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ГАРЫН АВЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Энэхүү   сургалтын   модуль нь   ХБНГУ-ын Холбооны Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа 
ба Хөгжлийн Яам (BMZ) болон Швейцарын   Хөгжлийн   Агентлаг   (ШХА)-ийн   
санхүүжилтээр   Германы   Олон   Улсын   Хамтын   Ажиллагааны   Нийгэмлэг (ГОУХАН) 
болон Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газарын (НЗДТГ) хамтран хэрэгжүүлж буй 
“Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх (EEF)/Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтыг сайжруулснаар эрчим хүчний үр ашиг төсөл (PIE2)” төслийн хүрээнд 
нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны албан хаагчдад зориулан 8 цагийн төслийн 
удирдлагын мэдлэг олгох сургалтад зориулагдсан гарын авлага болно. 

Гарын авлагын товч агуулга 

Гарын авлагын үндсэн ойлолтуудыг олон улсын “Төслийн Удирдлагын Институт 
(Project Management Institute - PMI)”-ийн боловсруулсан “Төслийн Удирдлагын Үндсэн 
Ойлголтууд буюу Project Management Body of Knowledge -  PMBOK” стандарт болон 
бусад судалгааны ажлуудыг найруулан иш татаж, төсөл хэрэгжүүлэх туршлага болон 
зөвлөхийн агуулга боловсруулах мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалтын үр дүнтэй 
хослуулсны дагуу нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны албан хаагч сургагч багш 
нарийг бэлдэхэд зориулан боловсруулсан. 1969 онд АНУ-ын Пенсильвани мужид 
үүсгэн байгуулагдсан PMI-ийн PMBOK стандарт өдгөө зургаан удаа шинэчлэгдсэн 
сайжирсан бөгөөд орчин цагийн төслийн удирдлагын шилдэг туршлага, мэдлэг болон 
арга аргачлалыг агуулсан дэлхий дээр хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа стандарт юм. 
Бусад олон улсын стандартуудын мэдлэгийн суурь ойлголтыг бий болгосон уг 
стандартыг дэлхийн 200 гаруй улсад хэрэгжүүлж байна.  

Гарын авлагын агуулгын хүрээнд төслийн удирдлагыг үндсэн ойлголт болон таван үйл 
явцын хэсгүүдэд хуваан хэрэгжүүлэх талаар тайлбарласан болно. Төслийн үндэс хэсэгт 
төсөл болон үйл ажиллагаа хоёрын ялгааг тодорхойлон төслийн удирдлагын үйл явц, 
төслийн удирдагчийн үүрэг оролцоо, төслийн засаглал болон төслийн амьдралын 
мөчлөгийн талаар суралцана. Төслийг эхлүүлэх үйл явцад төслийг системтэй эхлүүлэх 
суурь болсон төслийн дүрмийг боловсруулан төслийг албан байдлаар эхлүүлэх талаар 
суралцах бол төслийн төлөвлөлтийн үйл явцад төслийг олон талаас нь шинжлэн нягт 
төлөвлөгөө гаргах талаар суралцана. Төслийн гүйцэтгэлийн хэсэгт төлөвлөгөөнд 
суурьлан үр дүн болон өөрчлөлтийг хэрхэн хийх талаар суралцах бол төслийн хяналтын 
үйл явцад төслийг үр дүн болон бүтээмж дээр үндэслэн хэрхэн хянах, тооцоолол гаргах 
болон сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар суралцана. Төслийг хаах үйл явцад харин 
төслийг хэрхэн албан байдлаар бүрэн хаах талаар судлан онолын мэдлэгээ жишиг төсөл 
дээр ажиллан баталгаажуулах болно. 

Төслийн удирдлагын онол болон практик уялдааг суралцагчдад нарийн ойлгуулахын 
тулд сургагч багш нь симулиац хийх буюу жишиг төслийг эхлэлээс төгсгөл хүртэл 
сургалтад оролцогчидтой хамтран ажиллана1. Жишиг төслийн симулиацын хүрээнд 

 
1 ( Shtub, Ying-Yi, & Zwikael, 2012) 



багаар баримт бичиг дээр ажиллах, төлөвлөлт хийх, хяналт шинжилгээ хийх, тооцоолол 
хийх болон хэлэлцүүлгүүдийг хийх болно. Ингэснээр төслийг эхлэхээс дуусгах хүртэл 
онолын ойлголтыг практик дасгалаар сурах боломжийг нээх юм. 

Энэхүү сургалтын аргачлалыг батлан хамгаалах, нисэх хүчин болон эрүүл мэндийн 
салбарт сургалтын аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлийг багасгах зорилгоор өргөн 
ашигладаг бөгөөд өнөө үед сургалтын шилдэг арга барилуудын нэгээр тооцогдоод буй 
аргачлал юм. 

Төслийн удирдлага нь эргэх холбоотой байдаг тул өмнөх үйл явцын бүлэг дээр 
хийгдсэн ажлууд дараагийн үйл явцын бүлэг дээр шинэчлэгдэх байдлаар хийгдэх нь 
элбэг. Мөн төслийн удирдлагын бичиг баримтуудад өөрчлөлт орж шинэчлэгдэх нь 
элбэг тул нарийн төлөвлөгдсөн өөрчлөлтийн удирдлагыг ашиглан гэнэтийн 
өөрчлөлтийг эрсдэл багатайгаар богино хугацаанд удирдан тухайн бичиг баримтын 
хамгийн сүүлийн хувилбарыг ашиглах замаар төслийн удирдлагын хяналтат 
өөрчлөлтийн тогтолцоог хангадаг. 

Сургалтын бүтэц 

Төслийн удирдлагын үндэс гэх энэхүү сургалт нь 8 цагийн сургалт байх бөгөөд сургалтын 
1 цаг нь бодит 50 мин, 5 мин асуулт хариулт болон 5 мин завсарлагаанаас бүрдэнэ. 
Сургалтын агуулгууд бүтцийн хувьд онолын мэдлэг, симулиац болон хэлэлцүүлэг гэх 
хэсгүүдээс бүрнэ. Онолын мэдлэг хэсэгт PMBOK стандартад төслийн удирдлагыг хэрхэн 
онолын түвшинд томьёолсон, үг хэллэгийг хэрхэн нэгтгэсэн, арга арга аргачлал болон үйл 
явцыг хэрхэн тодорхойлсныг судлах бол сэдэв тус бүрийн онолын ойлголтыг авсны дараа 
симулиац төсөл дээр ажиллан онолын ойлголтоо практикт ашиглаж эхэлнэ. Харин 
симулиац даалгавар бүрийн дараа хэлэлцүүлэг хийж суралцагсад алдаа оноогоо дэнслэх 
болно. Сургалтын нарийвчилсан хөтөлбөрийг Хүснэгт 1-ээс харна уу. 

Сургалтын ач холбогдол 

Төслийн хүрээд сургалтын гарын авлага дээр үндэслэн сургагч багш нарыг бэлтгэн цаашид 
төслийн удирдлагын олон улсын стандартын дагуу төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүрэг, 
хотын захиргааны ажилтнуудыг үргэлжлүүлэн сургах болно. Ингэснээр төслийн 
удирдлагын талаарх мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэн төслийг ажлын хамрах хүрээ, зардал, 
хуваарь, чанар, нөөц, харилцаа, эрсдэл, худалдан авалт, оролцогч тал болон нэгдсэн 
удирдлагаар хангах юм. Мөн олон улсын стандартын дагуу төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудтай хамтран ажиллахад нэгдсэн нэг төслийн хэлээр харилцах боломжийг 
нээж өгснөөр төслийн хүрээнд гарах үл ойлголцол болон арга аргачлалын зөрүүг багасган 
улмаар бүтээмжийг үлэмж өсгөнө.  

Зорилтот суралцагч 

Төслийн удирдлагын суурь ойлголт, төслийг эхлүүлэх, төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах болон 
хаах талаар цогц мэдлэг эзэмших, онолын түвшний мэдлэгийг симулиацын тусламжтайгаар 
практик туршлага болгон хувиргах хүсэлтэй нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчид 
болон бусад хүмүүс нь энэхүү сургалтад хамрагдах боломжтой. 



 

Сургагч багшид тавигдах шаардлага 

Сургагч багш нь төслийн удирдлагын мэдлэгийг бусдад ойлгомжтой бөгөөд чанартай 
хүргэхийн тулд зөвхөн онолын мэдлэгээс гадна төсөл удирдаж байсан туршлагатай байх нь 
чухал юм. Project Management Professional (PMP) буюу олон улсын Төслийн Мэргэшсэн 
Удирдагч зэргийн шалгалт өгөхөд гурван жил төсөл удирдсан туршлагыг шаарддаг бөгөөд 
сургагч багш нь энэхүү жишгээр гурван жил төсөл удирдсан туршлагатай байвал давуу тал 
болно. Эсвэл удирдлагын түвшинд ажиллаж байвал зохилтой. Сургагч багш нь мөн онол 
практикийн мэдлэгээс гадна сурсан мэдсэнээ бусдад түгээх чадвар буюу заах арга зүйн 
талаар зохих мэдлэг, туршлага болон чадвартай байх нь туйлын чухал юм. 

 

Тэмдэглэгээний тайлбар: 

Сургалтын гарын авлагат ашиглах тэмдэглэгээнүүдийг доорх хэсэгт тайлбарлав. 
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Сургалтын хөтөлбөр болон зохион байгуулалт: 

Сургалт нь онол практикийг хослуулсан байдлаар боловсруулагдах бөгөөд сургалтын сэдэв 
тус бүр жишиг төсөл дээр суурилсан онолын лекц, багийн дасгал ажил, хэлэлцүүлэг эсвэл 
бодлого дасгал болон кейс ажлаас бүрдэх юм. 

Хүснэгт 1. Сургалтын агуулга 

№ Сэдэв Агуулга Хугацаа 

1. 

 
 

Төслийн 
удирдлагын 
үндэс   

Төсөл, хөтөлбөр, төслийн багц, бодлого 
төлөвлөлт, төслийн удирдлагын оффис 
(PMO) гэж юу болох талаар мэдлэг аваад 
зогсохгүй төсөл, хөтөлбөрийн хоорондын 
харилцаа, байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагаа ба төсөл, албан байгууллага болон 
төслийн удирдлагын талаарх уялдаа холбоог 
судална. Мөн төслийн удирдагчийн үүрэг 
хариуцлага, мэргэжлийн ур чадвар болон 
хувь хүний харилцааны ур чадваруудаас 
суралцана.  

2 цаг 

2. Төслийг 
эхлүүлэх үйл 
явц 

Төслийг эхлүүлэх 2 процессыг нарийн 
судална. Төслийн дүрмийг хийх болон 
оролцогч талуудыг тодорхойлон төслийг 
системтэй эхлүүлэх талаар суралцана. 

1 цаг 

3. 
Төслийг 
төлөвлөх үйл 
явц 

Төслийн төлөвлөлт хэсэгт байх 24 
процессоос голлон хийгдэх ажлууд болон 
төслийн багийн ажиллагааны талаар судлах 
болно.  

1.5 цаг 

4. Төслийг хянах 
үйл явц 

Төслийн 10 мэдлэгийн хүрээний нийт 12 
процессын хяналтын үйл явцад ордог бөгөөд 
онолын талаар суралцахаас гадна дасгал 
ажлуудыг түлхүү ажиллуулж онолын 
мэдлэгээ бататгах болно. 

1.5 цаг 



5. 
Төслийг 
гүйцэтгэх үйл 
явц 

Төслийн гүйцэтгэлийн хэсэгт төслийн 
өгөгдөл өөрчлөлтийг хянах, ажлыг 
төлөвлөгөөний дагуу  гүйцэтгэхэд 
хэрэгцээтэй арга аргачлалуудыг судлах 
болно. 

1 цаг 

6. Төслийг хаах 
үйл явц 

Төслийг хэрхэн хаах мөн өмнө үзсэн зүйлсээ 
сэргээхээс талаар ерөнхий ойлголт өгөх 
сургалт байх болно. Төслийг албан байдлаар 
хэрхэн хаах талаар гадна мэдлэгийн санг 
үүсгэн удирдах талаар суралцана. 

1 цаг 

Сургалтын нийт үргэлжлэх хугацаа 8 цаг 

 

 
 

  



СЭДЭВ 1 - ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ҮНДЭС 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд олон улсын байгууллагууд, хандивлагч 
нарын дэмжлэгтэй, тэдэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл, хөгжлийн хөтөлбөрүүд өсөн 
нэмэгдэж байгаа бөгөөд төсөл, хөтөлбөрийг амжилттай удирдах, төслийн үйл 
ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангахын тулд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчид төслийн удирдлагаар мэргэших зайлшгүй шаардлагатай. 
Энэ сэдвийн хүрээнд эхлээд бүх төрлийн төсөлд хамаарч болохуйц төслийн удирдлагын 
зарчмуудыг танилцуулан төслийг үр ашигтай зохион байгуулах үндсэн ойлголт, 
хэрэглээний арга техникийг мөн судалж үзнэ. Ийнхүү төслийн удирдлагын олон улсын 
стандартын ач холбогдол, төслийн стратеги, төслийн удирдагчийн зохион байгуулах 
чадварын талаарх мэдлэгийг олгоно. Энэхүү модуль нь төслийн удирдагч төслийн 
тодорхой үе шат эсвэл төслийг бүхэлд нь удирдах үйл явцыг олон улсын стандартад 
тодорхойлогдсоны дагуу хэрхэн  удирдах талаар суралцана. Төслийг эхлүүлэх, төлөвлөх, 
гүйцэтгэх, хянах, хянах болон хаах зэрэг үйл явцын бүлгүүд орно. Үйл явцын бүлэгт 
хамаарах үйл явц нь орц, арга хэрэгсэл болон гарцаас бүрдэнэ.  
  
Сэдвийн агуулга: 

• Төсөл ба төслийн орчин 
• Төслийн удирдагчийн чадварууд  
• Төслийн зохион байгуулалтын бүтэц, засаглал  

Хугацаа: 2 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

Төслийн удирдлагын ач 
холбогдлыг төрөл бүрийн 
төслийн зохион байгуулалт, 
соёл, удирдлага, стратеги 
бүхий нөхцөл байдалд 
уялдуулан дүн шинжилгээ 
хийж, төслийн амжилтын 
бүрэлдэхүүн хэсэг, түүнийг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай бүрдэл 
хэсгүүдийг нэгтгэн дүгнэж 
сурна. 

• Төслийн удирдагчид 
шаардагдах гол гурван 
чадварын талаар 
суралцахаас гадна 
өөртөө үнэлгээ дүгнэлт 
хийн цаашдын карьер 
болон хувь хүний 
хөгжилдөө тусгах  

• Олон улсын төвшинд 
дэлхийд танигдсан 
төслийн нэг хэлээр 
ярьж сурна. 

Төслийн удирдлагын 
орчин цагийн чиг 
хандлага болон 
хурдацтай өөрчлөлтөд 
дасан зохицож бүхий л 
талаараа сайжрах 
хэрэгтэйг ухамсарлана. 

 

 



1.1 Төсөл ба төслийн орчин 

 

 
Төсөл болон Төслийн удирдлага 
 

Төсөл (Project) гэдэг нь онцгой, дахин давтагдашгүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсхүл үр дүнг 
бий болгох зорилгоор тодорхой хугацаанд хийгдэх үйл ажиллагаа хэмээн PMBOK стандарт 
тодорхойлогдсон байдаг2. Тухайн ажил нь хамрах хүрээ болон төсөв хөрөнгөөс үл хамааран 
төслийн хэмжээ хамрах хүрээнээс үл хамааран эхлэлтэй, төгсгөлтэй бөгөөд онцгой үр дүн 
бүтээж байвал төсөл гэсэн ангилалд хамрагдах юм.  

Төслийн хүрээнд дахин давтагдах ажлууд эсвэл үр дүнгүүд байж болно. Энэхүү давтагдах 
шинж нь төслийн мөн чанарыг өөрчлөхгүй. Барилга байгууламжийг адил төстэй материал, 
баг эсвэл байгууллага барих нь хоорондоо адилхан мэт харагдавч байршил, нөхцөл байдал 
болон бусад хүчин зүйлс өөр байх тул төслийн онцгой чанараа хадгалан үлдэж буй хэрэг 
бөгөөд адил төстэй барилга байгууламж барих нь тусдаа өөр төслүүд юм. 

Эдийн засаг хурдацтай тэлэхийн зэрэгцээ Монгол улсад хэрэгжих төслийн тоо өдрөөс өдөрт 
өсөн нэмэгдсээр байна. Төсөл гэдэг нэр томьёоны хэрэглээ төр хувийн хэвшлийн аль алинд 
үлэмж нэмэгдсэнийг ямар нэгэн судалгаа болон ном товхимол иш таталгүй дурдахад 
буруудахааргүй болжээ. Хэрэгжиж буй төслийн тоо, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, 
хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон боловсон хүчний тоо өсөн нэмэгдэж үүнийгээ дагаад 
Монгол улсад төслийн талаарх үндсэн ойлголтууд тодорхой түвшинд хүрсэн боловч энэ нь 
ихэвчлэн салбарын болон нарийн мэргэжлийн чадварын өсөлт байх болон ойлголт нь элбэг. 
Чадварлаг төслийн удирдагчид болон нарийн мэргэжилтнүүдийн тоо нэмэгдэж байгаа ч 
тэдгээр нь төслийн удирдлагын ойлголтын хувьд харьцангуй тогтмол бус бөгөөд нэгдсэн 
ойлголт хангалтгүй байна. Нөгөө талдаа төслийн удирдлагын тогтолцоо хангалтгүй, 
нэгдсэн стандартын хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас үүдэн төсөл нь төслийн удирдагчаас 
шууд хамааралтай буюу хүнээс хамаарсан хамаарал ихсээд байна. Иймд төслийн 
удирдлагын нэгдсэн нэг ойлголт арга аргачлалыг нэвтрүүлснээр төслийн нэг хэлээр ярилцах 
боломжийг бий болгож үр дүнг өсгөх юм. 

Төслийн удирдлага (Project Management) гэдэг нь төслийн шаардлагуудыг хангах зорилгоор 
мэдлэг, чадвар, арга техникүүдийг төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах үйлдэл хэмээн 
тодорхойлогдоно. Төслийн удирдлагын ойлголтыг нэгтгэх, төслийн нэгдсэн нэг хэлээр 
төслийн оролцогч талууд харилцах, олон улсад шалгарсан туршлага болон стандартыг 
нэвтрүүлэх, баримтад суурилсан бөгөөд судалгаа шинжилгээгээр батлагдсан арга 
аргачлалыг ашиглах мөн хүн эсвэл системээс хамаарсан хамаарлын тэнцвэрийг баримтлан 
ажиллах нь төслийн удирдлага төгөлдөршихийн эхлэл юм3.  

 
2 (Төслийн Удирдлагын Институт, 2017) 
3 (Harrington, 2006) 



 

 

Үзэгдэхүйц бөгөөд тогтмол дэмжлэгтэй байлгах - Төслийн удирдагчийн үүргийн нэг хэсэг 
бол худалдаачин болон хувирах юм. Төслийн удирдагч тасралтгүй төслийн санаа, үр дүн 
болон хэрэгжилтээ оролцогч талуудад ойлгуулж байх хэрэгцээтэй бөгөөд эс тэгвээс төсөл 
мартагдан ирээдүйд зайшгүй шаардлагатай дэмжлэгүүд багсах сөрөг талтай. Иймд төслийн 
удирдагч төслөө тогтмол бараа зарж буй худалдаачны адилаар гол оролцогч талуудад 
төслөө сайтар ойлгуулж хэрэгцээт мэдээллээр хангах үүрэгтэй байдаг. Төсөлд 
санхүүжүүлэгч (sponsor) зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд төслийг санхүүгээр хангаад зогсохгүй 
төсөлд асуудал тулгарахад дэмждэг үзүүлэн асуудлыг шийдвэрлэхэд тань туслах чадвартай 
компанид нөлөөтэй нэгэн байх хэрэгтэй. 

Давтагдахуйц -  Төслийн удирдагч үйл явцыг давтан ашиглах тусам туршлагажин дараа 
дараагийн төсөл дээр ашиглахад хялбаршин сайжирч байдаг. Энэ нь бараг л дугуй унаж 
сурахтай адил юм. Эхний удаа үйл явцыг ашиглахад төвөгтэй хэцүү санагдах боловч үүнийг 
хоёр дахиа хийхэд энэ нь зуршил болж, цаг хугацаа болон эрч хүчийг үлэмж хэмнэх 
боломжийг бий болгодог. 

Хэмжигдэхүйц байлгах – Зөвхөн төсөл гэлтгүй бүхий л зүйлийг бодитоор сайжруулахын 
тулд үүнийгээ эхлээд хэмжиж чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрэв төслийн явцыг хэмжих 
боломжгүй бол үр дүн гаргаж байгаа эсвэл зөв зүйлсийг хийж байгаа эсэхээ төслийн 
удирдагч мэдэхгүй байсаар байх болно. Тиймээс тогтсон үйл явцыг ашигласнаар төслийг 
гүйцэтгэлийг хэмжихэд хялбаршуулан цаашлаад төслийн үр дүнг тасралтгүй сайжруулахад 
дэмжлэг болох болно.  

Урьдчилан таамаглах - Төслийн сайн удирдагч алсын хараатай байхаас гадна ирээдүйд 
учирч болохуйц саад бэрхшээлүүд болон эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг 
тухайд нь авч байх нь амин чухал. Сайн процесс ашигласнаар ирээдүйн асуудлуудыг 
урьдчилан таамаглах чадамж нэмэгдэн улмаар залруулах арга хэмжээ авдаг байснаас 
сэргийлэх арга хэмжээ аван ажилладаг арга барил руу шилжих болно. Ингэснээр хэмнэсэн 
цаг хугацааг бодит гэнэтийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд зарцуулан ажиллах болом 
нээгдэнэ. 

Төслийн санхүүжүүлэгч (Project Sponsor) нь төсөл, хөтөлбөр, портфолиог нөөцөөр хангах, 
тусламж дэмжлэг үзүүлдэг ажилтанд хүрэх боломжоор хангах үүрэг бүхий хувь хүн эсхүл 
бүлгийг хэлнэ. Төслийн удирдлагын нэгэн чухал ухагдахуун нь хэрэв танд санхүүжүүлэгч 
байхгүй бол та төслөө үргэлжлүүлэх боломжгүй юм. 

 

 

 

 
Төслийн удирдлагын үйл явцын сайн туршлага 



 
Хэлэлцүүлэг нийт – 15 минут 

Асуулт 1 – 3 минут Асуулт 2 – 3 минут 
Монгол улсад хэрэгжиж байгаа төслүүд 
дээр тулгарч буй гурван гол асуудал юу вэ? 

Төсөл хэрэгжүүлэхдээ олон улсын 
стандарт ашигласнаар үр дүнг 
нэмэгдүүлэх боломжтой юу? 

 
Хэлэлцүүлгийн үр дүнг самбар, өнгөт цаас эсвэл цахим сүлжээ ашиглан нэгтгэж 
суралцагсдад танилцуулан тайлбарлана. Ингэхдээ сурагчдын санал дээр үндэслэн 
сургагч багш цаашид агуулгын хүрээнд дэлгэрүүлэн хэлэлцэх сэдвээ анхааралдаа авна (9 
минут). 

 
 

1.2 Төслийн удирдагчийн чадварууд 

 
 
Төслийн удирдагч: 
 

Төслийн удирдагч нь төслийн зорилгод хүргэх үүрэг бүхий багийг удирдан зохион 
байгуулахаар төслийг гүйцэтгэгч байгууллагаас томилогдсон хүн юм. Иймээс төслийн 
удирдагчийг онгоцны нисгэгч, симфони оркестрын удирдаачтай эсвэл зэвсэгт хүчний 
командлагчтай зүйрлэн үзэх нь элбэг.  

Төслийн удирдагч нь төслийг төсөв болон хуваарьт багтаан төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхээс гадна төслийн багийг манлайлах чухал үүрэгтэй байдаг. Дээр дурдсан үүрэг 
нь төслийг эхлэхээс дуусах хүртэл тодорхой мэт боловч төслийн онцлог, салбарын хэрэгцээ, 
төслийн орчин болон төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас хамааран төслийн удирдагчийн 
төсөл дах оролцоо, үүрэг, хариуцлага болон эрх мэдэл харилцан адилгүй байдаг. Иймээс 
төслийн удирдагчийн үүргийг тухайн төслөөс хамааруулан тодорхойлж төслийн дүрэм дээр 
тусгаж байх нь чухал юм. 

 

 

 
Төслийн удирдагч оролцоо 
 

Төслийн удирдагч нь түүнийг хүрээлэн буй төсөл, байгууллага, салбар, мэргэжил болон 
хамт олны хүрээнд харилцан адилгүй оролцоотой байдаг.  

• Төслийн хүрээнд - Төслийн удирдагч төслийн багийг удирдан төслийн зорилгууд 
болон оролцогч талуудын хүлээлтийг биелүүлдэг. Ингэхдээ төслийн удирдагч нь 

 

 
Нээлттэй хэлэлцүүлэг 
 

  



төслийн санхүүжүүлэгч, төслийн багийн гишүүд болон бусад оролцогч талуудын 
харилцааг зохицуулан ажилдаг.  
 
Оролцогч талуудтай үр дүнтэй харилцахад дор дурдсан зүйлс амин чухал байдаг.  
Үүнд: 

o Аман, бичгийн болон биеийн хэлийг сайтар эзэмшсэн байх; 
o Харилцаа холбооны төлөвлөгөө, хуваарийг гаргах, хадгалах болон дагаж 

мөрдөх; 
o Ойлгомжтой бөгөөд тогтмол оролцогч талуудтай харилцах; 
o Харилцаа холбоог товч, тодорхой, бүрэн гүйцэд, энгийн, харилцан 

хамааралтай болон зорилттой байлгах; 
o Чухал гэж үзсэн эерэг ба сөрөг мэдээг аль алныг нь мэдээлж байх; 
o Санал хүсэлт хуваалцах сувгуудыг нээж өгөх; 
o Харилцааны хүрээллээ өргөн цар хүрээтэй байлгах; 

 
Байгууллагын хүрээнд – Төслийн удирдагч нь бусад төслийн удирдагч нартай 
харилцана. Байгууллагын хэрэгжүүлж буй бусад төслүүд эсвэл нэг хөтөлбөрт 
хамаарах төслүүд янз бүрийн байдлаар тухайн төсөлд нөлөөлөх нь элбэг бөгөөд 
төслийн удирдагч доор дурдсан хүчин зүйлүүдийг анхааралдаа авч ажиллах нь чухал 
юм. Үүнд: 

o Ижил боловсон хүчин эсвэл нөөцийг эрэлхийлэх хүсэл; 
o Байгууллагын төсөл хоорондын санхүүжилтийн эрэмбэ; 
o Төслийн зорилго, зорилтыг байгууллагын зорилгуудтай уялдуулах; 

Байгууллагын бүтцээс хамааран төслийн удирдагч нь харьяа газар хэлтсийн 
удирдлагад ажиллах бол бусад тохиолдолд төслийн удирдагч нь төслийн 
удирдлагын газар, портфолио эсвэл хөтөлбөрийн удирдагчийн шууд удирдлага дор 
ажилладаг.  

• Салбарын хүрээнд – Төслийн удирдагч нь салбарын мэдээллийг тогтмол авч төсөлд 
учруулж болохуйц нөлөөллийг шинжлэн дүгнэдэг.  
 
Ингэхдээ доорх мэдээллүүд дээр анхаарвал зохилтой.  
Үүнд: 

o Бүтээгдэхүүн болон технологит гарч буй хөгжил; 
o Шинээр бий болж буй эсвэл өөрчлөгдөж байгаа зах зээлийн хэсэг; 
o Салбартай холбогдох стандартууд (төслийн удирдлага, чанарын удирдлага, 

мэдээллийн аюулгүй байдлын, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал болон 
бусад стандартууд г.м); 

o Төсөлд шууд нөлөөлөхүйц эдийн засгийн хүчин зүйлс; 



o Үйл явцыг сайжруулалт болон төслийн тогтвортой байдалтай холбогдох 
бодлого; 

• Мэргэжлийн хүрээнд – Төслийн удирдагчийн мэргэжлийн хөгжил нь төслийн 
амжилтад нөлөөлөхүйц чухал хүчин зүйл бөгөөд төслийн удирдагч нь тогтмол 
салбарын, төслийн удирдлагын болон хувь хүний хөгжлийн талаар мэдлэгийг олж 
авах болон суралцах шаардлагатай.  

• Хамт олны хүрээнд - Төслийн удирдагч нь төслийн удирдлагын үнэ цэнтэй 
холбоотой мэдээлэл болон мэдлэгийг хамт олондоо түгээн мэргэжилтнүүдийг 
чиглүүлэх, сургахаар зогсохгүй байгууллагад өөрчлөлт авчрах нөлөөтэй байдаг. 

 

 
Төслийн удирдагчид шаардагдах чадварууд 
 

Төслийн удирдагчид байх ёстой чадваруудыг Төслийн Удирдлагын Институт 
тодорхойлохдоо төлийн удирдлагын чадвар, манлайлал болон стратеги ба бизнесийн 
удирдлагын чадвар гэсэн гурван гол хэсэгт хуваан тодорхойлсон байна. Энэхүү гурван 
бүрдэл хэсэг төслийн удирдагчийн чадварын гурвалжны бүрдэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд 
эдгээрийг төслийн удирдагч тэнцвэртэй хөгжүүлэх шаардлагатай байдаг. 

 

Зураг 1. Төслийн удирдагчийн авьяас чадварын гурвалжин (Project manager Talent 
Triangle) 

Төслийн удирдлагын чадвар (Technical Project Management) - Төслийн удирдлагын ур 
чадвар гэдэг нь төслийн удирдлагын мэдлэгийг үр ашигтай хэрэглэн төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэх чадвар хэмээн тодорхойлдог. Төслийн удирдлагын мэдлэгээ тохиромжтой 
нөхцөлд ашиглах нь амин чухал төдийгүй төслийн удирдагчийн төслөө амжилттай 
хэрэгжүүлэх гол хэрэгсэл болдог.  



Төслийн удирдлагын институтийн судалгааны дагуу шилдэг төслийн удирдагчид хэд хэдэн 
гол төслийн удирдлагын ур чадварыг тогтмол ашигладгаас доор дурдвал: 

• Төслийн удирдагч төслийн удирдлагын хэрэгцээт барим бичгүүдийг цаг тухайд нь 
тогтмол ашиглах. (Судалгааны хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн баримт бичгүүдээс 
дурдвал төслийн амжилтын хүчин зүйлсийн жагсаалт, санхүүгийн мэдээлэл болон 
үйл явцын тайлангууд, хуваарь болон асуудлын бүртгэл зэрэг юм.) 

• Төслийн уламжлалт (Traditional/waterfall), дасан зохицох (Agile) болон хосолсон 
(Hybrid) аргачлалуудыг нөхцөл байдалд тохируулж хослуулан ашиглах. 

• Төлөвлөлтөд хугацаа гарган ажлын эрэмбэлгээг тусгайлан хийх. 
• Төслийн хуваарь, зардал, нөөц болон эрсдэлийн төлөвлөлт болон хяналтыг 

сайжруулах. 

Стратеги ба бизнесийн удирдлагын чадварууд (Strategic and Business management) - 
Стратегийн ба бизнесийн удирдлагын ур чадвар нь тухайн байгууллагын нөхцөл байдлыг 
том зургаар нь харж стратегийн уялдаа холбоо болон инновацийг дэмжсэн шийдвэр эсвэл, 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. Энэ нь бусад үйл ажиллагааны нэгжүүд болох газар 
хэлтсүүдийн үйл ажиллагаатай холбогдон ажиллахыг хэлнэ. Мөн энэхүү ур чадварын 
хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй салбар болон төслийн хүрээнд бий болгож буй бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний талаарх мэргэжлийн мэдлэг орно. Энэ нь төслийн удирдагч төслийн 
техникийн шаардлага хязгаарлалтуудыг нарийн ойлгон төслийн багтай хамтарч ажиллах 
болон чиг үүргээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм.  

Төслийн удирдагч бодлого, эрхэм зорилго, зорилго, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа 
(байршил, төрөл, технологи г.м), зах зээлийн нөхцөл байдал, зорилтот хэрэглэгчдийн 
нөхцөл байдал болон өрсөлдөөний талаар өргөн хүрээнд нарийн мэдлэгтэй байх нь 
зайлшгүй хэрэгцээтэй. 

Стратегийн ба бизнесийн удирдлагын өндөр ур чадвартай байснаар төсөлд орж ирэх 
өөрчлөлтүүдийг төслийн удирдагч технологийн болон бизнесийн нөлөөллүүдийг харгалзан 
үзэж нарийн шинжилж үр дүнтэй шийдвэрүүдийг гаргаж чадах юм. 

Манлайллын чадвар (Leadership)- Манлайллын чадварын хүрээнд төслийн удирдагч 
төслийн багийг удирдан чиглүүлэх, хурцлах болон зааварчлах гэсэн гол чиг үүргийг 
гүйцэтгэнэ. Манлайллын хүрээнд хэлэлцээр хийх, уян хатан хандлага, харилцаа холбоо, 
асуудлыг шийдвэрлэх, шүүмжит сэтгэхүй, харилцан ойлголцлын гэх мэт чухал чадварууд 
багтана. Өнөөдөр төслийн удирдлагын үсрэнгүй хөгжил бидэнд дэвшилтэт технологи, 
программ хангамж, онол, судалгалаа болон арга аргачлалуудыг бий болгож өгсөн хэдий ч 
хамгийн чухал төслийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсэг бол хүн юм.  

Юуг хэмжиж чадна түүнийгээ удирдаж чадна гэсэн удирдлагын ухааны үндсэн ойлголт 
байх ч энэ нь удирдлагын онол тул хүн төвтэй манлайллыг удирдлагын онолтой хослуулан 
ашиглах нь чадварлаг төслийн удирдагчийн нэгэн гол шинж чанар юм. 



Манлайлал болон удирдлага хоёр нь хоорондоо харилцан адилгүй тул манлайллын онолыг 
удирдахуйн ухаанд ашиглах эсвэл удирдахуйн онолоор манлайлах боломжгүй бөгөөд 
зөрүүлэн ашиглах нь мэдлэг чадвар сул байгаагийн илэрхийлэл юм.  

Үр дүнтэй манлайлал нь өөрчлөлтийг удирдан чиглүүлэх төвтэй байдаг. Удирдлагууд төсөв 
боловсруулах, байгууллагын бүтцийн зохион байгуулалт хийх, хүний нөөцийн зохицуулалт 
зэрэг үйл явцыг хэрэгжүүлэх замаар амжилтыг эрэлхийлдэг бол удирдагчид илүү алсын 
хараатай байж боломжуудыг бүрэн ашиглахыг хичээдэг. Энэхүү хоёр чадварын хамгийн 
гол ялгаа бол удирдахуйн ухаан нь бүтэц болон үйл явцад тулгуурладаг бол манлайлал нь 
хүн төвтэй байдагт оршино. Удирдлага гэдэг нь төслийн хүрээнд томилогдсон албан тушаал 
байхад манлайлагч нь ажлын амжилтынхаа үр дүнд баг хамт олноосоо хүлээн авч буй 
хүндлэл юм. Манлайллын ур чадварыг та ажил мэргэжлийнхээ аль ч шатанд хөгжүүлж 
болох бөгөөд удирдагч манлайлагчаас юугаараа ялгаатай болохыг ойлгосноор энэхүү 
чадваруудыг хэрхэн хөгжүүлэх талаар мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гарган 
ажиллах боломжтой юм4. 

Хүснэгт 2. Манлайлал болон удирдлагын ялгаа 

Манлайлал Удирдлага 
Хүмүүс хоорондын харилцаанд төвлөрдөг Үйл явц болон бүтцэд төвлөрдөг 
Инновацийг чухалчилдаг Захиргааг чухалчилдаг 
Итгэлцэл дээр үндэслэн ажилладаг Хяналт дээр үндэслэн ажилладаг 
Урт хугацааны зорилгод суурилдаг Богино хугацааны зорилгот суурилдаг 
Харилцаа дээр үндэслэн бусдад нөлөөлж 
чиглүүлдэг 

Албан тушаалаар  бусдыг удирддаг 

Яагаад гэж асуудаг Хэрхэн болон хэзээ гэж асуудаг 
Зөв юмыг хийхэд анхаардаг Юмыг зөв хийхэд анхаардаг 
Алсын хараа, мотивац болон урам зориг 
дээр анхаардаг 

Үйл ажиллагаа болон асуудлыг шийдэхэд 
анхаардаг 

 

 
 

 
 
Нээлттэй хэлэлцүүлэг 
 

Хэлэлцүүлэг нийт – 10 минут 
Асуулт 

Та өөрийн аль чадвараа илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй байна вэ?  
 
Өөртөө төслийн удирдлагын гурван чадварт үндэслэн үнэлгээ өгч цаашид хөгжүүлэх 
хэрэгцээтэй чадваруудын жагсаалтыг гарган хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө болгон 
цаашид хөгжүүлэхийг сургагч багш зөвлөнө. 

 
4 (Gavin, 2019) 



 
1.3 Төслийн зохион байгуулалтын бүтэц, засаглал 

 

 

 
Хөтөлбөр болон Портфолио (Program and Portfolio) 
 

• Хөтөлбөр (Program) гэдэг нь тус тусад нь удирдсанаар авах боломжгүй үр ашгийг 
бий болгохын тулд нэгдсэн байдлаар удирдаж буй хоорондоо холбоо хамаарал 
бүхий төсөл, дэд хөтөлбөр, хөтөлбөрийн ажилбаруудын нийлбэрийг хэлнэ. 

• Портфолио (Portfolio) гэдэг нь байгууллагын стратегийн зорилгын хүрээнд 
нэгдсэн байдлаар удирдагдаж буй төсөл, хөтөлбөр, дэд портфолио болон үйл 
ажиллагаануудын нийлбэрийг хэлнэ. 

• Төслийн удирдлагын оффис (Project Management Office - PMO) гэдэг нь төслийн 
удирдлагын үйл явцыг стандартчилж, нөөц, аргачлал, арга техникүүдийг ашиглах 
үйл явцыг удирдан зохион байгуулдаг удирдлагын бүтэц юм.  

 
Зураг 2. Төсөл, Хөтөлбөр болон Портфолио харилцаа хамаарал  
 

 

 

 
Нэмэлт мэдээлэл 
 

• Оролцогч тал (Stakeholder) – Төслийн шийдвэр, үйл ажиллагаа, үр дүнд 
нөлөөлөх, нөлөөнд автах эсхүл нөлөөнд өртөнө гэж өөрсдөө үзэж байгаа хувь 
хүн, бүлэг эсхүл байгууллага.  

• Өөрчлөлтийн хяналтын зөвлөл (Change Control Board - CCB) – Төсөлд орсон 
өөрчлөлтүүдийн хянах, үнэлэх, батлах, хойшлуулах эсхүл буцаах, мөн 
холбогдох шийдвэрээ талуудад мэдээлэх үүрэг бүхий албан ёсны бүлэг. 

• Төслийн удирдах хороо (Project Steering Committee) – Төслийн удирдлагын бүтцийн 
хүрээнд төслийн баг болон бусад оролцогч талуудад стратегийн чиглэл, бодлогоор 

Төсөл (Project)

Хөтөлбөр (Program) 

Портфолио (Portfolio) Портфолио 1

Хөтөлбөр 1

Төсөл 1 Төсөл 2 Үйл 
ажиллагаа

Хөтөлбөр 2

Төсөл 3

Дэд-
хөтөлбөр 1

Төсөл 4



ханган хяналт тавьж ажилладаг байгууллагын хэсэг бүлэг шийдвэр гаргагчдаас 
бүрдсэн бүлэг.  

• Төслийн үе шат (Project phase) - Төгсгөлдөө нэг буюу түүнээс олон үр дүнд хүрэхийг 
зорьсон хоорондоо логик хамаарал бүхий төслийн ажлуудын  бүрдэл хэсэг. 

• Хүлээлгэн өгөх үр дүн (Deliverables) - Төсөл, тодорхой нэг үе шат эсхүл үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэж дуусгахад чиглэсэн цорын ганц, хяналт тавих, шалгах 
боломжтой бүтээгдэхүүн, үр дүн эсхүл тухайн нэг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадамж. 

• Хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт (Acceptance criteria) -  Төслийн үр дүнг хүлээн авахаас 
өмнө хангасан байх шаардлагатай нөхцөлүүд. 
 

 

 
Төслийн удирдагчийн нэгдсэн ойлголт 

 

Төслийн удирдагч (Project Manager) нь төслийн орчинд янз бүрээр нэрлэгдэх нь элбэг 
тухайлбал: 

- Төслийн захирал (Project Director) 

- Төслийн зохицуулагч (Project Coordinator) 

- Төслийн дарга (Project Chief) 

- Төслийн ахлагч (Project Lead) гэх мэт… 

Төслийн удирдагчийн албан нэршил болон ажлын байрны тодорхойлолт ямар байх нь чухал 
биш юм. Харин төслийн удирдагч гэдэг нь эцсийн бүлэгт төслийг төсөвт багтаан 
төлөвлөсөн хугацаанд шаардлагатай зорилгод хүрэхийн тул төслийн баг болоод бусад 
нөөцийг удирдан ажиллаж байгаа этгээдийг хэлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЭДЭВ 2 - ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЭХ 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
Төслийг албан бөгөөд системтэйгээр эхлүүлээгүйгээс төслийн төлөвлөлт болон 
хэрэгжилтэд томоохон хэмжээний саад учирдаг нь олон улсад нийтлэг жишиг болон 
тогтжээ. Төслийг стандартын дагуу эхлүүлэхийн тулд юуны түрүүнд төслийн дүрмийг 
боловсруулна. Үүнд сургалтын агуулгын бүтцийн хүрээнд төслийн соёл, үүрэг, төслийн 
амьдралын мөчлөг, зохион байгуулалт, төсөлтэй холбоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
тодорхойлолт боловсруулж, төслийг дүрмийн дагуу хэрхэн эхлүүлэх талаарх мэдлэг 
чадваруудыг энэхүү сэдвийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдад эзэмшүүлнэ. 
  
Сэдвийн агуулга: 

• Төслийг эхлүүлэх үйл явц 
• Төслийн дүрэм  
• Оролцогч талуудыг тодорхойлох 

 
Хугацаа: 1 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

Төслийн 
удирдлагын 
эхлүүлэх үйл явцын 
талаар болон 
төслийн дүрмийг 
бүтээх үйл явцын 
дарааллыг суралцах 
болно.  

• Төслийн дүрмийг 
боловсруулж сурна  

• Төслийн оролцогч 
талуудын бүртгэлийг 
үүсгэж сурна 

Төслийн удирдлагын нийтлэг 
дутагдал болсон төслийн эхлэл 
хэсгийг үл ойшоон төлөвлөлт 
хэсэгт анхаарлаа хандуулдаг 
зуршлыг залруулахаас гадна 
төслийг системтэй эхлүүлэх нь 
ямар чухал үр дүнтэй талаар 
ойлголтыг авах болно. 

 

 

 

 
 
Төслийг эхлүүлэх үйл явц 
 

Эхлүүлэх үйл явцын бүлэг нь шинэ төсөл эсвэл шинэ үе шатыг тодорхойлон тухайн төсөл 
эсвэл үе шатыг эхлүүлэх албан зөвшөөрлийг олж авах үйл явцын бүлэг юм. Эхлүүлэх үйл 
явцын бүлгийн зорилго нь оролцогч талуудын хүлээлт, төслийн зорилгыг уялдуулах, 
хамрах хүрээ, зорилтын талаар холбогдох хүмүүст мэдээлэх, мөн тэдний төслийн оролцоо 
болон түүний холбогдох үе шатууд нь тэдний шаардлага болон хүлээлтийг биелүүлэх 
талаар баталгааг бий болгодог. Эхлүүлэх үйл явцын хүрээнд хамрах хүрээг эхний байдлаар 



тодорхойлж, санхүүгийн эх үүсвэрийг батлан төсөлд шилжүүлэн өгдөг. Энэхүү үйл явцад 
төслийн үр дүнд нөлөөлөх оролцогч талуудыг тодорхойлно. Хэрэв өмнө нь урьдчилагдан 
томилоогүй бол төслийн удирдагч энэ үйл явцад томилогдоно. Эдгээр мэдээллийг төслийн 
дүрэм, оролцогч талуудын бүртгэлд оруулж албажуулдаг байна. Төслийн санхүүжүүлэгч 
хэзээ дүрмийг батална тэр цагаас төсөл нь албан ёсоор эхлэх бөгөөд төслийн удирдагч мөн 
энэ үес төслийг удирдах эрх мэдлээ хүлээн авна. 

Энэ үйл явцын бүлгийн гол давуу тал нь байгууллагын стратегийн бодлоготой нийцсэн 
төсөл эхлүүлэхээс гадна бизнесийн хэрэгцээ, төслийн ашиг тус, оролцогч талуудыг төслийг 
эхлэх үеэс тооцоолдогт оршино. Зарим тохиолдолд төслийн удирдагч бизнес үндэслэлийг 
(business case) боловсруулж төсөлтэй холбоотой үр ашгийн тооцооллыг хийдэг. Ингэснээр 
төслийн удирдагч төслийн эхлэл хэсэгт төслийн дүрмийг боловсруулдаг байна. Харин 
бусад бусад тохиолдолд төслийн санхүүжүүлэгч, төслийн удирдлагын газар (PMO), эдийн 
засагч эсвэл бусад оролцогч талууд боловсруулдаг. Төслийн гарын авлагын хүрээнд 
төслийн санхүүжүүлэгч эсвэл бусад удирдлага бизнес үндэслэл, техник эдийн засгийн 
үндэслэл (ТЭЗҮ) эсвэл суурь судалгааг (feasibility study) хянаж баталсны үндсэн дээр 
төслийг эхлүүлэх болно. 

Төслүүд ихэвчлэн нэг бөгөөд түүнээс олон үе шатанд (phase) хуваагдаж болно. Эхлэлийн 
үйл явц нь үе шат бүрийн эхэнд тухайн төслийн бизнесийн хэрэгцээг эргэн сануулж 
асуудлыг шийдвэрлэх эсвэл арга хэмжээ авахад дэмжлэг болдог.  

Төслийг эхлүүлэх явцад санхүүжүүлэгчид, үйлчлүүлэгчид болон бусад оролцогч талуудыг 
татан оролцуулах нь нэгдсэн ойлголтыг бий болгож төслийн амжилтын шалгуурыг 
тодорхой болгож өгдөг байна. Энэ нь төсөл бүрэн дуусах үед төслийн үр дүнгүүдийг 
(deliverables) саадгүй хүлээн авах магадлалыг нэмэгдүүлэхийн сацуу төслийн туршид 
оролцогчдыг сэтгэл ханамжтай байлгадаг байна. 

2.1 Төслийн дүрмийг боловсруулах 
 

Төслийн дүрэм гэдэг баримт бичиг юм. Энэ нь хэтэрхий урт биш, товч, уншихад хялбар, 
тодорхой байх ёстой. Санхүүжүүлэгч (эсвэл захиалагч) тал гарын үсэг зуран 
баталгаажуулдаг бөгөөд төслийн эхлэл хэсэгт боловсруулагдан төслийг албан ёсоор 
эхлүүлдэг байна. Өөрөөр хэлбэл  төслийн дүрмийг санхүүжүүлэгч баталсан, төслийн 
удирдагч боловсруулсан байх бөгөөд тэдгээрийн хооронд байгуулсан төсөл хэрэгжүүлэх 
гэрээ гэж ойлгож болох юм. Хэрэв тухайн төсөл гаднын захиалагч талын хүсэлтээр 
хэрэгжиж байгаа бол төслийн дүрэм нь нийлүүлэгчийн гэрээ байж болох юм.  

Төслийн дүрмийг боловсруулах нь төслийн оршин тогтнолыг албан ёсоор баталгаажуулсан 
баримт бичгийг боловсруулах үйл явц бөгөөд төслийн удирдагчид байгууллагын нөөцийг 
төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах бүрэн эрхийг олгодог. Үүний гол давуу талууд энэ үйл 
явц нь төсөл, байгууллагын стратеги зорилгын хооронд шууд холбоо өгдөг уг төслийн албан 
ёсны бүртгэл хөтөлж, төслийн зохион байгуулалтын амлалтыг харуулна.  



Төслийн дүрмийг боловсруулахдаа доорх алхмуудын дагуу боловсруулна: 

1. Төслийн зорилго болон зорилтыг тодорхойлно. 
2. Төслийн тодорхойлолтыг оролцогч талуудад ойлгомжтой энгийн байдлаар тусгана. 
3. Төслийн захиалагч, хамтрагч болон гол оролцогч талуудыг тодорхойлно (Хэрэв 

оролцогч талын бүртгэл байхгүй бол). 
4. Төслийн үр дүнг хэн хэрхэн үнэлэх, зөвшөөрөл, тушаал, чиглэл болон хаалт хийх 

эрхтэй зэргийг тодорхойлно. 
5. Төслийн удирдагчийг томилсон болон эрх мэдэл шийдвэр гаргах хэмжээг 

тодорхойлж өгнө. 
6. Төслийн санхүүжүүлэгчээс анхан шатны шаардлагуудыг цуглуулан бүртгэнэ. 
7. Төслийн хүлээлгэн өгөх гол үр дүнгүүдийг цуглуулсан шаардлагууд дээр үндэслэн 

тодорхойлох. 
8. Төсөлд анхан шатны эрсдэлүүдийг тоймлон тодорхойлно. 
9. Төслийн төслийн тойм хуваарийг тусгана. Ингэхдээ төслийн суурь судалгаа, ТЭЗҮ 

эсвэл төслийн санал зэрэг дээр тусгагдсан цаг хугацааны тооцооллыг ашиглана. 
10. Төслийн ажлын хамрах хүрээг тодорхойлж өгнө. 
11. Төслийн баг урьдчилан томилогдсон бол тус багийн ажил үүрэг хуваарилалтыг 

тусгана. 
12. Төслийн тойм төсвийг гаргана. Ингэхдээ төслийн суурь судалгаа, ТЭЗҮ эсвэл 

төслийн санал зэрэг дээр тусгагдсан төсвийн тооцооллыг ашиглана. 
13. Төслийн санхүүжилтийн шатлалыг тусгаж өгнө. 
14. Төслийн дүрмийг санхүүжүүлэгчээр батлуулах. 

 

 

 
Жишиг төслийн дүрмийг боловсруулах 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 30 минут 
Төслийн дүрмийг боловсруулах 

1. Жишиг төслийн дүрмийг боловсруулахдаа хэвлэсэн төслийн дүрмийн загварыг 
эсвэл цахим хувилбараар оролцогч нарт тараасан файлыг ашиглан дасгал дээр 
ажуулна. 

2. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй багт хуваан багаараа сонгосон жишиг төслийн 
дүрмийг сургалтын явцад тайлбарласан алхмуудын дагуу боловсруулах 
даалгавар өгнө. (20 минут) – Төслийн дүрмийн загварыг Хавсралт 1-ээс харна 
уу.  

3. Төслийн дүрэм боловсруулсны дараа сургагч багш багуудын боловсруулсан 
төслийн дүрэмтэй танилцан зөвлөгөө өгнө. (10 минут) 
 

Дасгалын явцад энэхүү дасгал нь өөрөө төсөл гэдгийг сургагч багш ямагт санаж 
чиглэл болон зааварчилгаагаар тогтмол багуудыг хангах хэрэгтэй.  



2.2 Оролцогч талуудыг тодорхойлох 
 

 

 
Төслийн оролцогч талууд (Project Stakeholders) 
 

Төслийн оролцогч тал нь хэн 
ч байж болох бөгөөд: 

• Төслийн үйл ажиллагаа 
эсвэл үр дүнд нөлөөлөх 
этгээдүүд 

• Үр дүнд хэн нөлөөлж, 
дэмжиж, эсэргүүцэж чадах 
этгээдүүд 

• Үр дүнгийн, санхүүгийн, 
мэргэжлийн эсвэл хувийн 
ашиг сонирхолтой этгээдүүд 
байж болно. 

Төслийг амжилтад хүргэх чухал хүчин зүйлүүдийн нэг бол оролцогч талуудыг 
тодорхойлоход цаг хугацаа зарцуулах явдал юм. Хэрэв төслийн удирдагч бүх гол оролцогч 
талуудыг тодорхойлоогүй бол орхигдсон оролцогч талууд ирээдүйд асуудал үүсгэх 
магадлал өндөртэй байдаг.  

Оролцогч талуудыг тодорхойлох гэдэг нь төслийн оролцогч талуудыг тогтмол 
тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах үйл явц ба тэдний сонирхол, оролцоо, 
харилцан хамаарал, нөлөөлөл болон холбогдох мэдээллийг тодорхойлох үйл явц юм. Энэ 
үйл явцын гол давуу тал нь төслийн багийнханд оролцогч талуудын оролцооны төвшнийг 
тодорхойлон төслийн удирдагчид төвлөрөх цэгийг бий болгож өгдөг байна.  

Энэ үйл явц нь төслийн дүрэм боловсруулахаас өмнө эсвэл нэгэн зэрэг хийгдэх нь элбэг. 
Оролцогч талуудыг тодорхойлох үйл явц шаардлагатай үед давтах боловч үе шат бүрийн 
эхэнд, төсөл эсвэл байгууллагад томоохон өөрчлөлт гарах нөхцөлд хийх нь үр дүн өндөртэй 
байдаг байна.  

 

 
Нэмэлт мэдээлэл 

Оролцогч талуудын асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байх нь төслийг “дампууралд” 
хүргэдэг! 



Төсөлд чухал шийдвэр гаргахад дээд удирдлага оролцоо хангалтгүйгээс гуравны нэг нь 
бүтэлгүйтдэг5 гэсэн судалгааны үр дүн төслийн санхүүжүүлэгч болон дээд удирдлагуудын 
төслийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгцээг ойлгуулах нь чухал гэдгийг баталж байна. 

Оролцогч талуудаа тодорхойлох нэг хялбар арга бол санаа гаргах уулзалтын (brainstorming) 
үеэр багтайгаа хамтран ажиллах явдал юм. Иймд оролцогч талуудыг ялгалгүй бүгдийг нь 
оролцогч талуудын бүртгэлд багтаах нь чухал юм.  

 

 
Оролцогч талуудын удирдлага 
 

Оролцогч талуудын бүртгэл (Stakeholder register) - Энэхүү баримт бичиг нь оролцогч 
талуудын талаар дараах зүйлийг багтаасан мэдээллийг агуулдаг: 

• Ерөнхий мэдээлэл -  Нэр, албан тушаал, байршил, холбоо барих хаяг, төсөл дээрх 
үүрэг. 

• Үнэлгээний мэдээлэл - Гол шаардлага, хүлээлт, төслийн үр дүнд нөлөөлөх боломж, 
оролцогч тал хамгийн их нөлөө үзүүлэх боломжтой төслийн үе шат. 

• Оролцогч талуудын ангилал - Дотоод/гадаад (internal/external), нөлөөлөл/хүч 
/сонирхол (influence/power/interest) эсвэл төслийн удирдагчийн сонгосон ангиллын 
загварын дагуу ангилагдана. 

Оролцогч талуудын шинжилгээ (Stakeholder analysis) – Оролцогч талуудыг тодорхойлон, 
холбогдох мэдээллийг олж авах аргуудаа тодруулсны дараа оролцогч талуудын 
шинжилгээг хийнэ. Ингэхдээ төсөлд оролцогч талуудын зүгээс үзүүлж болохуйц нөлөөлөл 
болон төслийн талаарх тэдний ашиг сонирхлоор нь оролцогч талуудын оролцооны 
төвшнийг тодорхойлсон зураглалыг хийнэ. Улмаар төслийн оролцогч талуудтай хэрхэн 
харилцах болон тэдгээрийн оролцоог ямар төвшинд хянах талаар ойлголттой болох юм.  

 
5 (Sauter, 2003) 



Зураг 3. Оролцогч талуудын шинжилгээ

Гол Нөлөөлөгчид 
(Manage Closely)

- хүч чармайлтаа
төвлөрүүлэх

- төрийн/шийдвэр гаргагч
талуудыг оролцуулах
- тогтмол холбогдож,

зөвлөлдөх

Бага Чармайлттайгаар 
Хянах (Monitor)

- мэдээллийн товхимол,
цахим хуудас, цахим
шуудан зэрэг нийтийн
харилцааны хэрэгслээр

мэдээ хүргүүлэх
- баруун талруу шилжүүлэхийг 

зорих

Мэдээллээр Хангах 
(Keep Informed)

- Эрсдэл бага талбарт
сонирхлоор нь дамжуулж

оролцуулах
- Сонирхож буй талбарынх
нь тухай байнга мэдээгээр

хангаж, зөвлөлдөх
- Боломжит дэмжигч/нэр

хүндтэй төлөөлөгч

Сэтгэл Хангалуун 
Байлгах

(Keep Satisfied)

- сонирхож буй зүйлтэй нь
холбож, зөвлөлдөх

- сонирхлыг нь улам
нэмэхийг хичээх
- баруун талруу 

шилжүүлэхийг зорих

Хү
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Сонирхол (Interest)
  

 

 
Жишиг төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлох 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 10 минут 
Төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлох 

1. Жишиг төслийн оролцогч талуудыг тодорхойлохдоо хэвлэсэн оролцогч 
талуудын бүртгэлийн загварыг эсвэл цахим хувилбараар оролцогч нарт 
тараасан файлыг ашиглан дасгал дээр ажуулна. 

2. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй багт хуваан багаараа сонгосон жишиг төслийн 
оролцогч талуудыг сургалтын явцад тайлбарласан алхмуудын дагуу 
тодорхойлох даалгавар өгнө. (10 минут)  

3. Оролцогч талуудыг тодорхойлсны дараа сурагчид төслийн дүрэмтэй оролцогч 
талуудын бүртгэлээ нэгтгэн төслийн төлөвлөлтийн хэсэг рүү шилжих бэлтгэлээ 
хангана. 

 
 

  



СЭДЭВ 3 - ТӨСЛИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
АНУ-д хэрэгжиж буй төслүүдийн 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт тутамд 
хангалтгүй төслийн удирдлагын тогтолцоогүйн улмаас 114 сая долларыг үрэгдэж байна6. 
Төслийн удирдлагын цөм хэсэг нь төслийн төлөвлөлт бөгөөд төслийн төлөвлөлтийг 
сайжруулахын тулд төслийн дүрэм болон төслийн бусад баримт бичгүүдийг ашиглан 
төслийн цогц төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгтэй. Үүний дараа төслийн шаардлагыг 
нарийвчлан тодорхойлох, ангилах, төслийн хамрах хүрээг тодорхойлох, ажлын бүтцийн 
задаргааг хийх (WBS), үйл ажиллагааны дарааллыг тодорхойлох, хуваарь гарган, мөн 
эгзэгтэй замыг тодорхойлно. Цаашлаад зардлыг тооцоолох, эрсдэл, чанарыг үнэлэх, 
оролцогч талууд, нөөц, харилцаа холбоо, худалдан авалтыг удирдахад туслах төлөвлөгөө 
боловсруулна. Ингэснээр төслийн баг төлөвлөгөөг системтэй бөгөөд цогц хэлбэрээр 
боловсруулах болно. Төслийн төлөвлөлт хэсэг дээр сургалтын агуулга боловсруулах 
хэлэлцүүлгийн үеэр хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос хамгийн их дэлгэрүүлэн судлах 
хэрэгцээтэй бүлэг гэх санал цугларсан болно. 
 
Сэдвийн агуулга: 

• Төслийн төлөвлөлтийн үйл явц 
• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах 
• Хамрах хүрээ, хуваарь болон зардлын төлөвлөлт 

 
Хугацаа: 2 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

Үйл ажиллагааг 
тодорхойлох, 
зохицуулахад 
шаардлагатай арга 
хэмжээг баримтжуулах 
төслийн удирдлагын 
төлөвлөгөө гаргах; 
төслийн зардал, хуваарь, 
өөрчлөлтийн хяналт, 
удирдлагаар хангаж 
сурна. 

Төслийн янз бүрийн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн хоорондын харилцан 
үйлчлэлийг үнэлэх, нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг дэх өөрчлөлт 
нь төслийн үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөх нөлөөллийг 
тохируулах, хариу арга хэмжээг 
авах, үр дүнг оролцогч талуудад 
дамжуулах зэргийг үнэлж 
тооцоолон ажиллах чадвар 
нэмэгдэнэ. 

Төлөвлөлт бол зөвхөн 
баримт бичиг бус 
байнгын асаргаа 
хэрэгтэй амьд 
организм болох талаар 
ойлгоод зогсохгүй 
төлөвлөлтийг бодитой 
бөгөөд үр дүнтэй 
байлгах хандлагыг 
төрүүлнэ. 

 

 
6 (Project Management Institute, 2020) 



3.1 Төслийн төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Төслийн удирдлагын баг төслийн удирдлагын төлөвлөгөө болон төслийн баримт бичгийг 
боловсруулах үедээ холбогдох оролцогч талуудын оролцоог дэмжиж, оролцоог эрэлхийлэх 
шаардлагатай байдаг.  

Төслийн төлөвлөлт гэдэг нь төслийн гүйцэтгэл, хяналт болон хаалтыг хэрхэн хийх талаарх 
системчилсэн загвар төсөөлөл юм. Төлөвлөгөөгөө муу хийх нь муу хийхээр төлөвлөсөнтэй 
адил гэх зүйрлэл байдаг. Иймдээ ч PMBOK стандартын 49 үйл явцын бараг тэн хагас нь 
буюу 24-н үйл явц төслийн төлөвлөлтийн хэсэгт хамаарагддаг. Энэхүү гарын авлагын 
төлөвлөлтийн хэсэг нь эдгээр төслийн төлөвлөлтийн үйл явцуудыг хураангуйлан арга 
аргачлал дээр илүү үндэслэн боловсруулагдсан болно.  

3.2 Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах 

 
 
Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө ба түүний бүрдэл хэсгүүд 
 

Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө нь төслийг олон талаас нь харж үр ашигтай ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. PMBOK стандартын дагуу төслийн удирдлагын төлөвлөгөөнд 
багтах төслийн удирдлагын төлөвлөгөөний гол бүрдэл хэсгүүдийг Хүснэгт 3 хэсэгт нэгтгэж 
харуулав. Төслийн удирдлагын төлөвлөгөөний дээрх баримт бичгүүд нь цогц 
төлөвлөгөөний бүрдэл хэсэг бөгөөд эсвэл төслийн хамрах хүрээ өргөн бол тусдаа бие даасан 
баримт бичиг хэлбэртэй байна. Зарим тохиолдолд эдгээр бүрдэл төлөвлөгөөнүүдийг 
бүгдийг нь боловсруулах хэрэгцээгүй тул төслийн хамрах хүрээ болон нөөцөөс хамааран 
зохих хэмжээний төлөвлөлтүүдийг хийж гүйцэж болно.  

Хүснэгт 3. Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө 

Төслийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүрдэл хэсгүүд 

Төлөвлөгөөний 
нэр 

Агуулга Тайлбар7 

Хамрах 
хүрээний 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Scope 
management 
plan) 

• Төслийн ажлын хамрах хүрээний 
тодорхойлолтыг бэлдэх үйл явцын 
тодорхойлолт (Scope statement preparation 
process) 

• Ажлын бүтцийн задаргааг хэрхэн хийх үйл 
явц (WBS creation process) 

• Төслийн хамрах хүрээний суурь 
төлөвлөгөөг батлах болон хэрэгжүүлэх 

Хамрах хүрээг хэрхэн 
тодорхойлох, 
хөгжүүлэх, хянах 
талаар тодорхойлсон 
төсөл, хөтөлбөрийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

 
7 (Төслийн Удирдлагын Институт, 2017) 



тодорхойлолт (Baseline approval and 
maintenance process) 

• Үр дүнг хүлээн авах албан үйл явц 
(Deliverables formal acceptance process) 

Хуваарийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Schedule 
management 
plan) 

• Хуваарийн загвар (Project schedule model 
development) 

• Хуваарийн нарийвчлалын төвшин (Level 
of accuracy)  

• Хуваарийн хэмжих нэгж (Units of measure) 
• Хуваарийг боловсруулах үйл явц 

(Organizational procedure links) 
• Хуваарийн загварын хяналт (Project 

schedule model maintenance) 
• Хуваарийн удирдлагат ашиглах арга 

аргачлал (Rules of performance 
measurement) 

• Тайлагнах загвар (Reporting formats) 

Хуваарийг 
боловсруулах, 
удирдах, хянах 
зорилго бүхий 
шалгуур үзүүлэлтүүд 
болон ажилбаруудыг 
тодорхойлсон төсөл, 
хөтөлбөрийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Зардлын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Cost 
management 
plan) 

• Зардлын тооцооллын нарийвчлал болон 
оновчлолын төвшин (Level of precision and 
accuracy) 

• Хэмжих нэгж (Units of measure) 
• Зардлын удирдлагын үйл явц 

(Organizational procedures links) 
• Зардлын хэлбэлзлийн хяналт (Control 

threshold) 
• Гүйцэтгэл хянах арга аргачлал (Rules of 

performance measurement) 
• Тайлагнах баримт бичгийн загвар болон 

мөчлөг (Reporting format) 
• Бусад мэдээлэл (санхүүжилт, бүртгэл, 

ханшийн мэдээлэл гэх мэт) 

Өртөг зардлыг хэрхэн 
төлөвлөх, удирдан 
зохион байгуулах, 
хянахыг тодорхойлсон 
төсөл, хөтөлбөрийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Чанарын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Quality 
management 
plan) 

• Чанартай холбогдох дагаж мөрдөх 
стандартууд (Quality standards) 

• Чанарын зорилт (Quality objectives) 
• Чанарын удирдлагатай холбоотой үүрэг 

хариуцлага (Quality roles and 
responsibilities) 

Чанарын зорилтуудад 
хүрэхийн тулд тухайн 
байгууллагын 
бодлого, арга, 
аргачлалуудыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэхийг 
тодорхойлсон төсөл 
эсхүл хөтөлбөрийн 



• Чанарын хяналт болон удирдлагатай 
холбоотой хийгдэх ажлууд (Quality control 
activities) 

• Чанар хэмжилтийн хэрэгслүүд (Quality 
tools) 

• Чанарын удирдлагын үйл явцууд 
(Continuous improvement, corrective action 
procedures etc…) 

удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Нөөцийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Resource 
management 
plan) 

• Төслийн нөөцүүдийг сонгох болон олж 
авах аргачлал (Identification and acquisition 
of resources) 

• Нөөцийн үүрэг хариуцлага (Roles and 
responsibilities) 

• Төслийн багийн бүтэц (Project organization 
chart) 

• Сургалт (Training) 
• Багийн хөгжил (Team development) 
• Нөөцийн хяналт (Resource control) 
• Урамшуул (Recognition plan) 

Төслийн нөөцийг 
хэрхэн олж авах, 
хуваарилах, удирдах, 
хянах талаар 
тодорхойлсон төслийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Харилцааны 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Communication 
management 
plan) 

• Оролцогч талуудын харилцааны 
шаардлага (Stakeholder communication 
requirements) 

• Хэрхэн харилцах тухай (How to 
communication information) 

• Мэдээллийг түгээх үйл явц (Escalation 
process) 

• Харилцааны үүрэг хариуцлага 
(Communication responsibility) 

• Тайлбар (Glossary of common terminology) 
• Арга аргачлал (Communication method) 
• Үйл явц (Communication information 

flowchart) 
• Анхаарвал зохих мэдээллүүд 

(Communication constraints and restrictions) 

Төсөл, хөтөлбөр эсхүл 
портфолио 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний 
бүрэлдэхүүн хэсэг 
бөгөөд мэдээллийг 
хэрхэн, хэзээ, хэн 
удирдан зохион 
байгуулах, түгээхийг 
тодорхойлно. 

Эрсдэлийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Risk 

• Эрсдэлийн бодлого (Risk strategies) 
• Эрсдэлийн тооцооллын аргачлал 

(Methodology) 
• Эрсдэлийн төрөл (Risk categories) 
• Хуваарь болон зардлын нөөцийн сан 

Эрсдэлийн 
удирдлагын 
ажилбаруудыг хэрхэн 
бүтэцлэх, гүйцэтгэх 
талаар тодорхойлсон 



management 
plan) 

• Гол оролцогч талуудын эрсдэл үүрэх 
сонирхол (Stakeholder risk appetite) 

• Эрсдэл магадлал ба нөлөөллийн 
тодорхойлолт (Definitions of risk 
probability and impacts) 

• Магадлал ба нөлөөллийн матриц 
(Probability and impact matrix.) 

• Тайлагнал (Reporting formats) 
• Хяналт (Tracking) 

төсөл, хөтөлбөр эсхүл 
портфолио 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг 

Худалдан 
авалтын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Procurement 
management 
plan) 

• Худалдан авалтыг хэрхэн төслийн зүгээс 
хянах (Procurement coordination) 

• Худалдан авалтын хуваарь (Key 
procurement timetable) 

• Худалдан авалтын гэрээнд ашиглагдах 
мэдээллүүд (Procurement metrics to be used 
to manage contracts) 

• Оролцогч талуудын үүрэг хариуцлага 
(Stakeholder roles and responsibilities related 
to procurement) 

• Таамаг болон хязгаарлалт (Constraints and 
assumptions) 

• Хууль болон төлбөрийн нөхцөл (The legal 
jurisdiction and the currency in which 
payments will be made) 

• Тооцоолол (Independent estimates) 
• Худалдан авалтын эрсдэлтэй холбоотой 

үйл явц (Risk management issues) 

Гүйцэтгэгч 
байгууллагын гаднаас 
шаардлагатай бараа,  
үйлчилгээг хэрхэн олж 
авахыг тодорхойлсон 
төсөл эсхүл 
хөтөлбөрийн 
удирдлагын 
төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

Оролцогч 
талуудын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(Stakeholder 
management) 

• Оролцогч талуудын оролцоог удирдах 
бодлого (Stakeholder engagement strategies) 

 

Гол оролцогчдыг 
төсөл, хөтөлбөрийн 
шийдвэр гаргалт 
болон гүйцэтгэлд 
идэвхтэй, үр бүтээлтэй 
оролцоог нь дэмжихэд 
шаардлагатай 
стратеги, ажилбарыг 
тодорхойлсон төсөл, 
хөтөлбөрийн 
удирдлагын 



төлөвлөгөөний нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг. 

 

 

 
Нэмэлт төлөвлөгөөнүүд 

 
Төслийн хамрах хүрээнээс хамааран нэмэлт төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулдаг: 
 
• Өөрчлөлтийн удирдлагын төлөвлөгөө (Change management plan) – Төслийн 

өөрчлөлтүүдийг хэрхэн хийх үйл явцыг тайлбарласан баримт бичиг. Мөн төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлтийн хяналтын зөвлөлийг сонгон томилно. 

• Тохиргооны удирдлагын төлөвлөгөө (Configuration management plan) – Төслийн 
мэдээлэл болон өөрчлөлтийг хэрхэн цаг тухайд нь тогтмол байлгах талаарх төлөвлөгөө. 

• Шаардлагын удирдлагын төлөвлөгөө (Requirement management plan) - Шаардлагыг 
хэрхэн дүгнэх, баримтжуулах, удирдахыг тодорхойлсон төсөл эсхүл хөтөлбөрийн 
удирдлагын төлөвлөгөөний нэг бүрэлдэхүүн хэсэг. 

 
3.3 Хамрах хүрээ, хуваарь болон зардлын төлөвлөлт 

 
Ажлын хамрах хүрээ, хуваарь болон 
зардлыг төслийн удирдлагын гол гурван 
хязгаарлалт (алтан гурвалжин) гэх бөгөөд 
төслийн гүйцэтгэлийг хэмжих гол 
хэмжүүр нь болж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл 
төслийн хүрээнд хийгдэх ажил, хүлээлгэн 
өгөх хугацаа болон төсвөөс төсөл нь шууд 
хамааралтай бөгөөд эдгээрийн аль нэгэнд 
нь өөрчлөлт ороход нөгөө хоёртоо 
тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байдаг 
гэсэн санааг илэрхийлнэ. Төслийн 
удирдагч нь энэхүү гурван төслийн гол 

хязгаарлалтуудыг нарийн төлөвлөж, тогтмол хянаж мөн өөрчлөлтийг зохистой удирдаж 
байх хэрэгтэй. 
 

 
 
Төслийн хамрах хүрээний төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Төслийн хамрах хүрээний төлөвлөлтийг хийж гүйцэтгэхдээ доорх алхмуудын дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ. 
 

Хамрах хүрээ 
(Scope)

Хуваарь
(Schedule)Зардал (Cost)



Хүснэгт 4. Хамрах хүрээний төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Төслийн хамрах хүрээг төлөвлөх 

№ Алхамуудын тайлбар 
1 Төслийн хамрах хүрээний удирдлагын төлөвлөгөөг (Project scope management plan) 

боловсруулан хамрах хүрээний төлөвлөлт болон хийгдэх ажлуудыг тодорхойлно. 
2 Гол оролцогч талуудын шаардлагуудыг цуглуулж нэгтгэнэ (Collect requirements). 

Ингэхдээ төслийн дүрэм боловсруулах явцад цугларсан шаардлагуудыг дахин 
нягтлах эвэл дэлгэрүүлэх үйл явц хэрэгжигдэх болно. Төслийн шаардлагууд төслийн 
санхүүжүүлэгч эсвэл захиалагч талаас түлхүү ирэхдээ: 

• Бизнесийн шаардлага; 
• Шийдлийн шаардлага (бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл үр дүнтэй холбоотой); 
• Оролцогч талуудын шаардлага; 
• Шилжилтийн шаардлага (төслөөс үйл ажиллагаа руу эсвэл төслийн үе шат 

хооронд); 
• Төслийн шаардлага; 
• Чанарын шаардлага; 

Зэрэг ангилалд хамааруулан ангилдаг. 
3 Цугларсан шаардлагууд дээр үндэслэн төслийн ажлын тодорхойлолтыг (Project scope 

statement) боловсруулна. Ингэхдээ: 
1. Төслийн хамрах хүрээнд ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл үр дүн бий 

болгож байгааг дэлгэрүүлэн тодорхойлно (Project/product description). 
2. Хүлээлгэн өгөх үр дүнгүүдийг тусгах (Deliverables).  
3. Хүлээлгэн өгөх үр дүнгүүдийн хүлээн авах нөхцөлүүд (Acceptance criteria). 
4. Хамрах хүрээнээс гадуурх ажлууд (Out of scope) буюу төслийн хүрээнд 

хийгдэхгүй боловч хийгдэнэ гэсэн хүлээлт дагуулах магадлалтай ажлууд. 
5. Таамаглал болон хязгаарлалт (Project constraints and assumptions) 

Төслийн ажлын тодорхойлолт нь төслийн оролцогч тал болон төслийн баг төслийн 
хүрээнд хийгдэх ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах үйл явцад 
ашиглагдана. 

4 Төслийн ажлын тодорхойлолт дээр тусгагдсан хамрах хүрээг төслийн удирдлагын 
баг бүтцээр задална. Ажлын бүтцийн задаргаа (Work breakdown structure – WBS) нь 
төслийн хамрах хүрээг жижиглэн задалж удирдахад хялбар бөгөөд хариуцуулан 
даалгах боломжтой ажлын багц болгож өгдөг. 

 
 



 

 
Жишиг төслийн ажлын тодорхойлолтыг боловсруулах 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 10 минут 
Төслийн ажлын тодорхойлолтыг боловсруулах 

1. Жишиг төслийн ажлын тодорхойлолтыг багаараа төслийн дүрэм дээр үндэслэн 
боловсруулна. Ажлын тодорхойлолтод байвал зохих өгөгдлүүдийг Хүснэгт 4-
ийн 3-р ахлам дээр үндэслэнэ. Хавсралт 2-ийн загварыг ашиглана. 

2. Сурагчдыг 4-5 гишүүнтэй багт хуваан багаараа сонгосон жишиг ажлын 
тодорхойлолтыг сургалтын явцад тайлбарласан алхмуудын дагуу боловсруулах 
даалгавар өгнө. (10 минут).  
 

Дасгалын явцад энэхүү дасгал нь өөрөө төсөл гэдгийг сургагч багш ямагт санаж 
чиглэл болон зааварчилгаагаар тогтмол багуудыг хангах хэрэгтэй. Төслийн 
багуудыг мөн хугацаа болон нөөцөө оновчтой ашиглах талаар зааварчлан ангийн 
уур амьсгалыг мэдрэн тусламж хэрэгцээтэй байгаа багууд дээр анхаарал хандуулан 
ажиллах нь үр дүнтэй болно. 
 

 

 
Ажлын бүтцийн задаргааг хийх зөвлөмжүүд 

 
Ажлын бүтцийн задаргаа (Work Breakdown Structure - WBS) - Төслийн баг нь төслийн 
зорилтыг хэрэгжүүлж, шаардлагатай үр дүнг бий болгохын тулд хийж гүйцэтгэх нийт 
ажлын хамрах хүрээний задралын шаталсан бүтэц. 
 
Ажлын багц (Work package) - Зардал, хугацааг тооцоолох, удирдах зорилгоор ажлын 
бүтцийн задаргааны хамгийн доод түвшинд тодорхойлогдсон ажил. 
 
Ажлын бүтцийн задаргааг төслийн удирдлагын баг баг хамт олноороо хамтран хийснээр 
үүсэх гол давуу тал нь төслийн ажлын хамрах хүрээний талаар нэгдсэн ойлголтыг бий 
болгодог. Мөн ажлын бүтцийн задаргаа нь төслийн нийт цар хүрээг тодорхойлдог бөгөөд 
төслийн батлагдсан хамрах хүрээний ажлыг санхүүжүүлэгч болон гол оролцогч талуудад 
ойлгомжтой байдлаар танилцуулахад ашигладаг8. Ажлын бүтцийн задаргааг ихэвчлэн 
тусгайлсан төслийн удирдлагын программ эсвэл Microsoft Excel дээр хийж боловсруулах нь 
элбэг байдаг. 
 
Зураг 4. Ажлын бүтцийн задаргаа (WBS) 
 

 
8 (Hans, 2013) 



Төсөл
 

Хүлээлгэн өгөх 
үр дүн 1
 

Хүлээлгэн өгөх 
үр дүн 2
 

Ажлын багц 2 Ажлын багц 3 Ажлын багц 4 Ажлын багц 5

Ажлын багц 1
 

 
 
Ажлын бүтцийн задаргааг бүтээхэд баримталдаг сайн туршлагуудаас дурдвал: 
 

• Ажлын бүтцийн задаргаа хэдэн түвшний задралтай байх талаар ямар нэгэн дүрэм 
байхгүй бөгөөд хэдэн ч түвшинд задарч болдог. 

• Ажлын бүтцийн задаргааг баг хамт олноороо хамтран хийх нь төслийн нэгдсэн 
ойлголтыг бататгаад зогсохгүй төслийг том зургаар нь харж тус бүрийн үүрэг 
оролцоогоо тодорхойлоход түлхэц болж өгдөг. 

• Нэр үгийг ашиглах: Ажлын багцыг нэр үгээр тодорхойлж байх нь ажлын багцыг 
ойлгомжтой бөгөөд тодотгогдсон болгодог. 

• Ажлын багц бүрийг зөвхөн нэг хүнд оноож өгөх. Хариуцах эзэнтэй байснаар төслийн 
ажлын гүйцэтгэл болон хяналт сайжирч ажлын урсгал хурдасдаг. 

• Ажлын бүтцийн задаргааг боловсруулах үед ажлыг хэт жижиг түвшинд задлах 
хэрэггүй. Хуваарь гаргах үед ажлын багцыг ажилбарын түвшинд нарийвчлан 
задалдаг. 

 

 

 
Жишиг төслийн ажлын бүтцийн задаргааг боловсруулах 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 15 минут 
Төслийн ажлын бүтцийн задаргааг боловсруулах 

1. Жишиг төслийн ажлын бүтцийн задаргааг багаараа ажлын хамрах хүрээний 
тодорхойлолт дээр үндэслэн задална. Ажлын бүтцийн задаргааг Microsoft Excel 
дээр задлуулах бөгөөд ямар нэгэн загвар шаардагдахгүй. 



2. Сурагчдыг 4-5 гишүүнтэй багт хуваан багаараа сонгосон жишиг төслийн ажлын 
бүтцийн задаргааг сургалтын явцад тайлбарласан алхмуудын дагуу 
боловсруулах даалгавар өгнө. (15 минут).  
 

Дасгалын явцад энэхүү дасгал нь өөрөө төсөл гэдгийг сургагч багш ямагт санаж 
чиглэл болон зааварчилгаагаар тогтмол багуудыг хангах хэрэгтэй. Төслийн 
багуудыг мөн хугацаа болон нөөцөө оновчтой ашиглах талаар зааварчлан ангийн 
уур амьсгалыг мэдрэн тусламж хэрэгцээтэй байгаа багууд дээр анхаарал хандуулан 
ажиллах нь үр дүнтэй болно. 
 

 

 
 
Төслийн хуваарь төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Хүснэгт 4. Хуваарь төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Төслийн хуваарийг төлөвлөх 

№ Алхамуудын тайлбар 
1 Төслийн хуваарийн удирдлагын төлөвлөгөөг (Project schedule management plan) 

боловсруулан хуваарийн төлөвлөлт болон хийгдэх ажлуудыг тодорхойлно. 
2 Ажлын бүтцийн задаргааг хуваарь гаргах зорилгоор нарийвчлан задалж бүтцийн 

хувьд задарч болох хамгийн жижиг хэсэг буюу ажилбар (Activity) болтол задлан 
ажилбаруудын жагсаалтыг (Activity List) боловсруулна. 

3 Төслийн ажилбаруудын хоорондын уялдаа хамаарлыг тодорхойлон ажилбар 
хоорондын логик дарааллыг үүсгэж (Schedule network diagram) харилцаа хамаарлыг 
тодорхойлно. 

4 Төслийн ажилбарууд эсвэл ажлын багцууд тус бүрийг гүйцэтгэх хугацааг тооцоолно 
(Estimate activity duration). Зардлын тооцоолол хэсэгт тооцооллын аргачлалуудыг 
дэлгэрүүлсэн. 

5 Төслийг хамгийн боломжит богино хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажилбарууд эсвэл 
ажлын багцуудын дарааллын эгзэгтэй замыг (Critical path) тодорхойлно. Хуваарийг 
тооцоолохдоо төслийн ажилбаруудыг хийж гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлон 
эгзэгтэй замыг ашиглан хуваарийг боловсруулна. 

 

 

 
Хуваарийг боловсруулах 

 
Төслийн хуваарийг боловсруулах алхмуудыг дэлгэрүүлэн төлөвлөлтийн аргачлалыг жишээ 
болгон энэ хэсэгт харуулав. 
 

• Төслийн хуваарийг төлөвлөх гурав дугаар алхам (Хүснэгт 4) болох төслийн 



ажилбаруудын хоорондын уялдаа хамаарлыг тооцоолон ажилбар хоорондын 
дарааллыг үүсгэх алхмын хүрээнд гол хийгдэх ажил нь хуваарийн сүлжээ замыг 
боловсруулах юм. Хуваарийн сүлжээ зам (Schedule network diagram) гэдэг нь 
төслийн хуваарийн сүлжээ диаграмд логик хамаарлаараа холбогдсон ажилбаруудын 
дарааллыг хэлнэ. Ингэснээр ажилбар эсвэл ажлын багц хоорондын уялдаа холбоог 
тодорхойлон ямар ажлыг хэзээ ямар дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг тодорхойлох 
юм. 

 
 
Зураг 4.  Хуваарийн сүлжээний зам (Schedule network diagram) 
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• Дөрөв дүгээр алхам болох ажилбарууд эсвэл ажлын багцууд тус бүрийг гүйцэтгэх 
хугацааг тооцоолсны дараа төслийн эгзэгтэй замыг тодорхойлох ажил эхлэх бөгөөд 
үүний тулд эхлээд урагшаа тооцоолсон замыг тодорхойлно. Энэ нь төслийн 
хуваарийн дагуу төслийн эхлэх хугацаанаас эсхүл тодорхой мөчөөс урагшлуулан 
тооцоолох замаар эрт эхлэх болон эрт дуусах өдрийг тооцоолоход ашиглагддаг 
эгзэгтэй замын арга техник юм. Төслийн урагшаа тооцоолсон замыг (Forward pass) 
тооцоолохдоо эрт эхлэх хугацаа дээр ажилбарын үргэлжлэх хугацааг нэмэх зарчмаар 
төслийн эрт дуусах хугацааг тооцоолдог. 
 

Үргэлжлэх 
хугацаа

Хамгийн эрт 
дуусах

Хамгийн орой 
эхлэх Хөвөх хугацааХамгийн орой 

дуусах

Хамгийн эрт 
эхлэх

Ажилбарын нэр

 



 
Зураг 5. Төслийн урагшаа тооцоолсон зам (Forward pass) 
 

10 15

7 2 17

5

Ажилбар 2

7 12

5 0 12

5

Ажилбар 3

8 23

17 2 25

15

Ажилбар 4

3 15

22 10 25

12

Ажилбар 5

13 25

12 0 25

12

Ажилбар 6

9 21

16 4 25

12

Ажилбар 7

Эхлэл
Дуусах 

Ажилбар 1

5 5

0 0 5

0

Ажилбар 1

 
 

• Төслийн урагшаа тооцоолсон замыг тодорхойлсны дараа урвуу замыг (Backward 
pass) тооцоолох бөгөөд энэ нь төслийн хуваарийн дагуу төслийн дуусах хугацаанаас 
нь ухрааж тооцоолох замаар хамгийн сүүлийн эхлэх болон дуусах өдрийг 
тооцоолоход ашиглагддаг эгзэгтэй замын арга техник юм.  
 

Зураг 6. Урвуу зам (Backward pass) 
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• Урвуу замыг тодорхойлсны дараа эгзэгтэй замыг тооцоолсноор төслийн үргэлжлэх 
хугацаа тодорхойлох юм. Эгзэгтэй зам (Critical path) гэдэг нь төсөл дуусах хамгийн 
боломжит богино хугацаа буюу төслийн хуваарийн сүлжээний хамгийн урт замыг 
харуулж буй ажилбаруудын дараалал юм. Өөрөөр хэлбэл эгзэгтэй замыг 



тодорхойлсноор төслийн хэрэгжих хугацааг тооцоолж байгаа хэрэг юм. Төслийн 
эгзэгтэй зам дээр үл орших ажлууд нь өөрсдийн гэсэн хөвөх (Float/slack) хугацаатай 
байх бөгөөд энэ нь хуваарьт өөрчлөлт оруулалгүйгээр тухайн ажил хэр удаан 
хойшлуулагдаж болохыг илэрхийлдэг. Харин эгзэгтэй зам дээр байрлах ажлуудыг 
хойшлуулбал тэр хэмжээгээр төсөлд хоцрогдол үүсэх тул эгзэгтэй зам дээрх 
ажлуудын хяналтыг өндөр байлгах хэрэгтэй9. 

 
Зураг 7. Эгзэгтэй зам (Critical Path) 
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Хөвөх хугацаа (Float/Slack) гэдэг нь дараагийн ажилбарын эрт эхлэх хугацааг саатуулалгүй 
эсхүл хуваарийн хязгаарлалтыг зөрчилгүйгээр хуваарьт ажилбарыг хойшлуулж болох 
боломжит хугацааг хэлэх бөгөөд хөвөх хугацааг тооцоолохдоо доорх аргачлалыг ашиглана. 
 

• Хөвөх хугацаа = Орой дуусах хугацаа – Эрт дуусах хугацаа = Орой эхлэх хугацаа – 
Эрт дуусах хугацаа 

 

 

 
Жишиг төслийн хуваарийг боловсруулах 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 15 минут 
Төслийн хуваарийг боловсруулах 

1. Жишиг төслийн хуваарийг багаараа задлан гүйцэтгэнэ. Ажлын бүтцийн 
задаргааг Microsoft Excel дээр ажлын багцуудыг нарийвчлан задлах бөгөөд ямар 
нэгэн загвар шаардагдахгүй. 

2. Сурагчдыг 4-5 гишүүнтэй багт хуваан багаараа сонгосон жишиг төслийн ажлын 
бүтцийн задаргааг дахин задлах ба сургалтын явцад тайлбарласан алхмуудын 
дагуу боловсруулах даалгавар өгнө. (15 минут).  

 
9 (Maidamisa, 2013) 



 
Дасгалын явцад энэхүү дасгал нь өөрөө төсөл гэдгийг сургагч багш ямагт санаж 
чиглэл болон зааварчилгаагаар тогтмол багуудыг хангах хэрэгтэй. Төслийн 
багуудыг мөн хугацаа болон нөөцөө оновчтой ашиглах талаар зааварчлан ангийн 
уур амьсгалыг мэдрэн тусламж хэрэгцээтэй байгаа багууд дээр анхаарал хандуулан 
ажиллах нь үр дүнтэй болно. 
 

 

 
 
Төслийн зардлын төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Хүснэгт 5. Зардлын төлөвлөлтийн үйл явц 
 

Төслийн зардлыг төлөвлөх 

№ Алхамуудын тайлбар 
1 Төслийн зардлын удирдлагын төлөвлөгөөг (Project cost management plan) 

боловсруулан зардлын төлөвлөлт болон хийгдэх ажлуудыг тодорхойлно. 
2 Төслийн ажлын хамрах хүрээ дээр үндэслэн ажилбарууд эсвэл ажлыг багц тус бүр 

дээр зардлын тооцооллыг хийнэ (Estimate cost).  
3 Төсвийг тооцоолохдоо (Determine budget) төслийн ажилбаруудын эсвэл ажлын 

багцуудын холбогдох зардлыг нарийвчлан тодорхойлж зардлын суурь дээр 
эрсдэлийн санг нэмж тооцоолон төслийн төсвийг гаргана. 

 

 

 
Төслийн зардлыг тооцоолох аргачлалуудад 
 

• Харьцуулсан тооцоолол (Analogous estimating) - Тухайн ажилбар эсхүл төслийн 
хугацаа, зардлыг түүнтэй ижил төстэй өмнө нь хэрэгжүүлсэн ажилбар эсхүл төслийн 
түүхэн мэдээллийг ашиглан тооцоолох арга техник. 

Адил төстэй 
төсөл

Төслийн 
тооцоолол

 
• Параметрийн тооцоолол (Parametric estimating) - Түүхэн мэдээлэл эсхүл төслийн 

хэмжигдэхүүнд үндэслэн өртөг зардал, хугацааг тооцоолоход ашиглагддаг алгоритм 
бүхий тооцооллын арга техник. 
 



Төслийн 
тооцоолол

 
 

• Дороос дээш чиглэсэн тооцоолол (Bottom-up estimating) - Ажлын бүтцийн 
задаргааны хамгийн доод түвшнээс эхлэн тооцоог нэгтгэн төслийн нийт хугацаа, 
өртөг зардлыг тооцоолох аргачлал. 

Төслийн 
тооцоолол

 
 

• Гурван цэгт тооцоолол (Three-point estimation) - Тухайн нэг ажилбарыг үнэлэхэд 
тодорхой бус байдал гарах үед өөдрөг (Optimistic-O), сөрөг (Pessimistic-P), хамгийн 
боломжит (Most likely-ML) утгын дунджаар төслийн зардал эсхүл хугацааг үнэлдэг 
арга техник. 

o Тооцоолол хийх аргачлал:  
𝑂𝑂+𝑀𝑀𝑀𝑀+𝑃𝑃

3
= Гурван цэг 

 
• Хөтөлбөрийн үнэлгээ ба хяналтын арга (Program Evaluation and Review Technique - 

PERT) - Тухайн нэг ажилбарыг үнэлэхэд тодорхой бус байдал гарах үед өөдрөг 
(Optimistic-O), сөрөг (Pessimistic-P), хамгийн боломжит (Most likely-ML) 
тооцооллын жинлэсэн дунджаар төслийн зардал эсхүл хугацааг үнэлдэг арга 
техник10.  
 

o Тооцоолол хийх аргачлал:  
𝑂𝑂+4∗𝑀𝑀𝑀𝑀+𝑃𝑃

6
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

 
 

 
10 (Hyukchun & Chang , 2018) 



• Худалдан авалтыг тодорхойлох буюу хангамж, бараа материал, техник, хүн хүч, 
үйлчилгээ болон эдгээрийн худалдан авалтын хэрэгцээг тодорхойлж өгнө. 

• Төслийн болон төслийн бүтээгдэхүүний чанарын стандарт, дүрэм, ажлын дараалал 
болон хэмжигдэхүүнүүдийг тодорхойлно. 

• Төслийн үйл явцын сайжруулалтыг төлөвлөнө. 
• Ажил үүргийн хувиарлалтыг (Responsibility Assignment Matrix - RAM) төслийн 

удирдлагын багт хийнэ. Ингэхдээ Responsible Accountable Consult Inform буюу RACI 
аргачлалыг ашиглаж болох бөгөөд төслийн онцлогоос хамааруулан төслийн 
удирдагчийн сонгосон аргачлалаар мөн ажил үүргийн хувиарлалтыг хийнэ. 

• Төслийн гол оролцогч талуудыг тодорхойлон мэдээлэл солилцох загварын дагуу 
төслийн харилцааны төлөвлөгөөг боловсруулна. 

• Төслийн эрсдэлийн тодорхойлолт, эрэмбэлгээ шинжилгээ болон хариу үйлдлүүдийг 
төлөвлөнө. 

• Төслийн төлөвлөгөөнүүдийг нэгтгэн дахин хянаж төслийн удирдлагын нэгдсэн 
төлөвлөгөөг шинэчилнэ. 

• Төслийн худалдан авалтын бичиг баримтуудыг боловсруулна. 
 

 

 
Төслийн суурь төлөвлөгөөнүүд 
 

Эцсийн байдлаар төслийн хамрах хүрээ, хуваарь болон зардлын төлөвлөгөөг боловсруулан 
санхүүжүүлэгчээр батлуулах бөгөөд  үүнийг суурь төлөвлөгөөнүүд (baseline) гэж нэрэлдэг. 
Үүнд: 
• Хамрах хүрээний суурь төлөвлөгөө (Scope baseline); 
• Хуваарийн суурь төлөвлөгөө (Schedule baseline); 
• Зардлын суурь төлөвлөгөө (Cost baseline); 
 

 

 

 

 

  

 

 
Төслийн төлөвлөлтийн үед хийгдэх бусад ажлууд 
 



 СЭДЭВ 4 - ТӨСЛИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
Төслийн төлөвлөлт төгс байсан хэдий ч гүйцэтгэл байхгүй бол төсөл амжилтгүй болох нь 
маргаангүй юм. Төслийн удирдагч гүйцэтгэлийн явцад төслийн үр дүнгүүдийг 
төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэхээс гадна батлагдсан өөрчлөлтүүдийг хийж 
гүйцэтгэдэг. Дотоод гадаадын зах зээлд хэрэгжиж буй төслүүдийн гүйцэтгэл төдийлөн 
өндөр биш байх нь тодорхой аргачлал эсвэл гадны хүчин зүйлсийн хамаарал гэхээс 
илүүтэй багаар ажиллах, маргаан шийдвэрлэх болон үл ойлголцол багатай байхтай шууд 
холбоотой байдаг. Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдад эдгээр чадваруудыг 
эзэмшүүлснээр дэлхийн хэмжээний өрсөлдөх чадвартай хүний нөөцийн чадамжийг бий 
болгох юм. 
 
Сэдвийн агуулга: 

• Төслийн үр дүнгийн болон өөрчлөлтийн гүйцэтгэл 
• Төслийн багийн удирдлага  

Хугацаа: 1 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

Төслийн гүйцэтгэлийн талаар 
системтэй ойлголт авах болно. 
Гүйцэтгэлийн явцад хийгдэх 
өгөгдөл цуглуулах, үр дүнг 
бүтээх, өөрчлөлтийг 
хэрэгжүүлэх болон мэдлэгийг 
удирдах талаар суралцана. 

• Төслийн багийг 
удирдлага буюу багаа 
бүрдүүлэх, багийг 
хөгжүүлэх багийг 
чиглүүлэх ур 
чадваруудыг 
эзэмшинэ. 

• Үр дүн болон 
өөрчлөлтийн 
гүйцэтгэлийн чадвар 
сайжирна. 

Багаар ажиллах болон 
багийг удирдахад 
нийцтэй хандлагуудын 
талаар суралцсаны үр 
дүнд нөхцөл байдалд 
үндэслэсэн удирдлага 
болон манлайллын 
хэрэгцээг ухамсарлана.  

 

 
  



4.1 Төслийн үр дүнгийн болон өөрчлөлтийн гүйцэтгэл 
 

Төслийн гүйцэтгэлийн үйл явцад төслийн хамрах хүрээнд тусгагдсан ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх үр дүнгүүдийг бий болгохоос гадна төслийн өгөгдлүүдийг 
цуглуулах, мэдлэгийг удирдах, чанарын аудит, харилцааг гүйцэтгэх, оролцогч талуудын 
оролцоог дэмжих, худалдан авалтыг хийх, багийг бүрдүүлэх, багийг хөгжүүлэх болон 
нөөцийг удирдах ажлууд хийгддэг. 

Гүйцэтгэх үйл явцын бүлэгт өөрчлөлт хийх хүсэлт үүсэж болох бөгөөд мөн батлагдсан 
өөрчлөлтүүдийг хийж гүйцэтгэдэг. Төслийн өөрчлөлтийн хүсэлтийн агуулга нь төслийн аль 
ч мэдлэгийн хүрээний талаар байж болох бөгөөд ихэвчлэн төслийн хамрах хүрээ, зардал 
болон цаг хугацааны талаарх өөрчлөлтийн хүсэлтүүд байдаг. Төслийн удирдагчийн анхаарч 
ажиллах зүйл бол төслийн болзошгүй бүхий л төрлийн өөрчлөлтийг урьдчилан тооцоолж 
аль болох төслийг гэнэтийн өөрчлөлтөөс сэргийлж байх хэрэгтэй. Харин өөрчлөлтийн 
хүсэлт үүссэн тохиолдолд эхлээд тухайн өөрчлөлтийн үр нөлөөг шинжлэн үзсэний 
дараагаар сайтар төлөвлөгдөн боловсруулагдсан өөрчлөлтийн удирдлагын системээр 
өөрчлөлтүүдийг удирдах хэрэгтэй. Өөрчлөлт бол төсөлд заавал үүсдэг хүчин зүйл бөгөөд 
төслийн удирдагч аливаа өөрчлөлтөд бэлэн байх үндэс нь сайн өөрчлөлтийн удирдлагын 
тогтолцоо юм. 

Төслийн гүйцэтгэлийн үед хийгдэх ажлуудад хатуу  дараалал байхгүй бөгөөд энэхүү гарын 
авлагат голлон хийгдэх ажлуудыг тусгасан болно. 

Хүснэгт 6. Төслийн гүйцэтгэлийн үйл явцад хийгдэх ажлууд 

Төслийн гүйцэтгэлийн үйл явцад хийгдэх чухал ажлууд 

Хийгдэх ажлын тайлбар 
• Төслийн гүйцэтгэлийн хэсэгт төслийн төлөвлөгөөнүүдэд тусгагдсан ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэнэ.  
• Төслийн хамрах хүрээ, хуваарь, зардал, төслийн онцлог, хууль, дүрэм журам, чанарын 

шаардлага болон эрсдэлүүд дээр үндэслэн төслийн удирдлагын багийг төслийн 
нөөцийн удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу бүрдүүлнэ. Энэхүү үйл явц нь төслийг 
эхлүүлэх үйл явцтай зэрэгцэн хийгдэх нь түгээмэл байдаг. 

• Туслан гүйцэтгэгчид, гэрээлэгчид болон нийлүүлэгчдийг сонгон гэрээ байгуулна. 
Энэхүү үйл явц төслийн эхлэл болон төлөвлөлтийн үйл явцтай зэрэгцэн хийгддэг 
бөгөөд эрсдэл өндөртэй ажил тул үйл явцын хяналтыг сайтар хийх нь амин чухал 
байдаг. 

• Төслийн батлагдсан өөрчлөлтүүдийг энэ үйл явцад хийж гүйцэтгэх бөгөөд төслийн 
гүйцэтгэлийн үед төсөлд өөрчлөлт хийх хэрэгцээ шаардлагыг олж тогтоосон бол11: 

o Өөрчлөлтийн хэрэгцээг тодорхойлон өөрчлөлтийн хүсэлтийг (Change request) 

 
11 (Ibbs, Clarence, & Young , 2001) 



гаргана (аль ч оролцогч тал байж болно). 
o Өөрчлөлтийн үр дүн болон төсөлд үзүүлэх нөлөөнд дүн шинжилгээ хийнэ. 
o Өөрчлөлтийн хүсэлтийг баримтжуулан архивлана.   
o Өөрчлөлтийг баталгаажуулан өөрчлөлтийн хяналтын зөвлөл гарын үсэг зурна. 
o Зөвхөн батлагдсан өөрчлөлтийн хүсэлтийг төслийн удирдагч хэрэгжүүлнэ. 
o Батлагдаагүй өөрчлөлтийн хүсэлтийг өөрчлөлтийн бүртгэл (Change log) үүсгэн 

баримтжуулна. 
o Чанарын хяналтаар өөрчлөлтийн үр дүнг шаардлага хангаж буйг шалган 

баталгаажуулна. 
o Өөрчлөлтийн үр дүнг санхүүжүүлэгчид тайлагнана. 

• Төслийн чанар, эрсдэл, санхүү болон үйл явцын аудитыг төслийн санхүүжүүлэгч 
эсвэл захиалагчийн хүсэлтээр хийж болно. 

• Төслийн хуваарь, зардал, болон гүйцэтгэлтэй холбоотой өгөгдлүүдийг цуглуулна. 
Энэ нь бодит хуваарь, бодит зардал болон гүйцэтгэлийн хувь зэргээр илэрхийлэгдэнэ. 

• Төслийн удирдагч болон багийн бүтээмжийг үнэлнэ.  
• Төслийн гүйцэтгэлийн үед төрөл бүрийн уулзалтуудыг хийх ба харилцааны 

удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгагдсан уулзалтуудыг хийнэ. 
• Төслийн хэрэгжүүлэлт болон багийн ур чадварыг дэмжих зорилгоор төслийн 

удирдагч төслийн багийнханд хэрэгцээт мэдлэгээр хангах сургалтыг зохион 
байгуулна. 

 

4.2 Төслийн багийн удирдлага 
 

Төслийн гүйцэтгэлийн үйл явцад төслийн багийг удирдах нь ажлын гүйцэтгэлийн үеийн 
ихэнх хүчин чармайлтыг эзэлдэг. PMBOK стандартын гүйцэтгэлийн үйл явцын бүлэгт 10 
үйл явц хамаарах ба үүнээс 3 нь нөөцийн удирдлага хэсэгт хамаарагддаг.  

1. Багийг бүрдүүлэх (Acquire team) гэдэг нь багийн гишүүд, тоног төхөөрөмж, материал, 
хангамж болон төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай бусад нөөцүүдийг олж авах 
үйл явц юм. Энэхүү үйл явцын гол ашиг тус нь хэрэгцээт нөөцүүдийг олж тодорхойлон 
улмаар төслийн ажилбар эсвэл ажлын багцыг уг нөөцүүдэд даалгахад оршино. Төсөлд 
шаардагдах нөөцүүдийг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага дотоод болон гадаад орчноос 
бүрдүүлж болох бөгөөд дотоод орчин гэдэг нь байгууллага дотроосоо нөөцийг 
бүрдүүлэх бол  гадаад орчин гэдэг нь бусад байгууллага, хүний нөөцийн байгууллага, 
туслан гүйцэтгэгч, зөвлөх эсвэл гэрээт байгууллагаас төслийн багт шилжин ажиллахыг 
хэлнэ. 

2. Багийг хөгжүүлэх (Develop team) гэдэг нь багийн чадвар, багийн гишүүдийн харилцаа, 
багийн ерөнхий орчныг сайжруулан улмаар төслийн гүйцэтгэлийг сайжруулах үйл явц 
юм. Энэхүү үйл явцын гол ашиг тус нь багаар ажиллах чадварыг сайжруулж харилцааны 
ур чадвар, багийн ур урам зоригийг удирдан улмаар төслийн ерөнхий гүйцэтгэлийг 
сайжруулахад оршино. 



Төсөл амжилтад хүргэх багийн өндөр гүйцэтгэлийг бий болгохын тулд төслийн 
удирдагчдад төслийн багын гишүүдийг оновчтой тодорхойлох, бий болгох, хадгалах, 
урамшуулах, манлайлах, урам зориг өгөх ур чадваруудыг эзэмшсэн байх хэрэгцээтэй. 
Багаар ажиллах нь төслийн амжилтын шийдвэрлэх хүчин зүйл бөгөөд төслийн багийг 
хөгжүүлэн нэгдмэл байлгах нь уг үйл явцын хүрээн дэх төслийн удирдагчийн үндсэн 
үүрэг юм. Төслийн удирдагч багаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, багийн гишүүдэд 
дэмжлэг үзүүлэн, сайн гүйцэтгэлийг үнэлж урамшуулж, багийн гишүүдийг боломж 
болон сорилтоор хангаж, асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж байх нь олон улсад сайн 
туршлага болон үлдсэн байдаг байна. 

Төслийн удирдагчийн сайн туршлагаас дурдвал: 

• Нээлттэй, үр дүнтэй харилцааг ашиглах; 
• Багийн хөгжүүлэлтийг тогтмол (Team building) хийх; 
• Багийн гишүүдийн дунд итгэлцлийг бий болгох; 
• Зөрчилдөөн болон үл ойлголцлыг бүтээлч байдлаар удирдах; 
• Асуудлыг багаараа хамтран шийдвэрлэхэд түлхэц өгөх; 
• Багаараа хамран шийдвэр гаргахыг уриалж байх; 

 

 
Багийн хөгжлийн үе шатууд 
 

Дараах таван үе шатыг багууд даван туулдаг бөгөөд оновчтой удирдлага болон манлайллаар 
төслийн удирдагч багийг зохион байгуулах хэрэгцээтэй юм. Эдгээр үе шатуудаар ахиц 
дэвшил гаргахад шаардагдах хугацаа нь гишүүдийн туршлага, хандлага, удирдлагын 
дэмжлэг, мэдлэг болон ур чадвараас зэргээс шууд хамаарна. Төслийн удирдагчийн гол 
зорилго нь үр дүнтэй бөгөөд хурдацтай байдлаар үүслийн шатаас гүйцэтгэлийн шат руу 
багийг хөтлөхөд оршино12. 

Зураг 8. Багийн хөгжил – Брюс Таккмэн 1965 

 

 
12 (Assaf, 2014) 



Үүслийн үе: Баг энэ л үед анхлан үүсэх бөгөөд тус бүртээ ажиллах арга барил, хэв маяг, 
өмнөх туршлага болон үүрэг хариуцлагын талаарх ойлголтыг бүрдүүлдэг. Энэ л үед 
төслийн удирдагч багийн гишүүдэд зааварчилгаа болон шууд удирдлагаар ханган нэгдсэн 
ойлголтыг бүрдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй.  

Зөрчлийн үе: Баг энэ үед өөрсдийн арга барил, туршлага зэргээс хамааран ажлын талаар 
санал зөрөлдөж эхлэх бөгөөд энэ нь бие биетэйгээ харилцан ойлголцож, хамтран ажиллахад 
суралцаж, харилцааны талаар мэдлэгтэй болж улмаар бие биеэ танин мэдэх үйл явц 
явагддаг. Энэ үед төслийн удирдагч багийг тогтмол манлайллаар хангаж аль болох 
хурдацтайгаар энэхүү үйл явцыг хэрхэн даван туулах төлөвлөгөөг гарган ажиллах нь чухал. 

Норматив үе: Баг нь энэ үед багийн зорилтуудад болон гүйцэтгэлд ахиц дэвшил гаргахад 
чиглэсэн ажлын харилцааг ухамсарлаж эхэлдэг. Гишүүд тодорхой нормыг дагаж мөрдөж 
эхлэх бөгөөд багийн ажлын талаар нэгдсэн ойлголттой болсон байдаг. Энэ үед төслийн 
удирдагч багийн хамтын ажиллагааг сайжруулахад түлхүү анхааран ажиллах нь чухал. 

Гүйцэтгэлийн үе: Баг нь энэ үед хамтын ажиллагаа болон хувийн ажлын арга барил 
хандлагыг харилцан ойлголцож гүйцэтгэлийн шат руу шилждэг. Энэ хэсэгт багийн бодит 
бүтээмж хамгийн өндөр болох бөгөөд үр дүнд илүүтэй анхааран ажилладаг. Төслийн 
удирдагч энэ үед асуудлыг шийдэж, шаардлагатай нөхцөл бололцоог ханган хурдацтай 
бөгөөд үр дүнтэй ажиллах харилцааг зохицуулж байх нь чухал. 

Төгсгөл үе: Баг төслийн зорилоо биелүүлсэн байх бөгөөд багийн гишүүд чөлөөлөгдөхөд 
бэлэн болсон байна. Энэ үед төслийн удирдагч багийн амжилт болон сургамжийг 
тодорхойлон төслийн багийн гишүүдийг төслөөс чөлөөлөх ажлыг хийнэ. 

3. Багийг удирдах (Manage team) гэдэг нь багийн гишүүдийн гүйцэтгэлийг хянах, санал 
зөвлөгөө өгөх, асуудлыг шийдвэрлэх болон төслийн гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын 
тулд багийн өөрчлөлтийг удирдах зэрэг үйл явц юм. Энэхүү үйл явцын гол ашиг тус нь 
багийн зан байдал, зөрчилдөөнийг зохицуулж, асуудлыг шийдэх зэрэгт нөлөөлөхөд 
оршино. 

Үүсэл 
(Forming)

Зөрчил 
(Storming)

Норматив 
(Norming)

Гүйцэтгэл 
(Performing)

Төгсгөл 
(Adjorning)



Төслийн удирдагч нь багийн гишүүдийн гүйцэтгэх хүсэл эрмэлзэл, чадварын аль алинд 
нь анхааралтай хандах хэрэгтэй бөгөөд нөхцөл байдалд тохирсон удирдлага болон 
манлайллаар хангах нь чухал.  

Шийдвэр гаргалт нь энэ үйл явцын хүрээнд хэлэлцээр хийх, байгууллагад нөлөөлөх 
аргачлалыг хэлнэ. Шийдвэр гаргахдаа энэхүү үйл явцын хүрээнд ямар нэгэн алхмуудыг 
дагаж мөрдөхөөс илүүтэй доорх зүйлсийг нарийн шинжлэх хэрэгцээтэй. 

• Төслийн зорилгуудад анхаарлаа хандуулах; 
• Шийдвэр гаргах үйл явцыг дагаж мөрдөх; 
• Гадаад болон дотоод орчны хүчин зүйлийг судлах; 
• Боломжит мэдээллүүдийг шинжлэх; 
• Багийн бүтээлч байдлыг шинжлэн дүгнэх; 
• Холбогдох эрсдэлийг тооцоолох; 

 

 
Багийн хэлэлцүүлэг 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 20 минут 
Төслийн багийн түгээмэл зөрчлүүд 

1. Оролцогчдын хувийн туршлагаар багаар ажиллахад тулгамддаг нийтлэг 
асуудлууд болон сорилтуудыг нээлттэй байдлаар баг дотор нь хэлэлцүүлнэ. (10 
минут) 

2. Сургагч багш хэлэлцүүлгийн үр дүнг дүгнэн нэгтгэж оролцогсдод зөвлөмж 
өгнө. (10 минут) 

 
Энэхүү хэлэлцүүлгийн явцад баг дотор үл ойлголцол болон эмх замбараагүй байдал 
үүсэх магадлал өндөр байдаг ба сургагч багш оролцогчдод багаар ажиллан хэлэлцүүлэг 
хийхэд анхаарах зүйлс болон эхлэн тоглоомын дүрмээ тохирох хэрэгцээний талаар 
зөвлөнө. 

 

  



 СЭДЭВ 5 - ТӨСЛИЙГ ХЯНАХ 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
Төслийн тогтмол хяналтыг хийх нь төслийн амжилтын гол үндэс байдаг тул төслийн 
зардал болон хуваарийн хяналтыг уялдуулан авч үзсэн. Мөн төслийн өөрчлөлтийн 
удирдлагын асуудлыг энэ сэдвийн хүрээнд судлах болно. Үүнд бодит гүйцэтгэлийг 
төлөвлөсөн гүйцэтгэлтэй харьцуулах, төслийн цар хүрээ, чанар, хуваарь, зардалд 
хамаарах өөрчлөлтийг шинжлэх зэрэг үйл ажиллагааг хамруулан авч үзлээ.  Цаашлаад 
төслийг хянахдаа шаардлагатай үед хэрхэн залруулах арга хэмжээ авах, төслийн нөхцөл 
байдлыг оролцогч талуудад хэрхэн албан ёсоор хүргэн хамтарч ажиллах талаар 
тайлбарласан болно.  
  
Сэдвийн агуулга: 

• Төслийн болон өөрчлөлтийн хяналт 
• Зардал болон хуваарийг хянах үнэ цэний удирдлага (EVM) 

 
Хугацаа: 1.5 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

• Төслийн зардал, 
хуваарийг 
үнэлэхэд EVM 
техникийг 
ашиглаж сурна. 

• Төслийн суурь 
төлөвлөгөөнд 
хяналт хийх 
аргачлалуудыг 
сурна. 

• Өөрчлөлтийн 
удирдлагын талаар 
суралцана. 

• Төслийн цар хүрээ, 
өртөг, хуваарьт хамаарч 
өөрчлөлтийг үнэлж, 
эдгээрт үндэслэн 
төлөвлөлтүүдийг хийнэ. 

• EVM ашиглан 
шинэчлэгдсэн зардал, 
хуваарийн урьдчилсан 
тооцоог гаргаж төслийн 
үнэлгээг хийнэ. 

 

Тасралтгүй хяналт 
тавихын үр дүнг 
ойлгон хяналт болон 
ажиглалтын ялгааг 
ухамсарлана. Идэвхтэй 
хяналт хийх анхан 
шатны дадлыг 
суралцагсдад суулгана. 

 

 

 

5.1 Төслийн болон өөрчлөлтийн хяналт 
 

Төслийн хяналт нь төслийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг цуглуулж, гүйцэтгэлийн арга хэмжээ, 
гүйцэтгэлийн мэдээллийг оролцогч талуудад тайлагнадаг. Төслийн хяналт гэдэг нь бодит 
гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж, улмаар гүйцэтгэл, өөрчлөлтийг шинжлэх, үйл 



явцыг сайжруулах, чиг хандлагыг үнэлэх, боломжит хувилбаруудыг гаргаж ирэх, түүнийг 
үнэлэх, шаардлагатай тохиолдолд зохих залруулах арга хэмжээ авахыг хэлнэ. Энэхүү үйл 
явцын гол хүлээгдэж буй ашиг тус нь төслийн гүйцэтгэлийн тогтмол эсхүл онцгой 
тохиолдлуудыг хэмжиж дүн шинжилгээ хийн, төслийн удирдлагын төлөвлөгөөнөөс гарсан 
зөрүүг олж тогтоох замаар  засаж залруулахад оршино.   

Хяналтын үйл явцад дараах зүйлс багтдаг: 

• Өөрчлөлтийн хүсэлтийг үнэлж, зохих хариуг шийдвэрлэх; 
• Асуудал гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор засах, урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ авахыг санал болгох; 
• Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө болон төслийн суурь төлөвлөгөөтэй холбогдох 

төслийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;  
• Өөрчлөлтийг хянах үйл явцад саад болж болох хүчин зүйлүүдэд нөлөөлөх; 

Тасралтгүй бөгөөд тогтмол хяналтаар төслийг хангах нь төслийн баг болон бусад оролцогч 
талуудад төслийн төлөв байдлын талаар цаг тухайд нь бодит мэдээллээр хангахаас гадна 
шийдвэр гаргалт болон илүү анхаарал хандуулах хэсгүүдийг тодотгож өгдөг.  

Төслийн хяналтын үед хийгдэх ажлуудад нарийн тогтсон дэс дараалал байхгүй бөгөөд 
энэхүү гарын авлагад голлон хийгдэх ажлуудыг тусгасан болно.  

Хүснэгт 7. Төслийн хяналтын үйл явцад хийгдэх ажлууд 

Төслийн хяналтын үйл явцад хийгдэх чухал ажлууд 

Хийгдэх ажлын тайлбар 
• Төслийн гүйцэтгэлийг төслийн суурь төлөвлөгөөний бүрдэл хэсэг болох төслийн 

хамрах хүрээний суурь төлөвлөгөө, төслийн зардлын суурь төлөвлөгөө болон 
төслийн хуваарийн суурь төлөвлөгөөнд тусгагдсан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан 
хянана. Ингэхдээ төслийн хамрах хүрээ хэсэгт төслийн хүлээлгэн өгөх үр 
дүнгүүдийн гүйцэтгэлийн хувийг, төслийн зардлын хэсэгт бодит зардал болон 
гүйцэтгэсэн ажлын төсөвт өртгийг харин төслийн хуваарь хэсэгт төлөвлөсөн үнэ 
цэнийг төлөвлөгөөтэй харьцуулан тооцоолно. 

• Төслийн гүйцэтгэлийн үед үүссэн хэлбэлзлүүд олж тогтооно. Төслийн гүйцэтгэлийн 
үед шинээр эрсдэлүүд үүсэх бөгөөд эдгээрийг тодорхойлон бүртгэж хяналтдаа авах 
шаардлагатай.  

• Төслийн үр дүнд нөлөөлөх магадлалтай хүчин зүйлүүдийг олж тогтоон эдгээрт 
нөлөөлөх болон сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Төслийн үр дүн нь 
бүтээгдэхүүн бөгөөд ямар нэгэн залруулах ажил байвал үүнийг гажиг засал (defect 
repair) гэж ангилан зохих арга хэмжээг авна.  

• Төслийн өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Төсөлд өөрчлөлтийн хүсэлт тогтмол 
үүсэх бөгөөд үүнийг төслийн удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон 
өөрчлөлтийн удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хянана. 

o Төслийн гүйцэтгэлийг тайлагнахдаа: 



 Төслийн явцыг суурь төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудтай харьцуулан хянана. 
 Төслийн суурь төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын гүйцэтгэлийг 

баримтжуулан баталгаажуулна. 
 Төслийн хяналтыг төлөвлөгөөний дагуу тайлагнах бөгөөд энэхүү баримт 

бичигт доор дурдсан зүйлсийг агуулж болно: 
• Ажлын явцад гүйцэтгэсэн үр дүн; 
• Ажлын гүйцэтгэлийн хувь; 
• Ажлын явцын хэлбэлзлийн шалтгаан болон үндэслэлийг нарийн 

тодорхойлсон дүгнэлт; 
• Ажлын явцад хийж гүйцэтгэсэн ажилбарын үр дүн болон гүйцэтгэлийн 

хувийг нотлох баталгаажсан баримт; 
• Төслийн хэлбэлзлийг залруулах ажлуудыг төлөвлөсөн байх; 
• Ажлын явцад гарсан хугацаа·болон зардлын хэлбэлзлийг нарийн 

тодорхойлсон тодорхойлолт; 
• Ажлын үр дүнг сайжруулах, хэлбэлзлийг засах чиглэлээр тодорхой 

шийдлүүд гаргах талаар; 
• Тайлагнах ажлын явцад гарсан сорилт, сургамж болон асуудлууд; 
• Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд; 

• Төслийн хяналтын үйл явцад мөн доор дурдсан ажлуудыг хийнэ.  
Үүнд: 

o Эрсдэл болон чанарын аудит эсвэл шалгалт хийх; 
o Төслийн захиалагч талд үр дүнг хүлээлцэх ажлыг эхлүүлэх; 
o Төслийн эрсдэлийн нөөцийн санг удирдах; 
o Төслийн худалдан авалтын үйл явцыг хянах; 

 

Хүснэгт 8. Төслийн өөрчлөлтийн удирдлага 

Төслийн өөрчлөлтийн удирдлага 

Д/Д Хийгдэх ажлын алхамууд 
1.  Хяналтын үед төлөвлөгөөнөөс зөрсөн, сайжруулах хэрэгцээтэй,  эсвэл 

төлөвлөгдөөд тусгагдаагүй зүйлс үүсэхэд өөрчлөлтийн үр нөлөөг шинжилнэ. 
 

2.  Өөрчлөлтийн хүсэлтийг өөрчлөлтийн хяналтын зөвлөлд гаргана. 
3.  Өөрчлөлтүүдийг өөрчлөлтийн хяналтын зөвлөл батална эсвэл татгалзана. 

• Татгалзсан өөрчлөлтийн хүсэлт өөрчлөлтийн бүртгэлт бүртгэгдэнэ.  
• Батлагдсан өөрчлөлтийн хүсэлт гүйцэтгэлийн үйл явцад хэрэгжүүлнэ 

4.  Оролцогч талуудад батлагдсан өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээлнэ. 
5.  Төслийн мэдээллүүд болон өөрчлөлтийг хамгийн сүүлийн хувилбар байна. 

(Configuration management) 



5.2 Зардал болон хуваарийг хянах үнэ цэнийн удирдлага 
 

Төслийн үнэ цэнийн удирдлага (Earned Value Management) гэдэг нь төслийн хамрах хүрээ, 
хуваарь, нөөцийн хэмжээсүүдийг хослуулсан төслийн гүйцэтгэл болон явцыг үнэлэх 
аргачлал юм13 .  

Хүснэгт 9. Төслийн үнэ цэнийн удирдлага 

Төслийн үнэ цэнийн удирдлага 

Нэр томьёо Тайлбар 
Гүйцэтгэлийн нийт 
төсөв (Budget at 
completion – BAC) 

Гүйцэтгэх ажлын нийт төсөв. Төслийн төлөвлөлтийн хэсэгт 
тооцоолон гаргасан төслийн хүрээнд гарах нийт зардал. 

Төлөвлөсөн үнэ цэнэ 
(Planned Value – PV) 

Хуваарьт ажлын батлагдсан төсөв. Тухайн цаг хугацаанд 
зарцуулахаар төлөвлөсөн зардлыг хэлэх бөгөөд төсвийг бүрэн 
ашиглахад төслийн PV нь BAC-тэй тэнцүү байна. 

Гүйцэтгэсэн ажлын 
төсөвт өртөг (Earned 
Value - EV) 

Батлагдсан төсөвт өртгөөр тодорхойлогддог хийж гүйцэтгэсэн 
ажлуудыг хэмжсэн үнэлгээ. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэлийн хувь 
хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн үнэлэмж юм. Төслийн 
нийт үнэ цэнэ нь анхны төсөв буюу BAC дээр үндэслэгдэнэ. 

Бодит зардал (Actual 
Cost - AC) 

Тодорхой хугацаанд тухайн ажлуудыг гүйцэтгэхэд гарсан 
бодит зардлууд. 

 

Зардлын зөрүү (Cost Variance – CV) гэдэг нь төслийн тухайн цаг мөч хүртэл хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын төсөвт өртөг ба бодит зардлын зөрүүгээр илэрхийлэгддэг төсвийн 
алдагдал эсхүл хэтрэлтийн хэмжээ. Тэгээс бага бол төслийн зардал хэмнэгдсэн, тэгээс их 
бол зардал хэтэрсэн, харин тэгтэй тэнцүү бол төлөвлөгөөний дагуу байна. 

• CV = EV - AC 

Зардлын гүйцэтгэлийн индекс (Cost Performance Index – CPI) гэдэг нь төслийн тухайн цаг 
мөч хүртэлх гүйцэтгэлийн төсөвт өртөг ба бодит зардлын харьцаагаар илэрхийлэгддэг 
төсөвлөсөн нөөцийн үр ашгийн хэмжээ. Нэгээс их бол бол зардал хэмнэгдсэн, нэгээс бага 
бол зардал хэтэрсэн, харин нэгтэй тэнцүү бол төлөвлөгөөний дагуу байна. 

• CPI = EV/AC 

Хуваарийн зөрүү (Schedule Variance – SV) гэдэг нь төслийн тухайн цаг мөч хүртэлх 
гүйцэтгэлийн төсөвт өртөг ба төлөвлөсөн ажлын төсөвт өртөг хоорондын зөрүүгээр 

 
13 (Cândido, 2014) 

 

 
Төслийн үнэ цэнийн удирдлагын тооцооллууд 
 



илэрхийлэгддэг хуваарийн гүйцэтгэлийн хэмжээ. Тэгээс бага бол хуваарь хоцролттой, 
тэгээс их бол хуваарь түрүүлэлттэй харин тэгтэй тэнцүү бол төлөвлөгөөний дагуу байна. 

• SV = EV - PV 

Хуваарийн гүйцэтгэлийн индекс (Schedule Performance Index - SPI) гэдэг нь төслийн тухайн 
цаг мөч хүртэлх гүйцэтгэлийн төсөвт өртөг ба төлөвлөсөн ажлын төсөвт өртгийн 
харьцаагаар илэрхийлэгддэг ажлын бүтээмжийн хэмжээсийг хэлнэ. Нэгээс бага бол хуваарь 
хоцролттой, нэгээс их бол хуваарь түрүүлэлттэй харин тэгтэй тэнцүү бол төлөвлөгөөний 
дагуу байна. 

• SPI = EV/PV 

Төсөл дуусах үеийн тооцоолол (Estimate at Completion - EAC) гэдэг нь тухайн мөч хүртэл 
гарсан бодит зардал болон үлдсэн ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах төсөвт өртгийн 
нийлбэрээр тодорхойлогддог төслийн нийт ажлыг гүйцэтгэж дуусахад гарах зардлын 
тооцооллыг хэлнэ. 

• EAC = BAC / CPI 

Дуусгахад шаардагдах зардлуудын тооцоолол (Estimate to Complete - ETC) гэдэг нь төслийн 
үлдсэн бүх ажлыг дуусгахад шаардагдах зардлын тооцооллыг хэлнэ. 

• ETC = EAC – AC 

Дуусах үеийн зөрүү (Variance at Completion - VAC) гэдэг нь төслийг дуусгах батлагдсан 
төсөв болон дуусах үеийн бодит зардлын тооцооллын зөрүүгээр илэрхийлэгддэг төсвийн 
дутагдал эсхүл илүүдэл үүсэхийг харуулсан тооцооллыг хэлнэ. Энэ нь төсөл дуусах үед хэр 
хэмжээний зөрүү үүсэхийг илэрхийлнэ. 

• VAC = BAC - EAC 

Төсөл дуусах үеийн гүйцэтгэлийн индекс (To‐Complete Performance Index - TCPI) гэдэг нь 
төслийн ажлыг дуусгахад шаардлагатай үлдсэн зардал ба үлдсэн төсвийн харьцаагаар 
илэрхийлэгддэг, удирдлагын тодорхой зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үлдсэн нөөцөөрөө хүрэх 
зардлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн хэмжээс. 

• BAC дээр үндэслэн тооцоолбол: TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC)  
• EAC дээр үндэслэн тооцоолбол: TCPI = (BAC - EV)/(EAC - AC) 

 

 

 
Жишээ тайлбар 
 

“Монгол Зам” жишээ төслийн нийт тооцоот зардал 100 сая төгрөг бөгөөд 20 сарын 
хугацаанд хэрэгжих болно. Төслийн хүрээнд 200 км зам барих бөгөөд замын км тутмын 



үнэлгээ адилхан гэж үзнэ. Төсөл хэрэгжиж эхлээд 6 сар өнгөрсөн бөгөөд төслийн үнэ 
цэнийн тооцоолол хийх хэрэгцээ үүсжээ. Энэ хугацаанд 50 км замыг барьсан байна ингэхдээ 
35 сая төгрөг зарцуулсан бол уг төсөлд дүн шинжилгээ хийнэ үү. 

• Төслийн хүрээнд гарах нийт зардлыг төслийн эхэнд 100 сая төгрөг гэж тооцоолсон 
бол BAC нь100 сая төгрөг байна. 

• Сар бүр хийх ажил болон зарцуулах хугацаа адил гэж үзвэл 20 сар үргэлжлэх 
төслийн хяналтын тооцооллыг 6 сар өнгөрснөөс хойш хийсэн гэдэг нь PV= 
6
20

× 100 = 30 сая төгрөг болно. 
• 50 км зам барьсан нь нийт ажлын 50/200=0.25 буюу 25 хувийг хийж гүйцэтгэсэн 

гэсэн үг юм. Иймд EV = 100 × 0.25 = 25 сая болно. 
• Харин бодит зардал буюу AC = 35 сая болно. 
• Төслийн зардлын хувьд CV = 25 – 35 = - 10 сая буюу төлөвлөгөөнөөс 10 сая төгрөгийг 

илүү зарсан байна.  
• CPI = 25/35 = 0.714 буюу 0.714 төгрөгийн ажлыг хийхийн тулд 1 төгрөг зарцуулж 

байна. 
• Хуваарийн хувьд SV = 25 – 30 = - 5 сая буюу төлөвлөгөөнөөс 5 сая төгрөгийг удаан 

зарлагадсан байна. Энэ нь хуваарийн хоцрогдлыг илэрхийлнэ. 
• SPI = 30/35 = 0.857 буюу 0.857 өдөрт хийх ажлыг 1 өдөрт хийж байгааг илэрхийлнэ. 
• EAC = 100/0.0714 = 140.06 сая буюу хэрэв төсөл одоогийн зардлын хандлагаа 

хадгална гэж үзвэл тооцооллын дагуу төсөв 140.06 сая байх ёстой. 
• ETC = 140.06 – 35 = 105.06 сая төгрөг буюу төслийг дуусгахад нэмж 105.06 сая төгрөг 

зарлагадах шаардлагатай. 
• VAC = 100 - 140.06 = - 40.06 сая буюу төсөл анх төлөвлөснөөсөө 40.06 сая төгрөгөөр 

хэтэрч байна. 
• TCPI = (100-25)/(140.06-35) = 0.714 –ийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 

 

 
Багийн дасгал 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 15 минут 
Төслийн үнэ цэнийн удирдлага 

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн жишээ барилгын төслийн хүрээнд 6 адилхан орон 
сууц барих бөгөөд 1 орон сууцыг 1 жил барих юм. Төлөвлөгөөний дагуу 1 орон сууцыг 
барьж дуусаад дараагийн орон сууцыг барьж эхлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 1 орон 
сууцыг барих нийт зардал 1 тэр бум төгрөг. Төсөл эхэлснээс хойш 3 жил өнгөрсөн. 
Доорх төслийн тайланд үндэслэн төслийн үнэ цэнийн тооцооллыг хийж төслийг 
шинжилнэ үү. 
 
Орон сууц Гүйцэтгэл Гарсан зардал 
1-р байр 100% 1.2 тэр бум төгрөг 



2-р байр 100% 1 тэр бум төгрөг 
3-р байр 60% 0.6 тэр бум төгрөг 
4-р байр 50% 0.5 тэр бум төгрөг 
5-р байр 0% 0 тэр бум төгрөг 
6-р байр 0% 0 тэр бум төгрөг 

 
Хариу: PV = 3, EV = 3.1, AC = 3.3, CV = -0.2, CPI = 0.939, SV = 0.1, SPI = 1.033,  
EAC = 6.39, VAC = -0.39, ETC = 3.09 бөгөөд 5.8 жилд төслийг дуусгана. 
 

 

 

 
Төслийн эрсдэлийн удирдлага 
 

Эрсдэл гэдэг нь ирээдүйд учир болох тодорхойгүй нөхцөл байдлыг хэлнэ. Төслийн эрсдэл 
нь эерэг эсвэл сөрөг байж болдог. Эрсдэлийн удирдлагыг энгийнээр зүйрлэвэл өнгөрсөн 
борооны дараа цув нөмрөх бус ирээдүйн нөхцөл байдлыг системтэйгээр урьдчилан харж, 
төлөвлөж, бэлтгэлээ базаан тогтмол хянах үйл явц юм. Төслийн эрсдэлийн удирдлагын гол 
зорилго бол төслийн боломжууд буюу эерэг эрсдэлүүдийг өсгөж, төслийн аюул буюу сөрөг 
эрсдэлүүдийг хамгийн боломжит түвшинд бууруулах явдал юм. 
 
Эрсдэлийн удирдлагын үйл явц: 

• Эрсдэлийг төлөвлөх (Risk management planning) гэдэг нь төслийн  эрсдэлд хандах 
хандлагыг тооцож, шийдэх. Эрсдэлийн удирдлагын бусад үйл явцыг хэрхэн хийж 
гүйцэтгэх төлөвлөгөө. 

• Эрсдэлийг тодорхойлох (Risk identification)  гэдэг нь төсөлд нөлөө үзүүлж болохуйц 
эрсдэлүүдийг олж тодорхойлон тэдгээрийн шинж чанаруудыг нь жагсаан бүртгэх 
үйл явц юм. 

• Эрсдэлийн үр нөлөөний шинжилгээ (Perform qualitative risk analysis) гэдэг нь 
эрсдэлүүдийг ангилан үзүүлэх нөлөөллөөр нь төрөлжүүлэн эрэмбэлэх үйл явц юм.  

• Эрсдэлийн тоо хэмжээний шинжилгээ (Perform quantitative risk analysis) эрсдэлийн 
үр дагавар болон магадлалын боломжит утгыг тооцоолон эрсдэлүүдийг тоон утгаар 
нь үнэлэн нарийвчлан эрэмбэлэх үйл явц юм.  

• Эрсдэлийн эсрэг арга хэмжээг төлөвлөх (Plan risk response) гэдэг нь төслийн 
хэрэгжилтийн үед учирч болох тодорхойлогдон эрэмбэлэгдсэн эрсдэлүүдийг 
бууруулах эсвэл давуу талыг бэхжүүлэх алхмуудыг төлөвлөх үйл явц юм. 

• Эрсдэлийн эсрэг арга хэмжээг авах (Implement risk response) гэдэг нь сөрөг 
эрсдэлийн эсрэг болон эерэг эрсдэлийг дэмжих төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 
хэмжээг тухайн эрсдэл үүссэн үед хэрэгжүүлэх үйл явц юм. 

• Эрсдэлийг хянах (Monitor risk) гэдэг нь тодорхойлогдсон эрсдэлүүдийг хянах болон 
шинээр үүссэн эрсдэлүүдийг илрүүлэн хяналтдаа авах үйл явц юм. 



Төслийн баг болон гол оролцогч талууд эрсдэлийн одоогийн түшинг ойлгож мэдэхийн тулд 
төслийн шинэ, хуучирсан болон өөрчлөгдөж буй эрсдэлүүдийг тасралтгүй хянах 
шаардлагатай. Эрсдэлийн хяналтын явцад төслийн гүйцэтгэлийн үед цугларсан өргөдлүүд 
дээр үндэслэн доор дурдсан нөхцөл байдлуудыг хянана14: 

• Хэрэгжүүлсэн эрсдэлийн хариу арга хэмжээ үр дүнтэй болсон эсэх; 
• Төслийн нийт эрсдэлийн түвшин өөрчлөгдсөн эсэх; 
• Тодорхойлогдсон төслийн эрсдэлийн байдал өөрчлөгдсөн эсэх; 
• Төслийн шинэ эрсдэлүүд бий болсон эсэх; 
• Эрсдэлийн удирдлагын арга зүй зохистой хэвээр байгаа эсэх; 
• Төслийн таамаглал хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа эсэх; 
• Эрсдэлийн удирдлагын бодлого болон журмыг мөрдөж байгаа эсэх; 
• Зардал болон хуваарийн эрсдэлийн сан хангалттай эсэх; 
• Төслийн стратеги хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа эсэх; 

 

 
Жишээ төслийн хяналтын багийн дасгал 
 

Багийн ажлын нийт хугацаа – 30 минут 
Төслийн үнэ цэнийн удирдлага 

Хавсралт дах жишээ төсөл дээр оролцогсод багт хуваагдан  төслийг үнэлэн, төслийн 
хяналтын ажлыг  хийж гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ төслийн төлөвлөгөөг шинжлэн, алдаа 
хаана гарсныг илрүүлээрэй. 

 
  

 
14 (Roque & Marly , 2013) 



СЭДЭВ 6 - ТӨСЛИЙГ ХААХ (ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ) 
 

Сэдвийн хэрэгцээ шаардлага: 
 
Төслийг албан ёсоор системтэй эхлүүлэхийн нэгэн адил төслийг бүрэн хаах нь нэн чухал 
юм. Төслийг бүрэн дуусгаагүй атлаа төслийг хүлээлгэн өгөх тохиолдол элбэг.  Энэхүү 
сэдвийн хүрээнд төслийн хаалтыг хэрхэн хийх, сургамжуудыг яаж бүртгэх, гэрээ хаах 
болон түүнтэй холбоотой баримт бичгүүдийг стандарт шаардлагын дагуу хэрхэн 
бүрдүүлэх   зэрэг төслийг албан байдлаар хаах буюу хүлээлгэн өгөх, төсөл дууссаны 
дараах хаалтын тайланг боловсруулахад  суралцах болно.  
 
Сэдвийн агуулга: 

• Төслийг хаах үйл явц 
• Бататгах хичээл 

Хугацаа:  1 цаг 
 
Сургалтын үр дүн: 
 

Зорилтууд 
Мэдлэгийн хувьд Чадварын хувьд Хандлагын хувьд 

Төслийг хаах сайн 
туршлагыг үнэлж, төслийг 
эсвэл үе шатыг бүрэн 
бөгөөд албан байдлаар хаах 
талаар суралцана. 

Төслийг системтэй 
бөгөөд бүрэн хаах эсвэл 
зайлшгүй үед үр ашиггүй 
төслийг зогсоох 
шийдвэрийг гаргаж 
сурна. 

Төслийг ажлыг бүрэн 
дуусгах болон гол оролцогч 
талуудыг сэтгэл ханамжтай 
байлгахын давуу талуудыг 
ухамсарлана. 

 

 

6.1 Төслийг хаах үйл явц 
 

Хаалтын үйл явц нь төсөл эсвэл үе шатыг албан ёсоор бүрэн дуусгаж хаах үйл ажиллагааг 
хэлнэ. Төслийн хаалтын үйл явцыг хураангуйлан голлон хийгдэх ажлуудыг доорх хүснэгтэд 
тодорхойлов. 

Хүснэгт 10. Төслийг хаах үйл явц 

Төслийн хаалтын үйл явц 

Д/Д Хийгдэх ажлын алхамууд15 
1.  Төсөл хэд хэдэн үе шаттай хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн бол үе шат болгоноор 

төслийг захиалагч тал хүлээлцэн хаана. Хэрэв төслийг үе шатанд хуваагаагүй бол 
төслийг бүхэлд нь хүлээлцэн хаана. 

2.  Төслийг шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэсэн эсэхийг баталгаажуулна: 

 
15 (Küçük, 2014) 



o Төслийн дүрэмд тусгагдсан төслийн зорилтууд бүрэн бөгөөд зохих 
ёсоор биелсэн эсэх; 

o Төслийн бүтээгдэхүүний чанарын гүйцэтгэлийн түвшин 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан байдалтай тохирч байгаа эсэх; 

o Төслийн хамрах хүрээний суурь төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын 
багц болон ажилбарууд бүрэн гүйцэтгэсэн эсэх;  

o Төслийг хуваарийн дагуу төсөвтөө багтаан гүйцэтгэсэн эсэх; 
o Бусад шаардлагатай дүгнэлтүүд; 

3.  Төслийн гүйцэтгэлийн үед хийсэн бүх худалдан авалтуудын хаалтыг албан 
байдлаар хийн баримтжуулна. 

4.  Төслийн үр дүнг албан ёсоор хүлээн авсан баталгаа болох баримт бичгийг 
захиалагчаас хүлээн авна.  

5.  Төслийн хаалтын тайланг боловсруулан санхүүжүүлэгчид тайлагнана. Төслийн 
захиалагч талд захиалагч талд шаардлагын мөн тайлагнана.  

6.  Төслийн бичиг баримтууд болон мэдээллүүдийг бүрэн хэмжээнд эмхэтгэн 
архивлана.  
Үүнд: 

o Төслийн дүрэм; 
o Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө; 
o Төслийн суурь төлөвлөгөөнүүд; 
o Ажил хүлээлцсэн акт;  

o Төсөл хэрэгжүүлэлтийн ажлын явцын болон хаалтын тайлан; 
o Батлагдсан өөрчлөлт болон өөрчлөлтийн хэрэгжүүлэлтийн баримт 

бичгүүд; 
o Төслийн хүрээнд цугларсан бусад холбогдох баримт бичгүүд; 

7.  Төслийн явцад суралцсан сайн туршлага болон сайжруулах зүйлсийг нэгтгэн 
төслийн сургамжуудыг архивлана.  

8.  Төслийн бүтээгдэхүүнийг захиалагч талд хүлээлгэн өгнө. 
Ингэхдээ доорх зүйлсийг хүлээлгэн өгнө: 

• Төслийн ажлын хамрах хүрээнд гүйцэтгэсэн үр дүнгүүдийн нэгтгэл; 
• Ажил хүлээлцсэн акт; 
• Төслийн хаалтын тайлан; 
• Төслийн гэрээнүүдийн хаалтын нэгтгэл; 
• Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд. 

9.  Төсөл бүхэлдээ амжилттай дууссан бол төслийн баг төслийн үр дүнгүүдийг албан 
ёсоор бүрэн хүлээлгэн өгснөөр төслөөс чөлөөлөгдөнө. 

 



 
6.2 Бататгах хичээл 

 

 
Бататгах хичээл болон асуулт хариулт 
 

Нээлттэй ярилцлага 
Бататгах хичээл 

 
Сургагч багш энэхүү хэсэгт нээлттэй асуултуудыг оролцогчдоос хүлээн авч ойлголт 
дутмаг үлдсэн, эргэлзээтэй болон дэлгэрүүлэх хэрэгцээтэй сэдвүүдийг товч тайлбарлан 
оролцогсдын ойлголтын зөрүүг арилгана. 
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Хавсралтууд 
 

Хавсралт 1. Төслийн дүрэм 

Төслийн тухай 

[Төслийн тухай болон яагаад хэрэгжиж байгаа вэ? Төслийн хүрээнд шийдвэрлэх боломж 
болон бэрхшээлийг тайлбарлана.] 

Зорилго 

·        [тодорхой ба хэмжигдэхүйц зорилго 1] 

·        [тодорхой ба хэмжигдэхүйц зорилго 2] 

Хамрах хүрээ 

[Төслийн ерөнхий хамрах хүрээ болон үр дүнгүүд юу байх вэ? Энэ төсөлд ямар үйл 
ажиллагааг хамруулахгүйг мөн дурдана.] 

Гол оролцогч талууд 

Захиалагч      [нэр] 

Санхүүжүүлэгч [нэр] 

Төслийн удирдагч [нэр] 

Төслийн багийн 
гишүүд 

[нэр], [нэр], [нэр], [нэр]. 

Төслийн хуваарь 

[Төслийн чухал үе шатуудыг тодорхойлно: эхлэх огноо, дуусах огноо, захиалагчийн 
нэхэмжилсэн хугацааг.] 

Төсвийн төсөв 

[Төслийн зардлыг тоймлон тодорхойлно.] 

 



Хязгаарлалт, таамаглал ба эрсдэл  

Хязгаарлалт    [Төсөл хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх боломжит хүчин зүйлүүд] 

Таамаглал [Төслийн зорилгод хүрэхэд үнэн гэж итгэж буй нөхцөлүүд] 

Эрсдэл [Хамгийн чухал эрсдэлүүд нь юу вэ?] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Батлах гарын үсэг 

  

        

[Нэр], төслийн 
захиалагч 

  [Нэр], төслийн 
санхүүжүүлэгч 

  [Нэр], төслийн 
удирдагч 

 
  



 Хавсралт 2. Төслийн хамрах хүрээний тодорхойлолт 

Төслийн нэр:  Бэлтгэсэн огноо ::   

Төслийн/Бүтээгдэхүүний хамрах хүрээний тодорхойлолт 

  

   Төслийн хүлээлгэн өгөх үр дүнгүүд 

  

   Төсөл хүлээн авах шалгуур 

  



   Төслийн хамрах хүрээнээс гадуурх ажлууд 

  

   Төслийн хязгаарлалт 

  

   Төслийн таамаглал 

  

  

 

 

 

 

  



 

ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
Цахим худалдааны жишиг төсөл 

Bd [Date] [Course title] 
 

 

Хавсралт 3. Жишээ төслийн дасгал 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Цахим худалдааны вэб системийг хөгжүүлэх төсөл нь хэрэглэгчид хүссэн бараагаа 
цахимаар захиалах боломжийг олгох юм. Энэхүү систем нь үйлчлүүлэгч системд 
бүртгүүлэх боломжийг олгох ёстой (нэр, овог, хаяг, утас, имэйл гэх мэт) ба эдгээр 
мэдээллийг сервер дээр аюулгүй мэдээллийн санд хадгалах болно. Төслийн хамрах хүрээнд 
нэмэлт модуль хөгжүүлэх хэрэгцээтэй бөгөөд энэ нь хэрэглэгчид вэб хаягаар дамжуулан 
цахимаар бараа захиалах боломжийг олгох юм. Үйлчлүүлэгч барааны нэр төрөл, амт, 
нэмэлт зүйлс, өнгө, хэмжээ, төлбөрийн хэрэгсэл болон хүргүүлэх хаяг нь хэрэглэгчийн 
бүртгэлийн хаягтай ижил эсэхийг сонгох боломжтой. Захиалгын төлбөрийг зээлийн карт 
эсвэл бэлэн мөнгөөр хийх сонголтыг мөн багтаана. Удирдлагын модуль нь борлуулалтын 
мэдээллийг (хамгийн их борлуулалттай бараа гэх мэт) хянах боломжийг олгоно. 

Д/Д Хүлээн авах шалгуураар Үнэлгээний арга Аач 
холбогдол 

01 Барааны цэсийг дүрсэлсэн вэб 
систем 

Системийг хүлээн зөвшөөрөх 
тестээр батлуулах. 

Өндөр 
 

02 Үйлчлүүлэгчдийг бүртгэх 
 

Хүлээн авах туршилтаар 
дамжуулан системийг батлах. 

Өндөр 
 

03 Захиалгын бүртгэл Системийг батлах, хүлээн авах 
туршилтаар дамжуулан. 

Өндөр 
 

04 Худалдааны удирдлага Системийг хүлээн зөвшөөрөх 
тестээр батлуулах. 

Өндөр 
 

05 2 ажилтныг сургаалтанд 
хамруулах 

Туршилтын журмаар системийг 
батлах. 

Өндөр 
 

 

1.1 АЖЛЫН БҮТЦИЙН ЗАДАРГАА 

 Ажлын бүтцийн задаргаа Тодорхойлолт 
1.  ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ                    Төслийн хяналт болон ажиглалт. 
2.  ВЭБ СИСТЕМ Бүрэн захиалгын вэб систем. 

2.1    Шаардлагын шинжилгээ Системийн функциональ ба функциональ 
бус шаардлагууд.  

2.2    Дизайн Системийн дизайн. 

2.3    Хэрэгжилт Код болон ажиллахуйц байдал. 

2.4    Тестүүд Системийн туршилтын төлөвлөгөө болон 
тайлан. 

2.5    Суулгац Систем хүлээн харилцагчийн сервер, 
төслийн хүргэх суулгасан.   

 3. СУРГАЛТ Сургалтын материалыг бэлтгэж 2 
ажилтан сургасан байх.   

 

 



2. ХУВААРЬ 

2.1 АЖИЛБАРЫН ДАРААЛАЛ  

ID Ажилбарууд Хамаарал 
1 Төслийн удирдлага  
1.1 Хяналт 1 дэх долоо хоног - 
1.2 Хяналт 2 дахь долоо хоног 1.1 
1.3 Хяналт 2 дахь долоо хоног 1.2 
1.4 Хяналт 4 дэх долоо хоног 1.3 
2 Вэб систем  
2.1 Шаардлагын шинжилгээ  
2.1.1 Шаардлага гаргах  
2.1.2  Шинжилгээ хийх 2.1.1 
2.1.3  Шаардлагуудыг дахин шинжлэх 2.1.2 
2.2 Дизайн  
2.2.1 Дизайн системийн архитектур   2.1.2 
2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан 2.1.2 
2.2.3 Дизайн интерфэйс 2.1.2 
2.3 Хэрэгжилт  
2.3.1 Цэсийн модулийг хэрэгжүүлэх  2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
2.3.2 Захиалгын модулийг хэрэгжүүлэх  2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 
2.3.3 Захиргааны модулийг хэрэгжүүлэх 2.2.1, 2.2.2, 2.2. 3 
2.4 Тестүүд  
2.4.1 Системийн туршилтуудыг төлөвлөх  2.1.3 
2.4.2 Системийн туршилтуудыг гүйцэтгэх  2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1 
2.5 Суулгац  
2.5.1 Системийг суурилуулах  2.4.2 
2.5.2 Төслийг баталгаажуулах, хүлээн авах 2.5.1 
3 Сургалт  
3.1 Сургалтын материал бэлтгэх   2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 
3.2 Сургалтыг хэрэгжүүлэх 3.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТЫН ТООЦОО БА НӨӨЦ ХУВААРИЛАЛТ 

 

 Ажилбарууд Хариуцагч Тооцоолсон хүчин 
чармайлт 
(Хүн-цаг ) 

1 Төслийн удирдлага   
1.1 Хяналт 1 дэх долоо хоног Лувсан 40 
1.2 Хяналт 2 дахь долоо хоног Лувсан 40 
1.3 Хяналт 2 дахь долоо хоног Лувсан 40 
1.4 Хяналт 4 дэх долоо хоног Лувсан 40 
2  Вэб систем нь   
2.1 Шаардлагын шинжилгээ   
2.1.1 Шаардлага гаргах Жанцан  8 
2.1.2 Шинжилгээ хийх Жанцан  8 
2.1.3  Шаардлагуудыг дахин шинжлэх Жанцан  8 
2.2 Дизайн   
2.2.1 Дизайн системийн архитектур   Мэргэн 8 
2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан Ялалт 16 
2.2.3 Дизайн интерфейс Мэргэн 8 
2.3 Хэрэгжилт   
2.3.1 Цэсийн модулийг хэрэгжүүлэх  Лутаа  40 
2.3.2 захиалгын модулийг хэрэгжүүлэх  Алтаа  40 
2.3.3 Захиргааны модулийг 

хэрэгжүүлэх 
Пунцаг 24 

2.4 Тестүүд   
2.4.1 Системийн туршилтуудыг 

төлөвлөх  
Даш  8 

2.4.2 Системийн туршилтуудыг 
гүйцэтгэх  

Даш  8 

2.5 Суулгац   
2.5.1 Системийг суурилуулах  Даш 8 
2.5.2 Төслийг баталгаажуулах ба хүлээн 

авах 
Даш 8 

3.  Сургалт   
3.1 Сургалтын материалыг бэлтгэх   Жанцан  8 
3.2 Сургалтыг хэрэгжүүлэх Жанцан  8 

 

 



 

2.3 ХУВААРЬ 

 

АЖИЛБАРУУД 

АРВАН ХОЁРДУГААР САР 

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.  Төслийн удирдлага  

1.1 Хяналт 1 дэх долоо хоног X X X X X                           

1.2 Хяналт 2 дахь долоо хоног        X X X X X                    

1.3 Хяналт 2 дахь долоо хоног               X X X X X             

1.4 Хяналт 4 дэх долоо хоног                      X X X X X      

2 Вэб систем   

2.1 Шаардлагын шинжилгээ  

2.1.1 Шаардлага гаргах X                               

2.1.2 Шинжилгээ хийх  X                              

2.1.3 Шаардлагуудыг дахин шинжлэх   X                             

2.2 Дизайн  

2.2.1 Дизайн системийн архитектур      X                            

2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан    X X                           

2.2.3 Дизайн интерфейс     X                           

2.3 Хэрэгжилт  

2.3.1 Цэсийн модулийг хэрэгжүүлэх         X X X X X                    

2.3.2 Захиалгын модулийг хэрэгжүүлэх                X X X X X             

2.3.3 Хэрэгжүүлэх админ. модуль               X X X               

2.4 Тест  

2.4.1 Системийн туршилтуудыг төлөвлөх                       X          

2.4.2 Системийн туршилтуудыг гүйцэтгэх                        X         

2.5 Суулгац   

2.5.1 Системийн туршилтуудыг төлөвлөх                         X        

2.5.2 Системийн туршилтуудыг гүйцэтгэх                          X       

3 Сургалт                                

3.1 Сургалтын материалыг бэлтгэх                           Х       

3.2 Сургалтыг хэрэгжүүлэх                          X      
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3. ЗАРДАЛ 

3.1 ЗАРДЛЫН ТООЦООЛОЛ 

Нөөц  Тоо хэмжээ (хүн-цаг) Нэгжийн өртөг Нийт өртөг 

Төслийн удирдагч 160  $ 100 $ 16,000 
Шаардлагын шинжээч  40  $ 60 $ 2,400 
Системийн шинжээч 16  $ 60 $ 960 

Программист 104  $ 50 $ 5,200 
DBA / дизайнер 16  $ 50 $ 800 

Тестер / суулгагч 32  $ 40 $ 1,280 
Нийт $ 26,640 

 

3.2 ЗАРДАЛ СУУРЬ  

Нөөц Долоо хоног 1 Долоо хоног 2 Долоо хоног 3 Долоо хоног 4 
Төслийн менежер $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 
DBA шинжээч $ 800 ------ ------ ------ 
Шаардлагын шинжээч $ 1,440 ----- - ------ $ 960 
Системийн шинжээч $ 960 ------ ------ ------ 
Программист ------ $ 2,000 $ 3,200 ------ 
Тестер / Суулгагч ------ ------ ------ $ 1,280 

Нийт $ 7,200 $ 6,000 $ 7,200 $ 6,240 

 

3.3 ТӨСЛИЙН ТӨСӨВ 

Нийт өртөг нь $ 26,640 байна.
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4.  ХҮНИЙ НӨӨЦ 

 

 

 

5. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО 

 

Мэдээллийн төрөл Хүлээн авагч Хэлбэр  Хариуцагч Давтамж 

Төслийн явц 
 
 

Төслийн удирдагч Төлөв явцын 
тайлан 

Шинжээчид Долоо хоног 
бүр 

Хөгжүүлэлтийн үйл явц Программист Уулзалт Системийн шинжээч Долоо хоног 
бүр 

Төслийн баримт бичиг Төслийн баг Төслийн 
сервер 

Шинжээчид Өдөр бүр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төслийн удирдагч

Системийн шинжээч

Программист Тестер / Суулгагч

Шаардлагын 
шинжээч DBA шинжээч
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6. ЭРСДЭЛ 

 

Ангиллын хуваарь 1-ээс маш бага 5 хүртэл - маш өндөр. 

 

Эрсдэлийн 
магадлал 

Магадлал Нөлөөлөл Эрэмбэ Урьдчилан 
сэргийлэх арга 

Болзошгүй нөхцөл 
байдлын үед авах арга 
хэмжээ 

Шаардлага 
өөрчлөгдөх 

3 4 4 Өөрчлөлтийг хянах 
албан ёсны үйл явцыг 
бий болгох.  

-  

DB-ийн 
асуудлууд 

2 5 5 Өдөр мэдээллийн 
хадгалалтыг 
хэрэгжүүлэх. 

Нөөц хадгалалт 
(backup)/дахин хийх 

Үйлчлүүлэгчи
йн талаас дэд 
бүтэц байхгүй 

2 5 4 дэд бүтэц бүтцийн 
шаардлагыг нарийн 
тодорхойлох. 

Суулгалтыг дахин 
төлөвлөх. 
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Явцын тайлан 1-р долоо хоног 

 Явцын тайлан 
Цахим 
худалдаа 

 1-Р ДОЛОО 
ХОНОГ 

  01/12 – 07/12 1-2-3-4-5 

 

Хуваарь Төлөвлөсөн эхлэл: 01/12 Бодит эхлэл: 01/12 

Төлөвлөсөн төгсгөл: 30/12 Бодит төгсгөл: - 

Төсөв Төлөвлөсөн төсөв: $ 26,640 Бодит нийт өртөг: $ 6,560 
 
1-р долоо 
хоногийн 
төлөвлөгөө 
 

 Ажилбарууд Төлөвлөсөн 
зардал 

Төлөвлөж 
буй ахиц 

Төлөвлөсөн 
эхлэл 

Төлөвлөсөн 
төгсгөл 

1.1 Хяналтын долоо хоногт 1 $ 4,000 100% 01/12 30/12 

2.1.1 Шаардлага гаргах $ 480 100% 01/12 01/12 

2.1.2 Шинжилгээ хийх $ 480 100% 02/12 02/12 

2.1.3 Шаардлагуудыг дахин 
шинжлэх  

$ 480 100% 03/12 03/12 

2.2.1 Дизайн системийн 
архитектур 

$ 480 100% 04/12 04/12 

2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан $ 800 100% 04/12 05/12 

2.2.3 Дизайн интерфэйс $ 480 100% 05/12 05/12 

1-р долоо хоногт хийгдсэн ажлууд 
  

 

 Ажилбарууд Хариуцагч Зарцуулсан хүчин 
чармайлт (хүн-цаг) 

Бодит 
зардал 

Бодит 
эхлэл 

Бодитоор 
дууссан 

Гүйцэтгэл 

1.1 Хяналтын долоо хоногт 1 Лувсан  40 $ 4000 01/12 30/12 100% 

2.1.1 Шаардлага гаргах Жанцан  8 $ 480 01/12 01/12 100% 

2.1.2 Шинжилгээ хийх Жанцан  8 $ 480 02/12 02/12 100% 

2.1.3 Шаардлагуудыг дахин шинжлэх  Жанцан  8 $ 480 03/12 03/12 100% 

2.2.1 Дизайн системийн архитектур Мэргэн 8 $ 480 04/12 04/12 100% 

2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан Ялалт 8 $ 400 04/12 --- 50% 

2.2.3 Дизайн интерфэйс Мэргэн 4 $ 240 05/12 --- 50% 
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Earned Value Management 

 
 

Долоо 
хоног  Planned value Actual cost Earned 

Value SV CV SPI CPI 

Долоо 
хоног 1 

$ 7,200 $ 6,560 $ 6,560 $  -640 $ 0,00 0,91 1,0 
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Явцын тайлан 2-р долоо хоног 

 Явцын тайлан 
ЦАХИМ 

ХУДАЛДАА 
 2-р Долоо 
хоног 

  08/12 – 14/12 1-2-3-4-5 

 

Хуваарь Төлөвлөсөн эхлэл: 01/12 Бодит эхлэл: 01/12 

Төлөвлөсөн төгсгөл: 30/12 Бодит төгсгөл: - 

Төсөв Төлөвлөсөн төсөв: $ 26,640 Бодит нийт өртөг: $ 13,200 
 

2-р долоо 
хоногийн 
төлөвлөгөө 
 

 Ажилбарууд Төлөвлөсөн 
зардал 

Төлөвлөж 
буй ахиц 

Төлөвлөсөн 
эхлэл 

Төлөвлөсөн 
төгсгөл 

1.2 Хяналтын 2-р долоо хоног  $ 4.000,00 100% 08/12 12/12 

2.3.1 Цэсийн модулийг 
хэрэгжүүлэх 

$ 2.000,00  100% 08/12 12/12 

2-р долоо хоногт хийгдсэн ажлууд 
  

 

 Ажилбарууд Хариуцагч Зарцуулсан 
хүчин чармайлт 

(хүн-цаг) 

Бодит 
зардал 

Бодит 
эхлэл 

Бодитоор 
дууссан 

Гүйцэтгэл 

1.2 Хяналт 2-р долоо хоног Лувсан 40 $ 4,000 08/12 12/12 100% 

2.2.2 Дизайн мэдээллийн сан Ялалт 8 $ 400 08 / 12 08/12 100% 

2.2.3 Дизайн интерфейс Мэргэн 4 $ 240 08/12 08/12 100% 

2.3.1 Цэсийн модулийг 
хэрэгжүүлэх 

Лутаа 40 $ 2,000 08/12 12/12 100% 

 

Earned Value Management 

 
 

Долоо 
хоног  Planned value Actual cost Earned 

Value SV CV SPI CPI 

Долоо 
хоног 1 

$ 7,200 $ 6,560 $ 6,560 $  -640 $ 0,00 0,91 1,0 

Долоо хоног 2 $ 13,200 

 

$ 13,200 

 

$ 13,200 $ 0,00 

 

$ 0,00 

 

1,0 

 

1,0 
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Явцын тайлан 3-р долоо хоног 

 Явцын тайлан 
ЦАХИМ 

ХУДАЛДАА 
 3-р Долоо 
хоног 

  15/12 - 21/12 1-2-3-4-5 

 

Хуваарь Төлөвлөсөн эхлэл: 01/12 Бодит эхлэл: 01/12 

Төлөвлөсөн төгсгөл: 30/12 Бодит төгсгөл: - 

Төсөв Төлөвлөсөн төсөв: $ 26,640 Бодит нийт өртөг: $ 23,200 
 

3-р долоо 
хоногийн 
төлөвлөгөө 
 

 Ажилбарууд Төлөвлөсөн 
зардал 

Төлөвлөж 
буй ахиц 

Төлөвлөсөн 
эхлэл 

Төлөвлөсөн 
төгсгөл 

1.3 Хяналтын 3-р долоо хоног  $ 4,000 100% 15/12 19/12 

2.3.2 Захиалгын модуль $ 2,000 100% 15/12 19/12 

2.3.3 Захиргааны модулийг 
хэрэгжүүлэх 

$ 1,200 100% 15/12 17/12 

3-р долоо хоногт хийгдсэн ажлууд 
  

 

 Ажилбарууд Хариуцагч Зарцуулсан хүчин 
чармайлт (хүн-

цаг) 

Бодит 
зардал 

Бодит 
эхлэл 

Бодитоор 
дууссан 

Гүйцэтгэл 

1.3 Хяналтын 3-р долоо хоног Лувсан 40 $ 4,000 15/12 19/12 100% 

2.3.2 Захиалгын модулийг 
хэрэгжүүлэх 

Алтаа 40 $ 2,000 15 / 12 19/12 100% 

  

2.3.3 Захиргааны модулийг 
хэрэгжүүлэх 

Алтаа 40 $ 4,000 16/12 21/12 100% 

 

Earned Value Management 
 

Долоо хоног  Planned 
value Actual cost Earned 

Value SV CV SPI CPI 

Долоо хоног 1 $ 7,200 $ 6,560 $ 6,560 $  -640 $ 0 0.91 1.0 

Долоо хоног 2 $ 13,200 

 

$ 13,200 

 

$ 13,200 $ 0 

 

$ 0 

 

1.0 

 

1.0 

 

Долоо хоног 3 $ 20,400 $ 23,200      
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Явцын тайлан 4-р долоо хоног 

 
 

 Ажилбарууд Хариуцагч Зарцуулсан 
хүчин чармайлт 
(хүн-цаг) 

Бодит 
зардал 

Бодит 
эхлэл 

Бодит 
эцсийн 

Дууссан 

1.4 Хяналтын 4-р долоо хоног Лувсан 10 $ 1,000 22/12 26/12 25% 

 Явцын тайлан 
Цахим 
худалдаа 

 4-Р ДОЛОО 
ХОНОГ 

 22/12 - 28/12 1-2-3-4-5 

 

Хуваарь Төлөвлөсөн эхлэл: 01/12 Бодит эхлэл: 01/12 

Төлөвлөсөн төгсгөл: 30/12 Бодит төгсгөл: - 

Төсөв Төлөвлөсөн төсөв: $ 26,640 Бодит нийт өртөг: $ 25,880 
 
4-р долоо 
хоногийн 
төлөвлөгөө 
 

 Ажилбарууд Төлөвлөсөн 
зардал 

Төлөвлөж 
буй ахиц 

Төлөвлөсөн 
эхлэл 

Төлөвлөсөн 
төгсгөл 

1.4 Хяналтын 4-р долоо 
хоног 

$ 4,000 100% 22/12         26/12 

2.4.1 Системийн туршилтыг 
төлөвлөх 

$ 320 100% 22/12 22/12 

2.4.2 Системийн туршилтыг 
гүйцэтгэх 

$ 320 100% 23/12 23/12 

2.5.1 Системийг суурилуулах $ 320 100% 24/12 24/12 

2.5.2 Төслийг баталгаажуулах 
ба хүлээн авах 

$ 320 100% 25/12 25/12 

3.1 Сургалтын материал 
бэлтгэх 

$ 480 100% 25/12 25/12 

3.2 Сургалтыг хэрэгжүүлэх $ 480 100% 26/12 26/12 

4-р долоо хоногт хийгдсэн ажлууд 
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2.4.1 Системийн туршилтыг төлөвлөх 

  

Даш 8 $ 320 22/12 ---  

50% 

  Мэргэн 4 $ 480    

2.4.2 Системийн туршилтыг гүйцэтгэнэ Даш 8 $ 320 23/12 --- 

  

50% 

2.5.1 Системийг суурилуулах Даш 2  $ 80 24/12 --- 0% 

2.5.2 Төслийг баталгаажуулах ба 
хүлээн авах 

Даш 0 --- --- --- 0% 

3.1 Сургалтын материалыг бэлтгэх Жанцан 0 --- 

25/12 

  

--- 50% 

  Мэргэн 4 $ 480    

3.2 Сургалтыг хэрэгжүүлэх 

  

Жанцан 0 --- --- --- 0% 

 

Earned Value Management 

 
 

Долоо хоног  Planned 
value Actual cost Earned 

Value SV CV SPI CPI 

Долоо хоног 1 $ 7,200 $ 6,560 $ 6,560 $  -640 $ 0 0.91 1.0 

Долоо хоног 2 $ 13,200 

 

$ 13,200 

 

$ 13,200 $ 0 

 

$ 0 

 

1.0 

 

1.0 

 

Долоо хоног 3 $ 20,400 $ 23,200      

Долоо хоног 4        
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Дасгалын хариулт 

Week Planned value Actual cost 
Earned 
Value 

SV CV SPI CPI 

3-р 
Долоо 

$ 20,400  $ 23,200 $ 20,400 $ 0,00 $ -2,800 1.0 0.88 

4-р 
Долоо 

$ 26,640 $ 25,880 $ 21,960 $ -4,680 $ -3,920 0.82 0.85 

 


	ГАРЫН АВЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА
	СЭДЭВ 1 - ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ҮНДЭС
	1.1 Төсөл ба төслийн орчин
	1.2 Төслийн удирдагчийн чадварууд
	СЭДЭВ 2 - ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЭХ
	2.1 Төслийн дүрмийг боловсруулах
	2.2 Оролцогч талуудыг тодорхойлох
	СЭДЭВ 3 - ТӨСЛИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ
	3.1 Төслийн төлөвлөлтийн үйл явц
	3.2 Төслийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах
	3.3 Хамрах хүрээ, хуваарь болон зардлын төлөвлөлт
	СЭДЭВ 4 - ТӨСЛИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ
	4.1 Төслийн үр дүнгийн болон өөрчлөлтийн гүйцэтгэл
	4.2 Төслийн багийн удирдлага
	СЭДЭВ 5 - ТӨСЛИЙГ ХЯНАХ
	5.1 Төслийн болон өөрчлөлтийн хяналт
	5.2 Зардал болон хуваарийг хянах үнэ цэнийн удирдлага
	СЭДЭВ 6 - ТӨСЛИЙГ ХААХ (ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ)
	6.1 Төслийг хаах үйл явц
	6.2 Бататгах хичээл
	Ашигласан эх сурвалжууд
	Хавсралтууд
	Хавсралт 1. Төслийн дүрэм
	Хавсралт 2. Төслийн хамрах хүрээний тодорхойлолт
	Хавсралт 3. Жишээ төслийн дасгал

