
Монгол Улс: Институцийн өөрчлөлт хийх замаар 
эрдэс баялгийн менежментийг сайжруулах (MERIT)

MERIT төслийн алсын хараа нь төрийн байгууллагуудын чадавхыг 
бэхжүүлэх замаар Монголын ард түмний амьдралын чанарыг 

сайжруулах тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой нийгэм-эдийн засгийн 
хөгжлийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах явдал юм. 

ТҮНШЛЭГЧ ТАЛУУД

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ

Монгол Улс, Улаанбаатар-15160
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
Худалдааны гудамж,
Нейшнл Таймс Нюсь Тауэр, 
3-р давхар

• Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУXҮЯ)

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)

• Ашигт малтмал, газрын тосны газар (АМГТГ) 

• Татварын ерөнхий газар

• Дорнод аймаг

• Дундговь аймаг

• Сүхбаатар аймаг

• Төв аймаг

• Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн

• Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

• Дорнод их сургууль

www.merit.mn

info@merit.mn

+976 7016 5000



MERIT төслийн зорилго нь төрийн байгууллагуудын менежментийг сайжруулах 
замаар хариyцлагатай олборлох салбарын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой 
хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхэд оршино. 

2019 ОНЫ 3-Р САРЫН БАЙДЛААР

MERIT нь Канад Улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэй Канадын 
мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага (КМҮБ)  болон Канадын дэлхийн их 
сургуулийн үйлчилгээ (КДИСҮ) гэх хоёр төрийн бус байгууллагын консорциумаар 
7 жил (2016-2023)-ийн хугацаанд хэрэгжүүлэх төсөл юм.

Төсөл нь түнш байгууллагууд болон орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
сайн туршлага, арга зүй тогтолцоог байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
байнгын хэм хэмжээ болгон тогтоох зорилгоор богино болон урт хугацааны 
техникийн зөвлөхөөр дамжуулан мэдлэг, ур чадварыг үр дүнтэй уялдуулах буюу 
чадавх бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Жендэр

Байгаль орчин
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Үр дүнд 
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Хяналт,
үнэлгээ

Ур чадварт 
суурилсан 

хүний нөөц

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт жендэрийн эрх тэгш байдлын 
практик ажиллагааг дэмжиж, үйл ажиллагаанд нь жендэрийн тэгш 
байдлын үзэл баримтлалыг тусгахад туслах

Бүсийн болон орон нутгийн түвшинд төрийн байгууллагууд, мөн 
олборлох салбарын нөлөөлөлд өртөж байгаа гол оролцогч талуудын 
хамтын ажиллагаа бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх

Олборлох үйлдвэрлэлийн салбарт мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургалтын 
байгууллагуудад шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд нь мэргэжил, арга 
зүйн чиглэлээр туслах

Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын олборлох салбарыг үр дүнтэй 
удирдах чадавхыг бэхжүүлэх

Олон нийтийн ойлголтыг 
дээшлүүлэх замаар нийт 1000 
гаруй (үүнээс 585 нь эмэгтэй) 

иргэдийг хамруулсан

11 түншлэгч байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлж 

ажилласан

Нийт 95 зөвлөх урин 
үйлчилгээ авсан

>1000


