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Жергиликтүү өнүктүрүү фонду 
(ЖӨФ) жарандардын өз 
райондорунда инфраструктура 
боюнча чечимдерди кабыл 
алууга түздөн-түз катышуу үчүн 
учурда жеткиликтүү болгон 
бюджетке катышуунун жалгыз 
механизми болуп саналат. 
ЖӨФ өз ишин 2014-жылы 
баштаган.  

• ЖӨФ төмөнкүлөр менен жөнгө 
салынат:  

• Монголиянын бюджет жөнүндө 
Мыйзамы менен. 

• Финансы министрлиги №86 
токтому менен бекиткен 
«ЖӨФтүн колдонмосу» менен. 



1-кадам 
(Январь – Июнь) 

2-кадам 
(Июнь – Декабрь) 

3-кадам 
(Алдыдагы жылдары)  

4-кадам 
(Алдыдагы 
жылдары)  

Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун цикли 
Жарандардын 
добуштарын чогултуу 
(кагаз же электрондук 
түрдө) 

Бюджетте артыкчылыктарды 
аныктоо жана пландаштыруу 

Долбоорду ишке ашыруу 

Мониторинг жана баалоо 



Жарандар чектелүү санда катышат.  
Бир кожолукка бир добуш берилет. 

Добуш берүүдөн кийин кагаздар 
таштандыга ыргытылат.  

Мамлекеттик кызматчылар үчүн иш 
көбөйөт. 

Добуш берүүчүлөр көп жакшы 
текшерилбейт. 

Кошумча маалымат берилбейт. 

Көбүрөөк санда жарандар катышат.  
Ар бир жаран 18ден өткөн 

Экологиялык жактан коопсуз. 

Мамлекеттик кызматчылардын 
убактысы жана күч-аракети үнөмдөлөт. 

Добуш берүүчүлөр күчөтүлгөн 
тартипте текшерилет. 

Кошумча маалымат берилет. 

Кагаз түрүндө 
добуш берүү 

Электрондук 
добуш берүү 

Кагаз же электрондук түрдө добуш 
берүү Кагаз  жана  электрондук  түрдө  добуш  берүүнүн  орто сундагы  негизги  

айырмачылыкт ар  



ЭЛЕКТРОНДУК ӨКМӨТКӨ ДАЯРДЫКТЫ ИЗИЛДӨӨ (2021) 
Дүйнөлүк банктын электрондук өкмөткө даярдыкты баалоо усулуна жана Экономикалык 

кызматташтык жана өнүгүү уюмунун Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды баалоо 

моделине негизделген 

ИРГӨӨНҮН КӨЛӨМҮ: 
Негизги информанттар (KIIs) менен 

140 маек  
330 жаран – CAPI 

104 чарба жүргүзүүчү субъект – CATI 
4 фокус-топ үчүн 27 катышуучу 

ЖАРАНДАР /УБ/ САНАРИПТИК 
ДАЯРДЫКТЫ БААЛОО 

МААЛЫМАТТАРДЫ 
КОЛДОНУУ 

80% 
КОШУЛУУ 

ТЕЛЕФОНДУ 
КОЛДОНУУ 

96% 
ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮК 

83% 
ЭЛЕКТРОНДУК 
КӨНДҮМДӨР 

73% 



ЖӨФтүн SmartUB 
мобилдик тиркемеси 

1. Тиркемени жүктөп алыңыз. 
2. Мобилдик телефон номуру 

аркылуу өздүгүңүздү 
тастыктаңыз. 

3. Жашаган жериңизди 
тандаңыз. 

4. Алдын ала киргизилген 
варианттардын ичинен 
инфраструктуралык 
долбоорлорго добуш 
бериңиз же долбоорлорду 
өзүңүз жазып чыгыңыз. 

5. Жибериңиз!  



2018-2019-жылдары башталган жана 2020-2021-
жылдары кеңейтилүүдө. 

Баштапкы 
изилдөөлөр жана 
ЖӨФ үчүн тиркемени 
иштеп чыгуу. 

19 хороодо* сыноо 
ирээтинде башталды. 
Болгону 13 миң 
добуш жана добуш 
берүү укугуна ээ 
калктын 13%. 

42 хороодо* сыноо 
ирээтинде башталды.  
Жалпысынан 76 330 
добуш жана добуш 
берүү укугуна ээ 
калктын 43% 

Бардык 171 
хороого жетти.  
Жалпысынан 347 
077 добуш жана 
добуш берүү 
укугуна ээ калктын 
43,1% 
Электрондук 
добуш берүүгө 
улуттук 
кызыкчылык 
пайда болду. 

Экинчи жыл 
катары менен 
бардык 171 
хороодо өткөрүлүп 
келүүдө.  
Жалпысынан 369 
556 добуш жана 
добуш берүү 
укугуна ээ калктын 
46,21%.  
Электрондук 
добуш берүүнүн 
жалпы улуттук 
системасын жана 
тиркемесин иштеп 
чыгуу. 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

*хороо = эң кичинекей административдик бирдик 



2022-жылы ишке ашырыла турган долбоорлор 
боюнча ЖӨФтө электрондук добуш берүүнүн 

жыйынтыгы 
Добуш берүү укугуна ээ жарандардын жалпы саны 

Электрондук добуштардын жалпы 
саны Аялдар Эркектер Катышуу 

Жаш курагы боюнча 

Жокко 
чыгарылган 
добуштар 

Кабыл алынган добуштар 

Өткөн жылы ЖӨФтөн каржыланган инвестициялар сизди 
канааттандырабы? 

Ооба Жок 



Гер району — Улан-Батордун чет 
жакасындагы пландалбаган 
конуш, шаардын канализация 
жана суу менен жабдуу 
системаларына кошулган эмес.  

Гер районунун жашоочулары үчүн Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун 
инвестицияларындагы артыкчылыктар 

Батирлердин жашоочулары үчүн Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун 
инвестицияларындагы артыкчылыктар 



№ Райондор 

Жарандардын добуш 
берүүсүнүн негизинде 

тандалып алынган 
долбоорлордун саны 

Баллдар  
(10 баллдын 

ичинен) 

1 Багануур 10дун ичинен 6 6 

2 Багахангай 7нин ичинен 5 7.1 

3 Баянгол 10дун ичинен 9 9 

4 Баянзурх Маалымат жок 0 

5 Налайх 16нын ичинен 9 5.6 

6 Сухэ-Батор 9дун ичинен 7 7.8 

7 Сонгинохайрхан  84түн ичинен 54 6.4 

8 Хан-Уул 6нын ичинен 6 10 

9 Чингэлтэй 19дун ичинен 17 8.9 

Жалпы балл 60.8 

Орточо балл 6.8 

Улан-Батор 
муниципалитети: 
76 долбоордун ичинен 
71и жарандардын добуш 
берүүсүнүн негизинде 
тандалып алынды. 
Жалпы балл: 10дун 
ичинен 9,3 



Монголиянын борбору өз жашоочуларына тиркеме аркылуу шаарды 
көрктөндүрүү маселелери боюнча добуш берүүгө шарт түзүүдө. 

Көчө чырактарыбы же паркпы? Монголиянын 
жарандары мобилдик тиркеменин жардамы 
менен өз тандоосун жасашууда 



Кыйынчылыктар: 
Уюлдук телефондорду текшерүү мурдагыдай 
эле мамлекеттик кызматчылардын катышуусун 
талап кылууда. 

Даректи кол менен киргизүү көп убакытты 
талап кылып, аны текшерүү да оңой болбой 
жатат.  

Улгайган, санариптик технологиялардан 
кабарсыз адамдардын катышуусун камсыз 
кылуу үчүн ири инвестициялар керек. 

Тиркемени интернетке кошулганда гана 
колдонууга болот.  

Тез өзгөрүп жаткан технологиялар системаны 
жана тиркемени үзгүлтүксүз жаңыртып 
турууну талап кылууда.  



Финансы министрлигинин ЖӨФкө электрондук добуш берүү үчүн  
мобилдик тиркемеси 

Жарандарды 
верификациялоонун улуттук 
системасына туташтырылган.  

Автоматтык түрдө үй дарегин 
табат. 

ЖӨФ жөнүндө 
борборлоштурулган маалымат 

Жалпы улуттук электрондук 
добуш берүү 

Бардык ЖӨФ циклдери боюнча 
прогресс статусу камтылган. 



Баштапкы 
изилдөө 

Сиздин өкмөт жана 
жарандарыңыз даяр болуп-

болбогонун текшерип алыңыз.  

Жетекчиликтин 
саясий эрки 

Чечим кабыл алган адамдарга 
зарыл болгон колдоону 

көрсөтүңүз. 

Толук кеңейтүүнүн 
алдында сыноо 
өткөрүү планы 

Колдонуучулар үчүн ыңгайлуулук жана 
жалпыга маалымдоо каражаттарында 

маалыматтык өнөктүктөр 

СУНУШТАР 

Системаңыз жана тиркемеңиз 
сыноодон өтүп, мүчүлүштүктөр 
жок экенин текшерип алыңыз. 

Технологияларды 
жаңылоо 

Иш үзгүлтүккө учурабашы үчүн 
туруктуу түрдө жаңылап туруу 

керек. 

Кардарлар менен 
иштөө тажрыйбасы 



MUNICIPALITY OF ULAANBAATAR 
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