Төслийн чанарын шалгуур
Төслийн чанарт системтэй үнэлгээ хийхэд шалгуур хэрэгтэй. Энэ баримт бичигт дурдах
шалгууруудыг эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх төслүүдэд тухайлан зориулж
боловсруулсан боловч аливаа төсөлд хэрэглэх боломжтой. Шалгууруудын дэлгэрэнгүй
тайлбар, чухал нэр томъёоны толийг www.quint-essenz.ch сайтаас үзэж болно.

Зорилт
Төслийн үе шат бүрт системтэй үнэлгээ хийж байх
Сайжруулах боломж, давуу талыг тодорхойлох
Төслийг сайжруулах эн тэргүүний чиглэлийг тодорхойлох
Чанарын зорилт тогтоож, сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлох.

Заавар
Шалгуур, шалгуур үзүүлэлтүүдийн ач холбогдол, хамаарлыг шалгах
Төсөлд системтэй хяналт тавихын тулд эхний үнэлгээ хийж төслийн тухайн үе шат бүрт ямар
шалгуур, шалгуур үзүүлэлтүүд хэрэглэхийг тодорхойлох шаардлагатай. Хяналтын цэг нь
шалгуур үзүүлэлтүүдийг төслийн үе шатуудад хамаатуулан оноохыг хэлнэ. Үе шатууд нь
ерөнхий төлөвлөлт, нарийвчилсан төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, дүгнэлт гэсэн хэсгүүд байна.
Жишээлбэл: Health Promotion Switzerland байгууллага чанарын шалгуурууд, үе шатуудад
тухайлан хамаарах онцлог Шалгуур үзүүлэлтүүдүүдийг сонгосон байдаг.

Үнэлгээ хийх
Үе шат бүрт хамаарах шалгуур үзүүлэлтүүдийг --, -, +, ++ гэсэн хэмжээсийн дагуу үнэлж болно.
Дараа нь тухайн шалгуурын дундаж үнэлгээ буюу хамгийн түгээмэл үнэлгээг тодорхойлно.
Үнэлгээг хэд хэдэн хүнээр тус тусад нь хийлгээд зөрүү, тохирсон үр дүнгүүдийг ярьж хэлэлцэх
нь илүү оновчтой.

Үнэлгээний үзүүлэлтийг нэгтгэж, давуу тал, сайжруулах боломжийг
тодорхойлох
Энэ баримт бичгийн төгсгөлд буй хүснэгтэд үнэлгээний үзүүлэлтийг нэгтгэж болно.
Бөглөгдөөгүй хуудсанд нь давуу тал, сайжруулах боломжуудыг бичиж болно.

Эн тэргүүнд анхаарах, тулгамдаж буй хэсгийн чанарыг сайжруулах
зорилтыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ төлөвлөх
Шалгууруудыг жагсааж үзэхэд маш урт, түвэгтэй жагсаалт гарна. Сайжруулах боломжийг
бүхэлд нь ганц далайлтаар бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй. Тиймээс чанар сайжруулах
зорилтыг тодорхойлж, төслийн амжилтад онцгой ач холбогдолтой тэргүүлэх чиглэлүүдийн
чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх нь зүйтэй.

1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮНДСҮҮД
1.1 Эрүүл мэндийн тэгш байдал (Эрүүл мэндийн тэгш байдал)
-- - + ++
Шалгуур
Эрүүл мэндийн тэгш байдал төслийн зорилтот бүлгийг сонгох үндсэн
зарчим байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Жендерийн асуудалд хэрхэн хандах талаар ул
суурьтай тайлбар өгсөн
X X
 Нийгмийн áаéäàлд хэрхэн хандах талаар ул
суурьтай тайлбар өгсөн
 Яс үндэс, хэл соёлын ялгаат байдалтай холбоотой X X
асуудалд зохих анхаарал хандуулсан
X X
 Төслийн үйл ажиллагаанууд шаардлагатай иргэд,
бүлгүүдэд чиглэж хандсан

1.2 Нөөцийн зориулалт (салютогеник хандлага), эрх
мэдэлжүүлэлт (эрх мэдэлжүүлэлт)
-- - + ++
Шалгуур
Төсөл иргэний болон нийгмийн нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд
чиглэсэн байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Эрүүл мэндийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх,
эрүүл мэндэд тустай амьдралын хэвшлийг
дэмжсэн нөхцөл бүрдүүлэх талаар иргэд,
бүлгүүдийг эрх мэдэлжүүлэх
X X X
 Төсөл нийцтэй байдлыг (ач холбогдол,
зохицуулахуйц байдал, ойлгомжтой байдал)
бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн
X X X
 Ямар давхаргын иргэд, бүлгүүдийг бэхжүүлэх
зорилгоор ямар нөөцийг ашиглах гэж байгаа нь
тодорхой байх

1.3 Байгууллага, хамт олны орчинд чиглэсэн үйл ажиллагаа (орчин
хүрээлэлд хандсан аргачлал)

-- - + ++
Шалгуур
Төсөл тодорхой байгуулага, хамт олны орчинд чиглэсэн үйл
ажиллагаанууд нь хувь хүний болон тухайн байгуулагын бүтцийн
өөрчлөлтөд чиглэсэн байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа
байгуулага, хамт олны сонголт үндэслэлтэй эсэх
X X
 Үйл ажиллагааны үр нөлөөллийн таван түвшний



(хувь хүн, бүлэг, байгууллага, нийгмийн орчин,
бодлого/нийгэм) алинд түшиглэх талаар тайлбар,
үндэслэл хийгдсэн
Төсөл эдгээр үйл ажиллагааны заримыг
төлөвлөсөн

X

X

X

1.4 Байгууллага, хамт олны орчинд чиглэсэн үйл ажиллагаанд
оролцогчдын оролцоо (оролцоо)
-- - + ++

Шалгуур
Байгуулага, хамт олон тус бүр дэх үндсэн оролцогчдыг төсөл
төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд оролцуулах
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Байгуулага, хамт олноос аль оролцогчыг
оролцуулах, тэднийг төсөл төлөвлөлт,
хэрэгжүүлэлтийн аль хэсэгт хэрхэн оролцуулахыг
тайлбарласан
 Оролцооны боломжийг ашигласан

ÅÒ

ÍÒ

ÕÝ

X

X

X

Ä¯

-- - + ++

X

2. ҮНЭЛГЭЭ
2.1 Төслийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал
Шалгуур
Төслийн хэрэгцээг тодорхой гаргасан байх
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төслийг үндэслэлтэй боловсруулахын тулд
мэргэжлийн ном хэвлэл, бусад эх үүсвэрийг
судалсан
 Төлөвлөсөн өөрчлөлтийн хэрэгцээг үндэслэж,
баримтжуулсан

(хэрэгцээ - норматив)

-- - + ++
ÅÒ

ÍÒ

ÕÝ

Ä¯

-- - + ++

X
X

2.2 Оролцогч талууд, зорилтот бүлгүүдийн хэрэгцээ

(хэрэгцээ –

мэдэрсэн/илэрхийлсэн)

Шалгуур
Зорилтот бүлгийн хувьд үйл ажиллагааны хэрэгцээ, оролцогч
талуудын хувьд байгуулага хамт олны орчны хэрэгцээг зохих ёсоор
тооцсон
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Оролцогч талуудын хувьд байгуулага хамт олон X
ямар давуу болон сул талтайг үнэлсэн
X
 Оролцогч талууд, зорилтот бүлгүүдийн
хэрэгцээг судалж, баримтжуулсан
X
X
 Оролцогч талууд, зорилтот бүлгүүдийн
хэрэгцээг зохих ёсоор тооцсон

-- - + ++

-- - + ++

2.3 Төсөл илүү өргөн хүрээний стратегийн бүрэлдэхүүн хэсэг
болох нь (бүрэлдэхүүн хэсэг болох)
-- - + ++
Шалгуур
Төсөл нь илүү өргөн хүрээний хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг буюу
нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын хэсэг байна
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төсөл нь илүү өргөн хүрээний хөтөлбөр, стратеги, X
бодлогын хэсэг байна. Хэрэв тийм биш бол
тайлбар үндэслэл өгсөн байна.
X
 Төслийн үйл ажиллагаа нь хариуцсан
байгууллагын хүлээх үүрэгтэй нийцэж тохирсон
байна.

2.4 Төслийн орчин, нөхцөл (орчин нөхцөл)
-- - + ++
Шалгуур
Төсөлд холбогдолтой нийгэм, улс төр, эрх зүйн нөхцөл байдлыг зохих
ёсоор тооцсон байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төслийн амжилтад нөлөөлөх нийгэм, улс төр, эрх X
зүйн орчин нөхцлийг мэддэг, ойлгодог
X X
 Холбогдох орчин нөхцлийг тодорхойлж, зохих
ёсоор тооцсон эсэх
X X
 Төслийн дэмжигчид, үймүүлэгчид, ашиг
сонирхлын зөрчлийн эрсдлийг судалж,
баримтжуулсан

2.5 Өмнөх төслүүдээс суралцсан байдал (авсан сургамж)
-- - + ++
Шалгуур
Бусад төслийн эерэг, сөрөг туршлагыг тооцон үзэж, ашигласан байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X
 Төсөөтэй агуулга, аргачлал бүхий төслүүдийг
судалж мэдэх судалгаа хийсэн
X
 Тэдгээр төслийн давуу тал, туршлага, сайжруулах
боломжийг тодорхойлж, төсөл төлөвлөхдөө
тусгасан
X X
 Бусад төслийн туршлагыг төслийн удирдлага,
үнэлгээнд тооцсон

3. ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
3.1 Төслийн зорилтуудын тодорхойлолт (зорилтуудын тодорхойлолт)
-- - + ++
Шалгуур
Хүрэх үр нөлөөг төслийн зорилтуудад тодорхой илэрхийлсэн, тэдгээр
нь шалгаж болохоор байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X
 Төсөл тухайн байгуулага хамт олон, зорилтот
бүлэгт хийх урт хугацааны өөрчлөлтийг төсөөлөн
харсан
X
 Төслийн зорилтууд нь төслийн үндэслэлээс
гарсан
X X
 Төслийн зорилтууд нь зорилтот бүлгүүдийн хүсч
буй өөрчлөлт, нөлөөллийг тодорхой томъёолсон
X
 Зорилтууд нь SMART байна. Үүнд: specific,
measurable, achievable, relevant, time-bound
(тодорхой\өвөрмөц, хэмжигдэхүйц, хэрэгжихүйц,
хамаатай, хугацаатай)1

3.2 Төлөвлөсөн үйл ажиллагааны үндэслэл

(үйл ажиллагаа)

-- - + ++
Шалгуур
Үйл ажиллагаанууд нь (стратеги, арга хэмжээ) ул суурьтай
үндэслэсэн, шалтгаан үр дагаврын уялдаанд суурилсан байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Шалтгаан үр дагаврын холбооны талаарх
таамаглалыг үр нөлөөллийн загвараар баталсан
X X X
 Үйл ажиллагаа нь зорилтот бүлэг тус бүрт
зохистой, тохиромжтой
X
 Арга зүй нь бусад төсөлд амжилттай хэрэгжсэн
X
 Төслийн нөхцөл байдал өөрчлөгдвөл арга зүй,
үйл ажиллагааг шаардлагатай бол хянан үзэх
боломжтой

3.3 Цаглабарчилсан төлөвлөгөө (үечлэл)
Шалгуур
Төсөл хэд хэдэн үед хуваагдсан байна
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төслийн төлөвлөгөө хэрэгжих нөхцлийг
анхаарсан, мөн байгууллага, хамт олны цаг
хугацааны онцлогийг тооцсон
 Төслийг явцыг тогтмол хугацаанд үнэлж цэгнэх
боломжтой хугацаагаар үечлэлийг тогтоосон
1

-- - + ++
ÅÒ

ÍÒ

X

X
X

ÕÝ

Ä¯

-- - + ++

X

Мерси Корпс, АНУ‐ын ОУХА. Төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хяналт үнэлгээ хийх удирдамж. УБ 2007

3.4 Шаардлагатай нөөцийн олдоц (нөөц)
-- - + ++
Шалгуур
Мэргэжилтэн, боловсон хүчин, санхүүгийн нөөцийн хангамж
баталгаатай байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд
шаардагдах бүх хөрөнгө нөөц төсөвт суусан
X X
 Байгууллагаас төсөлд хандивлах боловсон
хүчний болон санхүүгийн нөөц тодорхой
X X
 Төслийг хариуцсан байгууллага дэд бүтэц, бусад
нөөцөө төслийн хамтрагчдадаа хэрхэн
ашиглуулахаа ойлгомжтой тодорхойлсон
X
 Шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт баталгаатай

4. ТӨСЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
4.1 Төслийн зохистой бүтэц (төслийн бүтэц)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн бүтэц зохистой бөгөөд холбогдох бүх талуудад ойлгомжтой
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Иргэд, бүлгүүд, байгууллагууд төсөлд хэрхэн
оролцох, хамрагдах нь хэн бүхэнд ил тод
X X X
 Холбогдох бүх талуудын үүрэг, хариуцлагыг
тодорхой, ул суурьтай зохицуулсан
X X X
 Төсëèéí хамò îëîí õýðõýí õàìòàð÷ ажèëëàõ àðãà
áàðèëàà тохирсон ( óóëçàëò, ìýäýýëýë ñîëèëöîõ,
øèéäâýð ãàðãàõ )
X X
 Төсөлд оролцогч тус бүр төсөлд гүйцэтгэх үүргээ
амжилттай биелүүлэхийн тулд уян хатан нөөц цаг,
боломжийг тооцож гаргасан
X
 Төслийн бүтцийг тогтмол шалгадаг, шаардлагатай
бол сайжруулдаг

4.2 Мэргэжлийн түвшин, шаардлага

(мэргэжлийн шаардлага)

-- - + ++
Шалгуур
Төслийн удирдагчид, төсөлд оролцогч бусад талууд үүргээ
гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэргэжлийн чадвартай байх ёстой
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Төслийн удирдагч, бусад оролцогчдоос
шаардагдах чадварыг тодорхойлж бичсэн
X X
 Төслийн удирдагчид эрүүл мэндийг дэмжих,
урьдчилан сэргийлэх, төслийн удирдлага,
чанарыг сайжруулах чиглэлд хангалттай




мэргэжсэн
Төслийн удирдагч, бусад оролцогчид тухайн
хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай
мэргэжсэн
Мэргэжлийн зөвлөгөө, төслийн удирдамж,
удирдлагад тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон,
эдгээр үйлчилгээний саналыг авч судалсан

X

X

X

X

4.3 Зорилгод чиглэсэн сүлжээ (хэлхээ холбоо)
-- - + ++
Шалгуур
Төсөл зорилтдоо хүрэхийн тулд бүх боломжийн хирээр сүлжээ бий
болгох
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Хамтарч ажиллах, хүч нэгтгэх, эрчимжүүлэх
боломж, болзошгүй саад бэрхшээлийг холбогдох
түвшин бүрээр шалгасан (орон нутгаас олон
улсын түвшин хүртэл)
X X X
 Гол оролцогчдыг тодорхойлж, харилцаа холбоо
тогтоосон
X X X
 Хамтарсан ажиллагааны шинж чанарыг
тодорхойлсон, гэрээнд тусгасан
X X X
 Үүсгэсэн сүлжээ нь зорилгод чиглэсэн, тогтвортой,
ашиг тустай

5. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА
5.1 Төслийн хяналт (хяналт)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийг зорилт-гүйцэтгэлийн тогтмол үнэлгээнд суурилж удирдана
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯
Шалгуур үзүүлэлтүүд
2
X X
 Хүрэх түвшний үечлэл бүхэнд завсрын зорилтууд
томъёолсон
X X
 Завсрын зорилтууд нь гарах нөлөөнд чиглэсэн,
шалгах боломжтой
X
 Завсрын зорилтын биелэлтийг тогтмол үнэлдэг,
баримтжуулдаг
X X
 Орлого зарлага нь төсавт туссан

5.2 Явцын үнэлгээ3, үр дүнгийн үнэлгээ4

2

intermediate objectives
formative evaluation
4
conclusive evaluation
3

(үнэлгээ)

-- - + ++
Шалгуур
Төслийн бүх чухал онцлогийг ойлгомжтой байдлаар баримтжуулсан
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Төслийг боломжит хамгийн сайн аргаар
удирдахад ямар үнэлгээний арга хамгийн
оновчтой байхыг тайлбарласан
X
 Төслийн үр нөлөөг үнэлэхэд (эцсийн үнэлгээ5)
ямар үнэлгээний арга хамгийн оновчтой байхыг
тайлбарласан
X
 Явцын үнэлгээ, үр дүнгийн үнэлгээний арга,
хугацаа, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон
X X
 Төслийн санамсаргүй дам үр нөлөөг үнэлсэн
X
 Үнэлгээний үр дүн төслийн удирдлагад хувь
нэмэр болохуйц

5.3 Төслийг баримтжуулах (баримтжуулах)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн бүх чухал онцлогийг ойлгомжтой байдлаар баримтжуулсан
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X
 Төслийг баримтжуулах дүрэм журамтай, юуг, хэн,
хэрхэн баримтжуулахыг заасан
X X
 Төслийн үр дүн, үр нөлөөг баримтжуулсан
X X
 Эерэг, сөрөг туршлагыг баримтжуулсан

5.4 Төслийн дотоод харилцаа холбоо (харилцаа холбоо)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн дотоод харилцаа холбооны үйл ажиллагаа хангалттай
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X X
 Төслийн талаарх идэвхтэй ярилцаж, мэдээлэл
солилцдог, тэр нь төслийн зорилтыг биелүүлэхэд
чиглэдэг
X X
 Мэдээлэл цаг алдаагүй, холбогдох бүх талуудад
хүрдэг
X
 Харилцаа холбоо нь үр дүнтэй, түүнд төсөлд
оролцогч бүх талууд сэтгэл ханамжай

5.5 Ажилтнуудын идэвхи, сэтгэл ханамж (сэдэл)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн удирдлага, багийн гишүүд боломжоороо хамгийн сайн
ажиллах идэвхижүүлэлтийн хөшүүрэг байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
5

summative evaluation





Төслийн удирдлага багийн гишүүдийнхээ ажлыг
эерэгээр үнэлэх, идэвхижүүлэх аргачлал
баримталдаг
Санал бодлын ялгаа, зөрчлийг идэвхтэй, эерэг
байдлаар шийдвэрлэдэг
Амжилт, амжилтын хагасыг ч хангалттай үнэлж,
талархдаг

X

X

X

X

X

X

X

6. НӨЛӨӨЛӨЛ
6.1 Төслийн зорилгын биелэлт (зорилгод хүрэх)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн зорилтуудыг хянаж үзсэн, биелүүлсэн
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X
 Зорилт тус бүрийн биелэлтийг тусад нь үнэлдэг
X
 Төслийн бүх зорилт биелсэн
X
 Биелээгүй зорилт байгаа бол үндэслэл гаргасан

6.2 Гарсан өөрчлөлт, үр нөлөөллийн тогтвортой байдал (тогтвортой
байдал)

Шалгуур
Төсөл урт хугацааны өөрчлөлтөд чиглэсэн байх
Шалгуур үзүүлэлтүүд
 Төлөвлөсөн үйл ажиллагаа нь зорилтот иргэд,
бүлэг, байгууллага, хамт олны хөгжлийн явцыг
эхлүүлж, урагшлуулсан
 Төсөл тухайн байгуулага, хамт олны бүтэц, үйл
ажиллагааг шинэчлэн өөрчилсөн

-- - + ++
ÅÒ

ÍÒ

ÕÝ

Ä¯

X

X

X

X

X

X

-- - + ++

6.3 Үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх (үр дүнг дэлгэрүүлэх)
-- - + ++
Шалгуур
Төслийн үр дүн, туршлагыг тодорхой зорилготойгоор түгээн тараах,
хүртээмжтэй болгосон байх
ÅÒ ÍÒ ÕÝ Ä¯ -- - + ++
Шалгуур үзүүлэлтүүд
X X
 Төслийн аль үр дүн, туршлагыг хэн, хэнд, хэзээ,
хэрхэн хүргэхийг тодорхой томъёолсон
X X
 Төслийг давтан хэрэгжүүлэх боломжийг судалсан
6
X X
 know-how , хуримтлуулсан туршлага, сургамжийг
бусдад хүртээмжтэй болгосон

6

шинжлэх ухаан техникийн мэдлэг, үйлдвэрийн технологи

Үнэлгээний үзүүлэлтүүд
Үе шат: Е
 рөнхий төлөвлөлт Н
 арийвчилсан төлөвлөлт Х
 эрэгжүүлэлт Д
 үгнэлт
Зохимж
Энэ удаад
зохимжгүй
1. Эрүүл мэндийг дэмжихийн үндсүүд
1.1 Эрүүл мэндийн тэгш байдал (Эрүүл мэндийн тэгш байдал)
1.2 Нөөцийн зориулалт (салютогеник хандлага), эрх мэдэлжүүлэлт (эрх
мэдэлжүүлэлт)
1.3 Байгууллага, хамт олны орчинд чиглэсэн үйл ажиллагаа (орчин хүрээлэлд хандсан
аргачлал)
1.4 Байгууллага, хамт олны орчинд чиглэсэн үйл ажиллагаанд оролцогчдын оролцоо
(оролцоо)
2. Үнэлгээ
2.1 Төслийн хэрэгцээг тодорхойлсон байдал (хэрэгцээ - норматив)
2.2 Оролцогч талууд, зорилтот бүлгүүдийн хэрэгцээ (хэрэгцээ – мэдэрсэн/илэрхийлсэн)
2.3 Төсөл илүү өргөн хүрээний стратегийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь (бүрэлдэхүүн
хэсэг болох)
2.4 Төслийн орчин, нөхцөл (орчин нөхцөл)
2.5 Өмнөх төслүүдээс суралцсан байдал (авсан сургамж)
3. Төслийн төлөвлөлт
3.1 Төслийн зорилтуудын тодорхойлолт (зорилтуудын тодорхойлолт)
3.2 Төлөвлөсөн үйл ажиллагааны үндэслэл (үйл ажиллагаа)
3.3 Цаглабарчилсан төлөвлөгөө (үечлэл)
3.4 Шаардлагатай нөөцийн олдоц (нөөц)
4. Төслийн зохион байгуулалт
4.1 Төслийн зохистой бүтэц (төслийн бүтэц)
4.2 Мэргэжлийн түвшин, шаардлага (мэргэжлийн шаардлага)
4.3 Зорилгод чиглэсэн сүлжээ бий болгох (хэлхээ холбоо)
5. Төслийн удирдлага
5.1 Төслийн хяналт (хяналт)
5.2 Явцын үнэлгээ, үр дүнгийн үнэлгээ (үнэлгээ)
5.3 Төслийг баримтжуулах (баримтжуулах)
5.4 Төслийн дотоод харилцаа холбоо (харилцаа холбоо)
5.5 Ажилтнуудыг идэвхижүүлэлт, сэтгэл ханамж (сэдэл)
6. Нөлөөлөл
6.1 Төслийн зорилгын биелэлт (зорилгод хүрэх)
6.2 Гарсан өөрчлөлт, үр нөлөөллийн тогтвортой байдал (тогтвортой байдал)
6.3 Үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх (үр дүнг дэлгэрүүлэх)

--

Үнэлгээ
+

++

Үнэлгээний үзүүлэлтүүд (үргэлжлэл)
Давуу тал: ..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Сайжруулах боломж: .................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Чанарын зорилт, хэрэглэгдэх хэмжүүрүүд:
................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

