
Бодлогын хяналт 
шинжилгээ (ХШ), 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 



1. Логик хөтөлбөрийн загварууд 

 Логик хөтөлбөрийн загварчлал нь 
тухайн хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн 
харилцан уялдаат байдлын концепцийг 
боловсруулахад туслах хэрэгсэл  

 Өгөгдлийн хамаарал болон үр дүн 
өгөгдлөөс хамаарах эсэхийг батлахгүй  

 Нарийвчилсан төсөөлөл бий болгох арга 
замыг бий болгож өгөхөд тусалдаг 
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ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ГАРЦ 

Орц  Бүрэлдэхүүн  Хэрэгжүүл
эх үйл 

ажиллагаа
/ зорилго 

Бүтээгдэхүү
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дотрох Дэд 
хөтөлбөрүүд 
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нийлүүлэх
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Хөтөлбарийн загвар 
төлөвлөгөөнд тусгагдана  
Гарц (буюу нөлөөлөх байдал) нь 
хөтөлбөрийн зорилготой 
холбогдоно  

Хөтөлбөр тухайн Орчин нөхцөлд зохицон,  
суурилсан байна.  

Төлөвлөгөөт гарц тухайн хөтөлбөрийн 
орчин, нөхцлийн хувьд бий болно. 

Логик загварчлал хийх ерөнхий бүтэц 



Орц  Бүрэлдэхүүн  Хэрэгжүүлэх 
зорилтот ү.а 

 

Бүтээгдэхүү
н  

Холбоос  
Гарц  

богино                      урт 

Санхүүжилт  

Ажиллах хүн 
өдөр – 

төлөвлөгчид
; хангамж, 
үйлчилгээ; 
aрхитектор; 
барилгачид.  

Газар  

Материал  

Орон 
сууцны 
загвар  

Хот 
төлөвлөлт 

Тендэр, 
гэрээт 
ажил  

Байрилгын 
ажилчдыг 

сонгон 
шалгаруула

х 

3 төрлийн орон 
сууцны загвар 
бэлэн болгох 

Төслийн 
хугацаанд 

төлөвлөлтийн 
зөвшөөрөл авах 

Гэрээг ЗГ-ын 
зааврын дагуу 

заасан хугацаанд 
нь хийх 

Ажиллах хүч 
шаардлагатай 
үед бэлэн байх   
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Орлого 
багатай иргэд 
худалдан авах 

боломжтой 
байх 

Өмнө байсан 
өртөг багатай 

орон сууц 
цөөрөхгүй 

байх 

ОС 
эзэмшигчид 
нь орлого 
багатай 

иргэд байх 

Зорилт: олон ам бүлтэй айлын нягтрал, орон гэргүй иргэдийн тоог бууруулах, 
илүү сайн эрүүл мэнд, боловсрол олоход хувь нэмэр оруулах 

Эрүүл мэнд 
сайжрах 

гарц  

Шахцалдах
гүй ОС 

Орон 
гэргүйчүүд 

цөөрөх 

Урт 
хугацааны 

Орлого 
багатай 
айлын 

хүүхдийн 
сурлагын 
үзүүлэлт 
сайжрах 

Орлого 
сайжрах 

Хөтөлбөрийн Логик загварчлал– орлого багатай 
иргэдийг орон сууцжуулах төсөл  

Орон сууц 
эзэмшигч 

байраа харж 
хандах, 
түүндээ 

оршин суух 



Хөтөлбөрийн логик загварчлалын ач холбогдол 
ХШ-ээг зохион байгуулахад хэд хэдэн чухал үүрэгтэй: 

 

Хөтөлбөрийн нөөц бололцоо/үйл ажиллагаа болоод 
гарцын хоорондын харилцааг энгийн бөгөөд нүдэнд ил 
харагдах байдлаар илэрхийлэх;  

 

Анхаарвал зохих үйл ажиллагаа, үр бүтээл, гарц болоод 
харилцааг тодорхой болгож өгнө;  

 

Хэрэг болох мэдээллийн жагсаалтыг гаргаж өгөхөөс 
гадна сүүлд цуглуулсан мэдээ баримтанд ямар нэг 
хийдэл байгаа эсэхийг харуулна, ө.х. Хөтөлбөрийн логик 
загварчлалын аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэг дээр огт мэдээ 
байхгүй байх тохиолдол;  

 

Олон төрлийн эх сурвалжаас авсан мэдээллийг задлан 
шинжлэх бүдүүвч гаргах, түүн дээр үндэслэн төлөвлөсөн 
үр дүнг, хөтөлбөрөөс шалтгаалан гарсан жинхэнэ үр 
дүнтэй харьцуулах;  



Үргэлжлэл 
•Гарцыг тайлбарлахын ач холбогдол – тух., хэрэв 
гарвал зохих зарим нэг бүтээгдэхүүн буюу ‘үр бүтээл’ 
биелээгүй бол, хөтөлбөрийн үр дүн хангалтгүй байдал 
үйл ажиллагаа хэрэгжээгүйтэй холбоотой байж болно; 

 

•Хэрэв бүтээгдэхүүн нь бүрэн гарсан байгаад гарц 
буюу зорилтод түвшиндээ хүрээгүй бол дараах  
шалтгаан байж болно. Үүнд: 

•Хөтөлбөрийн цаана ‘тухайн үеийн өөрчлөлт / 
улс төр, шийдвэр өөрчлөлт, г.м/-өөс байж 
болно; 

 

• Санаатай бус хөдлөнгийн нөлөөлөлөөс  



Бүлгээр ажиллах 

 Өөрсдийн сайн мэдэх хөтөлбөрт энгийн 
логик загварчлал хийх  

Хөтөлбөрийн:  

◦ гол орц юу вэ? 

◦ Гол үйл ажиллагаа/бүрэлдэхүүн? 

◦ Гол гарц? 

◦ Гол холбоосууд?  

◦ Богино, явцын, урт хугацааны төлөвлөгөөт 
гарц? 



Иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
үнэлгээ  

  Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны 
гол агуулга нь тухайн асуултын мөн 
чанарыг илрүүлэн гаргаж цаашид ямар 
арга хэмжээ авч болох талаар 
мэдээлэлтэй болох ёстой. 

 Гол нь чанарын асуудлыг илрүүлэхэд 
орших ёстой 

 Судалгаанд оролцогчдын хамрах хүрээ 
хэр зэрэг үнэн зөв мэдээлэл өгч чадах 
вэ? гэдгийг урьдчилан тооцоолох ёстой  



Үргэжлэл 
 Байгуулагын хувьд хэрэглэгчээс сэтгэл ханамжийн 

судалгааг хийхээс гадна албан хаагчдын сэтгэл 
ханамжийн судалгааг хийснээр байгууллагын соёл, 
хандлагыг мэдрэх, үйлчилгээний талаар өөрчлөлт 
хийх хандлагыг тодорхойлдог байна.  

 Олон улсын хувьд сүүлийн үед иргэдийн 
судалгааны шалгарсан арга болох Лайкертын 
аргыг түлхүү хэрэглэж байна.  

 Энэхүү судалгааны мөн чанар нь асуулт бүрийн 
чанарыг тодорхойлоход оршиж байна. 

Ж нь: Манай үйлчилгээний чанар таньд хэр нийцэж 
байна вэ? 

А. Бүрэн хангалттай  Б. Хангалттай В. Дунд  зэрэг    
                        Г. Муу      Д. Маш муу  



 

 

 

Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа. 


