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Ярилцах сэдэв: Шалгуур үзүүлэлтийг 
үүсгэх нь

MERIT төслийн Техникийн зөвлөх Реймонд Жирвэй                   

2019оны 3-р сар



Шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох нь

Шалгуур үзүүлэлт: Гүйцэтгэлийн шалгуур
үзүүлэлт ч гэж нэрлэгддэг тус үзүүлэлт нь бодит
үр дагавар, гарцыг хэмжих, үнэлгээ өгөх
хэмжүүр юм.
Чанарын буюу тоон шинж чанартай байж болох
ба хэмжих нэгж, дүн шинжилгээний нэгж,
орчны мэдээлэл зэргээс бүрдэнэ.
Шалгуур үзүүлэлт нь аль нэг талыг
баримтлахгүй, төвийг сахисан байна. Өөрөөр
хэлбэл, өөрчлөлтийн чиглэл заахгүй, зорилго
агуулахгүй байна гэсэн үг юм.



Үр дүнгийн гинжин хэлхээ

Дүрсээр эсвэл “логик холбоогоор” учир шалтгаан, үр дүнгийн гинжин 
хэлхээг харуулах боломжтой.

өөрөөр хэлбэл тодорхой бодлого, хөтөлбөр ба санаачилгын хүрээнд 
орц, үйл явц, гарц ба үр нөлөөнүүдийн хоорондын харилцаа 
хамаарлыг харуулна. 

Хэрхэн Өөрчлөлт
Энгийн шугаман үр дүнгийн гинжин холбоо



Онолын жишээ: Байгаль орчны салбарт

Хөгжлийн үр дүн



Шалгуур үзүүлэлт түвшин тус бүрээр

Шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн 
түвшин

Тодорхойлолт Байгаль орчны жишээн 
дээр

Эцсийн үр дүн Эцсийн үр дүнгийн түвшин дэх үзүүлэлтүүд нь 
хөтөлбөрийн хувь нэмэр оруулсан хувь хүмүүс / олон 
нийтэд тохиолдож буй урт хугацаанд гарсан эерэг 
өөрчлөлтийг хэмжинэ.

Архангай аймагт хийсэн 
туршилтыг бусад газар 
хэрэгжүүлэх боломжийг 
үнэлсэн үнэлгээний тайлан 
дахь чанарын дүгнэлт

Завсрын үр дүн Энэ түвшний үзүүлэлтүүд нь хувь хүмүүс, хамт олон,
байгууллагууд ажлыг урьд өмнө байгаагүйгээр өөр,
эсвэл өмнөхөөсөө илүү сайнаар хийж байгаа эсэхийг
шалгадаг. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл
өгөгдлүүд нь хөтөлбөрийн хамарсан цар хүрээ,
хүртээмжийг харуулах ёстой (жишээ нь, тухайн
өөрчлөлтийг хэр өргөн хүрээнд мэдэрсэн бэ).

Ойг хөгжуулэх, сэргээн
засварлах ажлын хүрээнд
зарцуулсан хугацааг
хүйсээр ангилан хувиар
харуулах

Богино 
хугацааны үр 
дүн

Үр шим хүртэгчдийн чадавхид гарсан өөрчлөлтүүдийн 
үзүүлэлтүүд буюу голдуу ур чадвар, чадамж, мэдээлэл, 
мэдлэгэд бий болсон өөрчлөлтүүдийг  илэрхийлдэг.

Жендэрийн тодорхой 
бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий 
ойжуулалтын 
төлөвлөгөөний тоо

Гарцын шалгуур 
үзүүлэлт

Гарцын үзүүлэлтүүд нь төлөвлөсөн үйл ажиллагааг
гүйцэтгэсэн төдийгүй, төлөвлөсөн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг хөтөлбөрийн үр шим хүртэгчдэд хүрсэн
эсэхийг нотлох баримт юм.

Жендэрийн мэдрэмжтэй 
болсон иргэд, ахлагчдын 
тоо, хүйсээр



Монгол дахь ҮДСУдирдлага, төлөвлөлтийн үйл явцад 
тулгардаг бэрхшээл

• Үр дүнгийн гинжин хэлхээ бүрэн бус
• Таамаглал:

• 12 сарын хугацаа хангалттай гэж үзэх,
• Удирдлагууд ард иргэд, айл өрхийг идэвхжүүлж, шинэ зүйл, санаачлага 

нэвтрүүлэх боломжтой байна гэж үзэх.
• Эрсдэл: Ихэнх айлууд гэр бүлийн гишүүдийн хооронд жендэрийн талаар зөвшилцөлд 

хүрч чадахгүй байх.
• Жендэрийн тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд нь үр дүнгийн гинжин хэлхээний 

бүрэлдэхүүн бүрт шаардлагатай.

Эх сурвалж: БОАЖЯ-ны 2018 оны төлөвлөгөө.
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