
 
    

 

Төслийн санал ирүүлэх маягт: Чиглэл 1 - Төрийн өмчит цэцэрлэг болон 
ерөнхий боловсролын сургуулийн ногоон байгууламжийн төслүүд 
 
Санхүүжүүлэгч: Тэрбум мод сан 
Төслийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг 
Нэг төсөлд олгох дээд хэмжээ: 30’000’000 сая төгрөг хүртэл 
Төслийн хэрэгжиж эхлэх хугацаа: 2023 оны II улирал 
Төсөл хэрэгжүүлэх байршил: Улаанбаатар хот 

 
Төслийн ерөнхий агуулга, зорилго 

Энэхүү төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчит цэцэрлэг, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн гадна орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх; сургалтын 
зорилгоор жимсний мод, хүнсний ногоо тариалах; хүүхэд залуучуудын сурч боловсрох орчинг 
эрүүл болгох; багш, сурган хүмүүжүүлэгч, сурагч, эцэг эхчүүдийн дунд мод тарих, арчилж 
хамгаалах аргачлал, ач холбогдлын талаар мэдлэг ойлголт нэмэгдүүлэх; цаашид үндэсний 

хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой загварыг бий болгох төсөл хөтөлбөр багтана. 

Төслийн хамрах хүрээ 

Энэхүү чиглэлд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчит цэцэрлэг, ерөнхий 
боловсролын сургуулиуд өргөдөл гаргах боломжтой. 
 
Хувь хүн, ашгийн төлөө болон худалдаа арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж 
байгууллагууд хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй боловч дээрх байгууллагуудтай хамтарсан 
төслийн санал ирүүлэх боломжтой. Төслийг хоёр ба түүнээс дээш байгууллага хамтран 
боловсруулж, өргөдөл гаргах боломжтой.  
 
Уг чиглэлийн хүрээнд нэг төсөлд 30 сая төгрөг хүртэлх санхүүжилтийг хуваарилах боломжтой 
боловч санхүүжилтийг төсөл хэрэгжүүлэгчид шууд олгохгүй бөгөөд мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгэх ажлын хөлсийг Сангаас шилжүүлнэ. 
 
Төслийн санал ирүүлэхийн өмнө “Төсөл сонгон шалгаруулах тухай удирдамж”-тай сайтар 
танилцсаны дараагаар дараах маягтыг бөглөнө үү. Төслийн маягтыг бөглөхдөө асуултанд 
бүрэн гүйцэт, ойлгомжтой хариулсан эсэх, материалаа гүйцэт бүрдүүлсэн зэргийг сайтар 
нягталж ирүүлнэ үү. Төслийн материал ирүүлэхтэй холбоотой асуух зүйл байвал 
billiontreefund_team@toc.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой.  

 

 

 
Өргөдлийг явуулахдаа 

● Хариулт бүрийг заасан үгийн тоо, нүүрний хязгаарлалтад багтааж, нийт төслийн санал, 

өргөдлийг 15 хуудаст багтаана уу. Үүнд хавсралтууд хамаарахгүй. 

● Өргөдлийг хавсралтын хамт бүрэн гүйцэт бөглөнө үү. Дутуу бөглөсөн өргөдлийг хүлээн 

авахгүйг анхаарна уу. 

● Өргөдлийг pdf хэлбэрээр бэлтгэж, файлын “2022 C1 – Байгууллагын нэр” загвараар 

хадгална уy. 

 

Бүрэн гүйцэт бөглөсөн өргөдлийг холбогдох хавсралтын хамт 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
17:00 цагаас өмнө billiontreefund_team@toc.mn хаягаар илгээнэ үү. 



 
    

 

A. Төслийн ерөнхий мэдээлэл 

 
A.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл 

A.1.1 Төслийн нэр  

A.1.2 Төслийн хамаарах 
чиглэл (сонгох) 

Чиглэл 1 – Төрийн өмчит цэцэрлэг болон ерөнхий боловсролын сургуулийн ногоон 
байгууламжийн төсөл  

A.1.3 Төслийн төрөл ⬜ Цэцэрлэг 
⬜ Ерөнхий боловсролын сургууль 
⬜ Бусад 

A.1.4 Төслийн байршил, 
албан ёсны хаяг 

 

A.1.5 Төслийн хэрэгжих 
хугацаа 

Эхлэх он/сар/өдөр Дуусах он/сар/өдөр Нийт төслийн хугацаа 
(сараар) 

   

A.1.6 Төслийн товч 
танилцуулга (100 үгэнд 
багтаах) 

 
 
 
 

 
A.2 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын мэдээлэл 

A.2.1 Үндсэн хэрэгжүүлэгч 
байгууллагын нэр 

 A.2.2 Байгуулагдсан 
огноо 

 

A.2.3 Регистерийн дугаар  A.2.4 Үйл ажиллагааны 
чиглэл  

 

A.2.5 Ажилтны тоо (бүтэн 
цагийн) 

Эрэгтэй: 
Эмэгтэй: 

A.2.6 Сурагчдын тоо  Эрэгтэй: 
Эмэгтэй: 

A.2.7 Байгууллагын 
танилцуулга 

 

 
 
 

A.2.8 Байгууллагын бусад 
мэдээлэл 

Цахим шуудан: 
Утасны дугаар: 
Албан ёсны хаяг: 
Цахим хуудас: 
Сошиал хаягууд: 

A.2.9 Удирдлагын мэдээлэл Овог нэр: 
Албан тушаал: 
 Цахим шуудан: 
Утасны дугаар: 

A.2.10 Хариуцсан ажилтны 
мэдээлэл 

Овог нэр: 
Албан тушаал: 
Цахим шуудан: 
Утасны дугаар: 

 
A.3 Хамтран хэрэгжүүлэгч, дэмжигч байгууллагын талаар мэдээлэл (байгаа тохиолдолд) 



 
    

 

A.3.1 Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 
байгууллагын 
мэдээлэл 

Байгууллагын нэр Байгууллагын төрөл Хариуцсан ажилтны нэр, 
албан тушаал 

Холбоо барих имэйл 
хаяг, утасны 

    

    

    

A.3.2 
Холбогдох, 
дэмжигч 
байгууллагын 
мэдээлэл 

Байгууллагын нэр Байгууллагын төрөл Хариуцсан ажилтны нэр, 
албан тушаал 

Холбоо барих имэйл 
хаяг, утасны 

    

    

    

 

B. Төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл  
 

B.1 Төслийн одоогийн нөхцөл байдал. Төслийн нөхцөл байдал, тулгарч буй бэрхшээл, хэрэгжүүлэх 
хэрэгцээ, шаардлага үндэслэлийг тайлбарлах. Төслийг өөр бусад санхүүгийн механизм (төсвийн 
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, хандив гэх мэт)-ээр яагаад санхүүжүүлэх боломжгүй талаар тодруулах (0.5 
нүүрнээс илүүгүй). 
 

 

 
 
 

 
B.2 Төслийн зорилго, үр дүн. Төслийн ерөнхий зорилго, хүрэх үр дүн, тэдгээр нь Тэрбум мод үндэсний 
хөдөлгөөний стратеги, Сангийн зорилго, болон бусад үндэсний болон олон улсын холбогдох бодлого, 
зорилтуудтай хэрхэн нийцэж буйг тайлбарлах (0.5 нүүрнээс илүүгүй).  
 

 
 
 
 
 

B.3 Төслийн аргачлал. Төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээг тайлбарлах. Үүнд 
газар/хөрс бэлтгэх, мод тарих, арчлах, хянах, бүхий л үйл ажиллагаанд сурагч, багш ажилтнууд, эцэг 
эхийн оролцоог хэрхэн хангахтай холбоотой ажлыг багтаах. Мөн мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн 
ландшафтын зураг хийлгэсэн бол хавсаргах, байхгүй тохиолдолд хүсч буй ногоон байгууламжийн талаарх 
мэдээллийг зураг, эсвэл үгээр тайлбарлаж, илэрхийлэх (мод, үр, тарьцын төрөл, нас, тоо, тарилтын схем, 
арга, хашаа, хайс, тохижилт зэрэг хамгаалалт хийх шаардлага байгаа эсэх талаар тайлбарлах (1 нүүрнээс 
илүүгүй). 

 
 
 
 
 

 
Төслийн төлөвлөгөө. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын календарчилсан төлөвлөгөөг оруулах. 



 
    

 

 

No. Арга хэмжээний 
төрөл 

Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тайлбар Үр дүн Эхлэх 
хугацаа 

Дуусах 
хугацаа 

Үйл ажиллагаа 1: 

      

      

      

Үйл ажиллагаа 2: 

      

      

      

Үйл ажиллагаа 3: 

      

      

      

Үйл ажиллагаа 4: 

      

      

      

Үйл ажиллагаа 5: 

      

      

      

Нэмэлт тайлбар: 
 
 

 
B.4 Төслийн байршил. Төсөл хэрэгжих байршлын талаарх мэдээллийг оруулна уу (1 нүүрнээс илүүгүй).  

 

B.4.1 Төсөл хэрэгжүүлэх 
байршлын одоогийн нөхцөл 
байдлыг харуулсан фото 
зураг 

Зураг оруулах эсвэл хавсаргах 
 
 
 

B.4.2 Google map линк 
 

Линк оруулах... 
 

B.4.3 Талбай нь ойжуулалт 
хийх, мод тарих нөхцөл, 
орчин бүрдсэн эсэх  

⬜ Тийм  
⬜ Үгүй 
⬜ Тайлбар:  

Талбайн байршил цэвдэгтэй эсэх, усалгаа хийх боломжтой эсэх. 



 
    

 

B.4.4 Талбай нь тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг 
эсвэл экологийн өндөр ач 
холбогдолтой бүсүүдэд 
хамаарах эсэх 

⬜ Тийм  
⬜ Үгүй 
⬜ Тайлбар:  

Тусгай хамгаалалттай газар эсвэл экологийн өндөр ач холбогдолтой бүсэд 
төсөл хэрэгжүүлэх эсэх. 

B.4.5 Талбай дахин 
төлөвлөлтийн бүсэд орсон 
эсэх 

⬜ Тийм  
⬜ Үгүй 
⬜ Тайлбар:  

Төсөл хэрэгжүүлэх байршил дахин төлөвлөлтөд ороогүй байх. 

B.4.6 Талбайтай холбоотой 
ямар нэг газрын маргаан 
байгаа эсэх 

⬜ Тийм  
⬜ Үгүй 
⬜ Тайлбар:  

Ашиглах, эзэмших, өмчлөх зөвшөөрөл авсан эсэх, газартай холбоотой ямар 
нэгэн маргаан байхгүй зэргийг баталгаажуулах. 

B.4.7 Төслийн талбайд өмнө 
хийгдэж байсан ойжуулалт, 
ногоон байгууламжийн 
ажлын мэдээлэл 

Өмнө ойжуулалт, ногоон байгууламжийн ажил хийгдэж байсан бол хэзээ, 
ямар санхүүжилтээр, ямар ажил хийгдэж байсан талаар товч бичих. 

 
B.5 Төслийн явц. Хэрэв төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол төслийн одоогийн явцын талаар товч тайлбарлах (0.5 
нүүрнээс илүүгүй). 

 

 

 
 

 
B.6 Төслийн үр нөлөө. Төслийг хэрэгжүүлснээр бий болох байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн үр 
нөлөө, тэдгээрийг хэмжих шалгуур, баталгаажуулах аргачлалын талаар тайлбарлах (0.5 нүүрнээс илүүгүй). 
 

 
 
 
 
 

 
Төслийн үр дүн хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүд  
Хэрэв зарим үзүүлэлт хамааралгүй эсвэл одоо тодорхойлох боломжгүй гэж үзвэл холбогдох үндэслэл, тайлбарыг 
оруулна уу. 

Шалгуур үзүүлэлт  

Төслийн нийт талбайн хэмжээ (га)  

Төсөл хэрэгжүүлснээс өмнөх ногоон байгууламж бүхий талбайн нийт хэмжээ (га болон нийт талбайд 
эзлэх %) 

 

Төслийн хүрээнд байгуулахаар төлөвлөж буй ногоон байгууламжийн нийт хэмжээ (га болон нийт 
талбайн эзлэх %): 

 

Төслөөс үр шим хүртэх хүүхдийн тоо (хүйсээр ангилах)  

Төслөөс үр шим хүртэх багш, ажилтнуудын тоо (хүйсээр ангилах)  

Төслийн хүрээнд сургалтад хамруулах хүний тоо (хүйсээр ангилах)  



 
    

 

Бусад байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөө: хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэх мэт  

 

C. Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
 
C.1 Төслийн бүтэц зохион байгуулалт. Төслийн ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт, төслийн хэрэгжилт, 
хяналт, арчилгаа зэргийг хэрхэн удирдан зохион байгуулах, Сангаас сонгон шалгаруулах мод тарих ажлыг 
хариуцах мэргэжлийн байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллахаар төлөвлөж буй талаар тайлбарлах (0.5 
нүүрнээс илүүгүй).  
 

 

 
 

 
Төслийг хариуцах үндсэн багийн гишүүдийн мэдээллийг оруулах. 

Овог нэр Харъя байгууллагын 
нэр, албан тушаал 

Мэргэжил, 
ажилласан 
жил 

Гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага Нийт төсөлд 
зарцуулах 
хугацаа 
(сараар) 

Хүйс 

      

      

      

           

      

 
C.2 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн туршлага. Төслийн үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагын өмнө ижил төстэй 
төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлага, хийгдсэн ажлууд болон үр дүнгийн талаар товч мэдээлэл оруулах. 

  

Төслийн 
нэр 

Он (эхэлсэн 
он – дууссан 
он) 

Зорилго Хийгдсэн ажил, үр дүн Төслийн 
санхүүжүү
лэгч/захиа
лагч 

Хамтрагч 
байгууллаг
ын 
мэдээлэл 

 Төслийн 
санхүүжил
т дүн 

Холбогдох 
линк, 
тайлан, 
хавсралт 

        

        

        

             

        

 

Бусад туршлагын талаарх мэдээлэл, тайлбар:  

 
 

 
C.3 Хамтын ажиллагаа, оролцогч талууд. Төслийн хүрээнд зорилтот бүлгүүдтэй хэрхэн уялдаж ажиллах, 
тэдгээрийн оролцоог хангах талаар хүснэгтийн дагуу тайлбарлах (0.5 нүүрнээс илүүгүй). 



 
    

 

 

Зорилтот бүлэг Үүрэг оролцоо, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө 

  

  

  

  

 

 
C.4 Хяналт, тайлагнал, мэдээлэл хуваалцах төлөвлөгөө. Сангийн хяналт, тайлагналын шаардлагад 
нийцүүлэн төслийн үр дүнг хэрхэн хянах, судлах, хэмжих, тайлагнах, олон нийтэд мэдээлэл хуваалцах 
талаар тодорхой тайлбарлах (0.5 нүүрнээс илүүгүй). 

 

 
 

 

 
C.5 Урт хугацааны арчилгаа, хамгаалалт. Төслийн хүрээнд хийгдсэн ногоон байгууламжийг хэрхэн 
төслийн хугацаанд болон цаашид урт хугацаанд үр дүнтэйгээр арчилж авч явах талаар авах арга хэмжээ, 
төлөвлөгөөг тайбарлах (0.5 нүүрнээс илүүгүй). 
 

 

 
 

 

D. Хамтын санхүүжилт  
 
D.1 Хамтын санхүүжилт. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэгч байгууллагын зүгээс гарах хамтын санхүүжилт 
болон бусад мөнгөн бус оролцоо байвал тодорхойлох. 
 

Хамтын санхүүжилт 
олгох байгууллагын 
нэр 

Хамтын 
санхүүжилтийн дүн  

Хамтын 
санхүүжилтийн 
төсөлд эзлэх хувь 

Хамтын санхүүжилтийн 
төрөл (төсөв, грант гэх мэт) 

Хамтын санхүүжилтийг 
баталгаажуулах баримт 
бичиг байгаа эсэх (төсөв, 
дансны хуулга гэх мэт) 

     

     

     

     

Нийт   

 

Бусад мөнгөн 
бус оролцоо 
 
 

 



 
    

 

 
E. Хавсралт, зөвшөөрөл, гарын үсэг 
 
E.1 Хавсралт. Дараах хавсралтуудыг өргөдлийн хамт нэг pdf файл болгон илгээнэ үү. 
 

⬜ Хавсралт 1: Тохижилт хийх зай, талбайн одоогийн зураг, кадастрын зураг 
⬜ Хавсралт 2: Хэрэгжүүлэх төслийн төлөвлөгөөний зурган мэдээлэл, ландшафтын зураг (хэрэв байгаа 

тохиолдолд) 
⬜ Хавсралт 3: Төслийн багийн гишүүдийн товч намтар (CV) 
⬜ Хасвралт 4: Өмнө ижил төстэй төсөл хамтран хэрэгжүүлж байсан байгууллагын тодорхойлох захидал (2 

ширхэг) 
 

E.2 Зөвшөөрөл. Уг өргөдөл гаргах үйл ажиллагааны хүрээнд та дараах зөвшөөрлийг олгож байгааг баталгаажуулна 
уу. 
 

Би энэхүү өргөдлийг явуулснаар өөрийн төслийн талаар мэдээлэл, тооцоог үнэн, зөв 
танилцуулсныг баталгаажуулж байна. 

⬜ Тийм ⬜ Үгүй 

Би энэхүү өргөдлийг явуулснаар төсөл хэрэгжүүлэх талбайтай холбоотой ямар нэг 
маргаан асуудал байхгүй, холбогдох зөвшөөрөл, гэрчилгээ, лавлагааг гаргах боломжтойг 
баталгаажуулж байна. 

⬜ Тийм ⬜ Үгүй 

Би энэхүү өргөдлийг явуулснаар уг төслийн талаар мэдээлэл, тооцоог Сангийн ажилтан, 
удирдлага, техникийн хорооны гишүүд, зөвлөхүүдтэй хуваалцахыг зөвшөөрч байна. 

⬜ Тийм ⬜ Үгүй 

Би энэхүү өргөдлийг явуулснаар Сангаас ямар нэг санхүүжилтийн шууд үүрэг хүлээхгүй 
болохыг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна. 

⬜ Тийм ⬜ Үгүй 

 
E.3 Гарын үсэг. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлагын гарын үсгийг оруулна уу. 
 
Овог нэр: 
Албан тушаал: 
Он, сар, өдөр: 
 
 
 
 

Гарын үсэг, тамга 
 

 
 
 


