөмжийг 2019 оны 2 дугаар 
улиралд тус хоёр байгууллагад зориулан худалдан 
авах болно.  

 

НДЕГ, НХҮЕГ-ын сайжруулсан МТ системүүдийг 
ашиглалтад оруулах, ажилтнуудыг сургах ажлууд 
үргэлжилж байна.  

 

Нийгмийн даатгалын байгууллагууд, нийгмийн 
даатгалын тусгай санд зориулан, дотоодын 
зөвлөхийн багаас нягтлан бодох бүртгэлийн цогц 
бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан ба НДЕГ-
т одоо даган мөрдөж байна.  

Газарзүйн байршил Улс даяар, Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Төв, Дархан-
Уул, Дундговь, Завхан, Дорноговь, Говь-Алтай, Говь-Сүмбэр, 
Хэнтий, Хөвсгөл, Ховд, Өмнөговь, Өвөрхангай, Орхон, Сэлэнгэ, 
Сүхбаатар, Улаанбаатар, Увс  

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин C 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 



     Байгаль орчин Байгаль орчны асуудал гарахгүй. 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудал гарахгүй. 

     Уугуул иргэд Уугуул иргэдийн асуудал гарахгүй.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийг боловсруулах шатанд гол оролцогч талуудтай зөвшилцсөн 

бөгөөд үүнд НДЕГ, НХҮЕГ-ын ажилтан, яамны мэргэжилтэн ба 
удирдлага, төслийн баг болон НХҮЕГ-ын МТ-ийн хөгжлийг дэмжин 
ажиллаж буй Дэлхийн банк зэрэг байгууллагын төлөөлөлтэй фокус 
бүлгийн ярилцлагууд хийсэн.   

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төслийн хэрэгжилтийн үед оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо 
ба хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулж, нийгмийн 
хамгаалал, даатгалын үйлчилгээ цаг хугацаа, үр өгөөж, ил тод 
байдлын хувьд оролцогч талууд (тэр дундаа “эцсийн хэрэглэгчид”)-
ийн хүлээлтэд нийцэх явдлыг анхаарч байна.   

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Лонжидын Итгэл  
(ilonjid@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2013 оны 6-р сарын 21 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

  2013 оны 6-р сарын 24-өөс 7-р сарын 6  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2013 оны 9-р сарын 11 

    Төслийг батлах    2013 оны 12-р сарын 10 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2017 оны 11-р сарын 27 
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Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
3086-МОН 

2013 оны 
12-р сарын 
10 

2014 оны 2-
р сарын 6 

2014 оны 7-р 
сарын 21 

2017 оны 
11-р сарын 
30 

2019 оны 11-р 
сарын 30 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 23.00 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 20.00 2018 оны 9-р 

сарын 25 

10.09 0.00 50.44% 

 Хамтрагч тал 3.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 9-р 
сарын 25 

9.11 0.00 45.57% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

8544 



Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/TТ зарцуулалт TТ дүн 

АХБ Бусад Засгийн газар Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 

500,000.00  270,000.00 770,000.00  0.00 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 16 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2018 оны 3-р сарын 27 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2017 оны 9-р сарын 29 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2017 оны 3-р сарын 31 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2016 оны 9-р сарын 30 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2016 оны 9-р сарын 30 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  
  2016 оны 9-р сарын 30 Галсанчоймболын Цолмонгэрэл Лонжидын Итгэл  
  2016 оны 3-р сарын 31 Уэнди Уалкер Уэнди Уалкер 

  2015 оны 9-р сарын 17  Систем  
  2015 оны 3-р сарын 31  Систем  
  2014 оны 9-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 9-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 9-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 9-р сарын 30  Систем  
  2014 оны 3-р сарын 25  Систем  
  2013 оны 6-р сарын 21  Систем  

 

 


