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Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд хоргүй тогтвортой хөгжил (ТОГТ) 

 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхийн хөгжил (ЗАС) 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл (МЭД) 
Түншлэл (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Боловсрол/Сургуулийн өмнөх ба бага ангийн боловсрол – нийгмийн 
хамгааллын санаачлага 

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  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

 

Төслийн үр нөлөө Сургуулийн дотуур байрны тогтолцоо шинэчлэгдэнэ (2012-2016 
оны Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны боловсролын 
салбарын шинэчлэлийн бодлого) 
Чанартай боловсрол эзэмших эрх тэгш хүртээмж сайжирна 
(БСШУСЯ-ны 2012-2016 оны боловсролын салбарын шинэчлэлийн 
бодлого) 
Бүх нийтийн суурь боловсролын зорилго биелнэ (МХЗ-т суурилсан 
Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн цогц стратеги) 

 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Баруун бүсийн гурван аймаг дахь сургуулийн 
дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах 
загваруудыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ  

18 сургуулийн дотуур байрыг сайжруулахаар 
Татах Хүч компанийн боловсруулсан зураг төсөл, 
төсвийн тооцоог Улсын комиссоос 2018 оны эхээр 
баталсан. Төсвийн боломжийг харгалзан, нийт 12 
сургуулийн дотуур байрыг шинэчлэхээр 
шийдвэрлэсэн. Барилгын гүйцэтгэгч нарын сонгон 
шалгаруулалтыг 2018 оны 5-8 дугаар сард зохион 
байгуулсан ба барилга засварын ажлууд 
үргэлжилж байна. Сургуулийн дотуур байруудыг 
засварлах ажил 2018 оны 10-11 дүгээр сард 
дуусах төлөвлөгөөтэй.  

 

(i) Хичээлийн заах хэрэгсэл, (ii) ном, спорт болон 
хөгжмийн зэмсэг, (iii) оффисийн тавилгын 
худалдан авалтыг 2018 оны 3-4 дүгээр сард хийж, 
2018 оны 5-6 дугаар сард сургуулиудад 
нийлүүлсэн.   

 

Төслийн хүрээнд сургуулийн удирдлага, нягтлан 
бодох бүртгэлийн ажилтнууд, аймгуудйн 
Боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтнүүд, дотуур 
байрны багш, жижүүрүүдэд 2018 оны зун 
чадавхыг сайжруулах сургалт зохион байгуулсан.   



Хэрэгжилтийн явц 

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

1. Сургуулийн дотуур байрны нөхцөл 
сайжирна 

2. Дотуур байрны зохистой орчин бүрдүүлэх 
чадавх бэхжинэ 
3. Сургуулийн дотуур байрны зохистой 
нөхцөлийг хангах бодлого, зохицуулалтын 
орчин бий болно  

Гүйцэтгэл 1.  
12 сургуулийн дотуур байрыг засварлахаар нийт 
10 барилгын компанитай 2018 оны 6-8 сард ажил 
гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. Засварын ажлууд 
2018 оны 10-11 дүгээр сард дуусахаар 
төлөвлөгдсөн. Төслийн инженер, байгаль орчны 
мэргэжилтэн, Татах Хүч компани болон БСШУСЯ-
ны төлөөлөл засварын ажлын явцтай танилцахаар 
2018 оны 7-9 дүгээр сард гурван аймагт эхний 
шатны хяналт шалгалтыг гүйцэтгэсэн. Хоёр дахь 
шатны хяналт шалгалт 2018 оны 8 дугаар сард 
эхэлсэн.  
Тавилга (багц GS04), хичээлийн заах хэрэгсэл 
(багц GS05), ном болон хичээлээс гадуурх 
ажиллагааны хэрэгсэл (багц GS06)-ийн худалдан 
авалтыг 2018 оны 3-4 дүгээр сард гүйцэтгэж, 
бараа материалыг 2018 оны 5-6 дугаар сард 
сургуулиудад нийлүүлсэн. Дотуур байрны гал 
тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээг 2018 
оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулсан ба 
гэрээгээр 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр барааг 
нийлүүлэх үүрэгтэй.  

 

Гүйцэтгэл 2.  
Дотуур байрны цэвэр ус, ариун цэврийн 
байгууламжуудыг сайжруулахад шаардлагатай 
санхүү, хүний нөөц, биет нөөц, аргачлалын 
чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг 
сургуулийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн 
ажилтнууд, аймгуудын Боловсрол, соёлын газрын 
мэргэжилтнүүд зэрэг нийт 181 хүн (үүнээс 91 нь 
эмэгтэй)-д 2018 оны 6 дугаар сарын 11-17-ны 
өдөр Улаанбаатар хотноо БСШУСЯ, СЯ, ЮНИСЕФ ба 
Уош акшн ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан.   
Нийгмийн хөгжил, Ажилтнуудын бодлого ба 
удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 
дотуур байрны багш, жижүүрүүдэд зориулсан 
сургалтын хөтөлбөр, заах хэрэгслүүдийг 
боловсруулсан. Дотуур байрны багш, туслах 
ажилтнуудын сургалтын хөтөлбөрийг Багшийн 
мэргэжил дээшлүүлэх институт (БМДИ) эцэслэн 
баталсан ба сургалтуудыг төсөл хэрэгжсэн 
аймгуудад тус институтаас 2018 оны 8 дугаар 
сарын 17-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.   
Хүүхдийн хоол бэлтгэх ажилд оролцдог тогооч, 
нярав, нябо зэрэг дотуур байрны ажилтнуудад 
тусгайлсан сургалт зохион байгуулахыг Хүнс 
тэжээлийн мэргэжилтэн санал болгосон. 
Сургалтыг 2018 оны 11-12 дугаар сард хийхээр 
урьдчилсан байдлаар төлөвлөсөн. Хүнс тэжээлийн 
мэргэжилтэн дотуур байрны хоол бэлтгэх 
удирдамж болон сургалтын гарын авлага, заах 
хэрэгслүүдийг боловсруулсан.  

 

Гүйцэтгэл 3.  
Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн сургуулийн дотуур 
байрны цогц стандартын төсөл боловсруулж, 2018 
оны 4 дүгээр сард БСШУСЯ-нд хянуулахаар 
хүргүүлсэн. Стандартын төслийг сургуулийн 
удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнууд, 
аймгуудын Боловсрол, соёлын газрын 
мэргэжилтнүүдээс санал авахаар танилцуулсан. 



Үүний дараа, шинэчилсэн төслийг БСШУСЯ-нд 
хянуулахаар 2018 оны 8 дугаар сард хүргүүлсэн. 
Стандартын төслийг илүү өргөн хүрээний оролцогч 
талуудтай зөвлөлдөн хэлэлцэх уулзалтыг 2018 
оны 9 дүгээр сарын сүүлээр зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн.  
Төслийн Санхүүгийн мэргэжилтэн сургуулийн 
дотуур байрны хоолны төсөвлөх аргачлалыг 
шинэчлэх хоёр хувилбар боловсруулж, 2018 оны 4 
дүгээр сард БСШУСЯ-нд хянуулахаар хүргүүлсэн. 
БСШУСЯ-аас эдгээр хувилбарыг Засгийн газарт 
танилцуулж, нэг хүүхдийн хоолны төсвийг 
одоогийн 2,314 төгрөгөөс 4,500 төгрөг болгон 
нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлээд байна. Үүний 
зэрэгцээ, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын 
хүсэлтээр Санхүүгийн мэргэжилтэн улсын 
сургуулийн санхүүжилтийн аргачлалын саналыг 
боловсруулж, 2018 оны 8 дугаар сард 
танилцуулсан.   
Боловсролын эдийн засагч “Үндэсний стратеги ба 
санхүүжилтийн бодлого” баримт бичгийн төслийг 
боловсруулж, түүнийг хэлэлцүүлэхээр БСШУСЯ-ны 
албан тушаалтнуудын уулзалт зохион байгуулсан.  

Газарзүйн байршил Улс орон даяар, Завхан, Говь-Алтай, Увс аймгууд 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин С 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт С 

     Уугуул иргэд В 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Төслийн хувьд байгаль орчны сөрөг нөлөө маш бага байх төлөвтэй 
бөгөөд байгаль орчны хамгааллын С ангилалд багтсан. Байгаль 
орчны менежментийн ерөнхий төлөвлөгөө (БОМЕТ)-д засвар, 
өргөтгөлийн ажлаас үүдэж болзошгүй бага хэмжээний сөрөг 
нөлөөлөл, мониторингийн шаардлага, барилгын ажлын үеийн 
байгууллагуудын чиг үүргүүдийг тодорхойлсон. ХБ-аас БОМЕТ-ний 
гүйцэтгэлийг хянах цагийн ажлын гэрээтэй Байгаль орчны шинжээч 
ажиллуулж байна. Сонгогдсон 12 сургуулийн дотуур байрны 
байгаль орчны тодорхойлолтуудыг боловсруулж, холбогдох орон 
нутгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлсэн. 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын 
хуулиар, Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ (БОНЕҮ)-г 
тухайн аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар (БОАЖГ) 
баталдаг. БОНЕҮ-д зөвлөсний дагуу төсөл хэрэгжих аймаг тус бүрт 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-г боловсруулж 
БОАЖГ-аар батлуулсан. Байгаль орчны асуудал/нөхцөл 
шалтгааныг барилгын ажлын тендерийн баримт бичигт тусгасан. 
Байгаль орчинтой холбоотой техникийн нөхцөлийн нийцэл 
үнэлэгдэж, тендерийн үнэлгээний тайланд тусгагдсан байх явдлыг 
хангах үүднээс, нөхөн сэргээх чиглэлээр ирүүлсэн ажлын саналын 
үнэлгээнд Байгаль орчны шинжээч дэмжлэг үзүүлэн оролцсон.  
Ийнхүү, тендерийн саналуудыг үнэлж, бүх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан болно.  
Төслийн Байгаль орчны мэргэжилтэн барилгын ажлын гүйцэтгэгч 
нарт 2018 оны 6 дугаар сарын 11, 7 дугаар сарын 7, 8 дугаар сарын 
11-нд сургалт зохион байгуулж, Талбай дээрх байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө (ТБОМТ) боловсруулах техникийн 
зөвлөгөө өгсөн. Гэрээт гүйцэтгэгч нарын боловсруулсан 10 ТБОМТ-г 
холбогдох сургуулийн захирлууд баталж, 2 ТБОМТ хүлээгдэж 
байна. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 6.2, БОМТ боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын 
2.5, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлалын 1.1 ба 
1.2-т зааснаар, БОМТ-г боловсруулах, байгаль орчны мониторинг 
хийх этгээд нь тусгай зөвшөөрөл авсан байх учиртай. Иймд, 
барилгын ажлын гүйцэтгэгч нар байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээ, мониторинг хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий Эко Түшиг-
Хөгжил ХХК-тай гэрээ байгуулан ажилласан. Байгаль орчны 



мониторинг хариуцсан дэд гүйцэтгэгч төслийн талбайгаас дээж 
цуглуулсан ба шинжилгээний хариуг гэрээт гүйцэтгэгч болон 
БСШУСЯ-д ойрын хугацаанд танилцуулна.  
Байгаль орчны шинжээч ТБОМТ-ийн хэрэгжилтийг хянахаар Говь-
Алтай, Завхан аймаг дахь төслийн байршлуудад 2018 оны 7 дугаар 
сарын 18-24, Увс аймгийн 6 дотуур байранд 2018 оны 8 дугаар 
сарын 17-22-ны өдрүүдэд очиж ажилласан.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Төслийн хувьд газар чөлөөлөх, албадан нүүлгэн шилжүүлэх ажил 
хийхгүй тул албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн С ангилалд багтсан.  

     Уугуул иргэд Төслийг уугуул иргэдийн B ангилалд тодорхойлсон. Нийгмийн 
хөгжлийн мэргэжилтний хийсэн судалгаагаар, Говь-Алтай болон 
Завхан аймагт үндэсний цөөнхтэй холбоотой асуудал гарахгүй 
хэмээн дүгнэсэн. Харин Увс аймагт хэд хэдэн үндэсний цөөнх ястан 
оршин суудагт Тариалан сумын Хотон ястнууд багтах ба дотуур 
байранд амьдардаг хүүхдүүдийн 97 хувь нь Хотон аж.  
Увс аймгийн Сагил сумын дотуур байранд амьдардаг хүүхдүүдийн  
10-20 хувь нь Дөрвөд болон Баяд ястан бөгөөд Ховд сумын дотуур 
байранд 6 Казах хүүхэд амьдарч байна. Казахаас бусад ястны хувьд 
хэл, шашин, соёлын ялгаа төдийлөн байхгүй.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төвийн захиргааны байгууллагууд, аймгийн захиргаа, сургуулийн 

удирдлага, дотуур байрны ажилтнууд, бага сургуулийн багш, 
сурагч, эцэг эх, малчин өрхүүд, үндэстний цөөнх бүлгүүд зэрэг 
бүхий л томоохон оролцогч талуудтай зөвшилцсөн бөгөөд 
хэлэлцүүлгийн үр дүнг төслийн төлөвлөлтөд тусгасан.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед ТХН тодорхой давтамжтайгаар төслийн хэрэгжилтийн мэдээллийг 
БСШУСЯ болон СЯ-д хүргүүлдэг. Дотуур байрны засварын ажлын 
талаарх мэдээллийг төслийн Архитектор инженерийн зүгээс 
сургуулийн захиргаа, дотуур байрны ажилтнуудад тогтмол 
хүргүүлж байна. Төслийн засварын ажлууд орон нутгийн түвшинд 
хийгдэж байгаа тул төслийн харилцаа холбоо болон сургуулийн 
удирдлага, дотуур байр ба бага ангийн багш, ажилтнууд, дотуур 
байрны сурагчдын эцэг эх зэрэг оролцогч талуудын хамтын 
ажиллагааг төслийн Орон нутгийн зохицуулагч нар хариуцан 
ажиллаж 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 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 

    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2015 оны 7-р сарын 2 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2015 оны 5-р сарын 28-аас 2015 оны 6-р сарын 15  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2015 оны 7-р сарын 21 

    Төслийг батлах    2015 оны 11-р сарын 26 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 2-р сарын 7 

 

 
 
9182 

Loans 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан Төсөл Гэрээнд Хүчин Анхны Шинэчилсэн Бодит 



дугаар батлагдсан 
огноо 

гарын үсэг 
зурсан огноо 

төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

хувилбар 

БТ-9182-MOН 2015 оны 
11-р сарын 
26 

2016 оны 1-р 
сарын 26 

2016 оны 3-р 
сарын 16 

2019 оны 4-р 
сарын 30 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 3.38 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 0.00 2018 оны 9-

р сарын 25 

2.58 0.00 0% 

 Хамтрагч тал 0.38 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

3.00 2018 оны 9-
р сарын 25 

1.37 0.00 0% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

 
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 26 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл 

  2017 оны 9-р сарын 25 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл 

  2017 оны 3-р сарын 26 Лонжидын Итгэл Асако Маруяма  
  2016 оны 9-р сарын 29 Асако Маруяма Асако Маруяма  
  2016 оны 9-р сарын 29 Раян Берт Пералта Асако Маруяма  
  2016 оны 3-р сарын 29 Асако Маруяма Асако Маруяма  
  2015 оны 9-р сарын 17 Лонжидын Итгэл Асако Маруяма  
  2015 оны 7-р сарын 3  Систем  

 




