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Томуугийн тандалтыг олон улсын хэмжээнд 
тогтвортой бэхжүүлэх АНУ-ын ӨХСТ-ийн 

зөвлөмж

Томас Родригиз

АНУ, ӨХСТ

Тогтвортой байдал гэж юуг хэлэх 
вэ?

• Улс орон одоогийн хийж байгаа томуугийн вирүс 
судлалын болон эпидемиологийн тандалтаа 
дэмжиж, цаашид тогтвортой хэвийн 
үргэлжлүүлэхийг “Тогтвортой байдал” гэж 
тодорхойлж байна
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Яагаад тогтвортой байдлын 
төлөвлөгөө чухал вэ?

• Тогтвортой байдлын төлөвлөгөө бол шилжилтийн 
үеийн хамгийн чухал хэсэг нь юм.

• Тогтвортой байдлын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 
боловсруулах хэрэгжүүлэх асуудал 2 дахь 5 жилд 
Санхүүжилт олгох  Боломж Мэдэгдэл(FOA)д мөн 
тусгагдсан байгаа

• Улирлын томуу, шинэ болон цар тахлын тандалтын 
байнгын тогтолцооны одоогийн чадавхи, түүнийг 
цаашид тогтмол хэвийн ажиллуулах хэтийн 
зорилго, төлөвлөгөөг 5 жилээр тооцоолж 
энэтогтвортой байдлын төлөвлөгөөнд тусгана 

Яагаад тогтвортой байдлын 
төлөвлөгөө чухал вэ? (үргэлжлэл)

Бичмэл төлөвлөгөө нь цаг хугацаа өнгөрөх бүрт таньд сануулга 
болох удирдамж юм. Энэ төлөвлөгөө нь таныг ажлаа зохион 
байгуулахад тус болно:
• ӨХСТ-ийн санхүүжилт улам багасна.
• Одоогийн тогтолцооныхоо тэнцвэртэй байдлыг хангах 

шаардлага тулгарна (Тухайлбал.Тандалтын нэгжүүд, сорьц 
цуглуулах, шинжлэх г.м).

• Засгийн газрын төсөвөөр энэ тогтолцоог хэвийн ажиллуулна.
• ТҮТ үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах.
• ДЭМБ мэтийн хандивлагчдын зардал, төсөл хөтөлбөрийг олж 

авах.
• Зорилгоо биелүүлэхийн тулд хүн хүчээ сайн ашигла, бусад эх 

сурвалжаас санхүүжилт олох.
• Цаашид урт хугацаанд амжилттай ажиллах стратеги боловсруул 
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Тогтвортой байдлын төлөвлөгөөг 
хэзээ боловсруулах вэ?

• Тогтвортой байдлын төлөвлөгөөг тогтвортой 
байдлын хамтын ажиллагааны гэрээний эхний 
жил болон гэрээний хугацааны эхний хагаст 
багтааж боловсрулна 

• Оролцогчид , хандивлагчдын багийг урин 
цуглуулж, төлөвлөгөө гаргахад туслахыг 
уриалах хэрэгтэй 

• Энэ төлөвлөгөө нь жил бүр шинэчлэгдэн, 
хянагдаж байх ёстой 

Тогтвортой байдлын 
орчин/цар хүрээ 
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Томуугийн тандалтыг олон улсын хэмжээнд 
тогтвортой бэхжүүлэх АНУ-ын ӨХСТ-ийн 

хөтөлбөрийн цар хүрээ

Зохион 
байгуулалтын 

чадамж 

Стратеги 
төлөвлөлт

Түншийн 
харилцаа

Санхүүжилт Харилцаа 
холбоо

Хөтөлбөрийн 
үнэлгээ

Тогтвортой байдлын 
орчин/цар хүрээ 
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Зохион байгуулалтын чадамж

• Байгууллагын чинь дотоод нөөц нь хөтөлбөрийг цаашид үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд тус болно.

• Өөрийн байгууллага дотооддоо өрсөлдөх чадварыг бий болгох 

• Тандалтын нэгжүүд, лаборатори зэрэг хөтөлбөрийн амин чухал үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэдэг сайн мэргэшсэн үндсэн багийн 
бүрэлдэхүүнээ  хадгалж ажиллах 

• Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт нь толгой байгууллагынхтайгаа 
зохицсон нэгдмэл байх  

• Харуулдан тандалтын нэгжүүд, лабораториуд нь ажиллах хүчээ  
дундаа буюу хуваарилж ажиллах боломжийг судлан тогтоох.

• Хөтөлбөрийг үр дүнтэй болгох дотоод нөөц, дэмжлэгийн хайх  

Зохион 
байгуулалтын 

чадамж 

Хөтөлбөрийн зорилгыг бүрэн хангах боломж бүхий дотоод зохион байгуулалт нь урт 
хугацаанд тогтвортой байхыг шаарддаг /

Холбогдох асуултууд:
• Хөтөлбөрийн бүхэлд нь хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй бол чухам аль хэсгийг нь 
тогтвортой үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай вэ?

• Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго, зорилтууд нь тодорхой цэгцтэй тодорхойлогдсон уу?

Стратеги төлөвлөлт 

• Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх баг, оролцогчид, 
бусад хамтран ажиллах бүрэлдэхүүний 
үүрэг хариуцлагыг  маш тодорхой болгоно

• Төлөвлөгөөнд тогтмол үнэлгээ хийж, 
шаардлага гарвал өөрчилж байна .

• ТҮТ статусаа хадгалж ажиллах  
Стратеги 
төлөвлөлт

Хөтөлбөрийн зорилго, чиглэл, стратеги нь үйл ажиллагааг системтэй хэрэгжүүлэхэд 
удирдамж болно

Холбогдох асуултууд:
_Танай хөтөлбөрийн зорилгыг  оролцогчид, түншүүд, хамтран ажиллагчид чинь ойлгож 
байгаа юу?
_ Цаашид хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  санхүүгийн эх үүсвэр хэрэгтэй юу?
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Түншийн харилцаа

• Хөтөлбөрийн дэмжихэд одоогийн байдлаар 
оролцоогүй байгуулага хувь хүмүүсийн олж 
тогтоох  

• Хөтөлбөрийг бодлогын хувьд нь ойлгож, 
дэмжих  

• Яам, түншүүд, хамтран ажиллагчид, 
оролцогчдтойгоо тогтмол хугацаанд 
харилцаатай байх стратегийг тогтоож, 
хэрэгжүүлэх (тухайлбал 7 хоногийн мэдээ, 
мэдээллийн товхимол) 

Түншийн 
харилцаа 

Хамтран ажиллагчидтайгаа дэмжлэгт харилцаа тогтоох

Холбогдох асуултууд:
• Үндэсний болон орон нутгийн удирдагчид танай хөтөлбөрт оролцдог уу
• Байгууллагын гадна талаас бодлогын дэмжлэг байдаг уу?

Санхүүжилт 

• Шилжилтийн үеийн  санхүүжилтийн гол эх үүсвэрийг 
Үндэсний засгийн газраас гаргах баталгааг урт болон 
богино хугацааны зорилгодоо тусгах   

• Санхүүжилтийн төлөвлөгөөндөө тухайн үеийн чиг 
хандлагад уялдуулж, гэнэтийн аюул болон гэнэтийн 
гачигдал/гамшигийн сангаас санхүүжилт авах 
нөхцөлийн тусгах 

• Хөтөлбөрт дэмжлэг өгч чадах ямар нэгэн 
санхүүжилтийн боломжийг олж түншийн харилцаа 
тогтоох 

Санхүүжилт 

Хөтөлбөрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх

Холбогдох асуултууд:
• эдийн засгийн  хямралын  үед хэрэгжүүлэх хөтөлбөр байгаа юу?
• Санхүүжилтийг тогтвортой байлгах бодлогын хөтөлбөр байгаа юу?
• Дараагийн 5 жилд ӨХСТ- йн төслийн санхүүжилт аажмаар багасч байгаагаас шалтгаалж 

төслийг тогтвортой хамтын ажиллагааны гэрээ гэж нэрлэх болсныг байгууллагын чинь 
удирдлага ойлгож байгаа юу?
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Харилцаа холбоо 

• Хөтөлбөрийн амжилт ололттой талуудыг шийдвэр 
гаргагчид, хувь хүмүүс, түншүүд болон хамтран 
ажиллагчиддаа тэдний  ойлгомжтой хэл дээр нь  
танилцуулж харилцаа холбоотой байх 

• Зорилго, ололт амжилтаа идэвхитэй ярилцаж, олон 
нийтийн  төрөл бүрийн бүлэгт зориулсан тусгай 
хөтөлбөр бүхий  харилцаа холбооны төлөвлөгөө 
боловсруулах  

• 7 хоног/сар тутмын тандалтын мэдээнүүд.

Харилцаа 
холбоо 

Хөтөлбөрийн талаар оролцогчид, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх

Холбогдох асуултууд:
• Хөтөлбөрт олон нийтийн дэмжлэг бий болгож, тогтмол авах талаар стратеги байгаа юу?
• Хөтөлбөр нь шийдвэр гаргагчид болон олон нийтэд үнэлэгдэж байгаа юу?

Хөтөлбөрийн үнэлгээ 

• Стратегийг хөтөлбөр ба бодит байдалд нийцүүлэн 
уялдуулах 

• Хөтөлбөрийн баг, орон нутаг, үндэсний болон ОУ-ын 
түншүүдийн хооронд холбогдох мэдээллийн цуглуулж, 
хуваалцах. Үүнд шинжилгээний дүн болон бусад зүйлийг 
шийдвэр гаргагчид, түншүүддээ тайлагнаж , үзүүлэн 
таниулах  ажил орно.  

• Үнэлгээний дүнг ашиглан хөтөлбөрийг үр дүнтэй болгох, 
эрчимжүүлэх, тогтвортой байлгахад шаардлагатай байгаа  
зохицуулгыг тогтмол хийх

Хөтөлбөрийн 
үнэлгээ 

Хөтөлбөр чинь хир үр дүнтэй, бүтээмжтэй байгаад үнэлгээ, дүгнэлт хийх

Холбогдох асуултууд:
• Хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ үнэлгээний үр дүнг тусгаж оруулдаг уу
• Хөтөлбөр нь шаардлагатай стратегид нийцсэн үү
• Өөрийн чин үнэлгээний үр дүнгээр хэвлүүлсэн нийтлэл байгаа юу  
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Тогтвортой байдлын 
удирдамж

Тогтвортой байдлын 
удирдамж/гарын авлага гэж юу вэ?

Тогтвортой байдлын удирдамжид тогтвортой байдлын үйл явцыг 
ойлгомжтой байлгахад таньд туслах багц хүснэгт, хөтөлбөрийн 
тогтвортой байдлын төлөвлөгөөний боловсруулалт багтана.

Та бүхний бөглөх зарим хүснэгтийг дурьдвал ....... 
• A. Одоо байгаа тандалтын тогтолцоо, Төсөв 
• B. Хөтөлбөр хураангуй хэлбэрээр
• C. Тогтвортой байдлын төлөвлөлтийн явцын ерөнхий тойм 
• D. Тогтвортой байдлын үндсэн элементүүд 
• E. Зорилго, Үндэслэл, Хэрэгжүүлэх үе шат, Хугацаа, Эх үүсвэр
• F. Тандалтын тогтолцоо ба Төсөвийн төсөл 
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Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Танилцуулга

ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгууллагын нэр
Хамтын ажиллагааны гэрээний дугаар
Улсын нэр
Агуулга

А. Тандалтын тогтолцооны бодит байдал
В. Хөтөлбөрийн тухай товч танилцуулга
С. Тогтвортой байдлын төлөвлөлтийн 
явцын ерөнхий тойм 
D. Тогтвортой байдлын үндсэн элементүүд
E. Зорилго, Үндэслэл, Хэрэгжүүлэх үе шат, 
Хугацаа, Эх үүсвэр
F. Тандалтын тогтолцоо ба Төсөвийн төсөл 

Хавсралтууд
• Нэмэлт зааварчлагууд(A)
• Зардлын задаргаа

Нүүр хуудас

• Танилцуулга /Нүүр хуудас.
• Удирдамжийн агуулга, гарчиг, 

хавсралтууд 

Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Ажлын хүснэгт A

Одоо байгаа тандалтын тогтолцоо, 
Төсөв

• Одоогийн тандалтын тогтолцоо, 
бүрэлдэхүүнийг бодитоор дүрслэн 
тодорхойл. 

• Тандалтын нэг жилийн төсөвийн 
загварыг оруул

• Томуугийн тандалтын тогтолцоо нь 
улс орны тандалтын зорилгод 
нийцэж байгаа юу?

Тандалтын тогтолцооны бодит 
байдал ба Төсөв

Заавар: Одоогийн тандалтын 
тогтолцоо түүний бүрэлдэхүүнийг 
тодорхойл. Мөн тогтолцоог тогтвортой 
ажиллуулах нэг жилийн төсөвийг 
оруул. 
• Бүрэлдэхүүн хэсэгт: Ажиллах хүч, 

дэд бүтэц, Санхүүжилт, Тоног 
төхөөрөмж, Сургалт, Харилцаа 
холбоо, нөөц хангалт зэргийг 
оруулна

• Бүх зардал нь тандалтын 
системийн тогтвортой байдлыг 
хангахад чиглэгдсэн байна гэдгийг 
санаарай- тоног төхөөрөмж, 
урвалж оношлуур, засвар 
үйлчилгээ г.м
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Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Ажлын хүснэгт B

Заавар: Хөтөлбөр болон уг 
хөтөлбөрийг тогтвортой 
ажиллуулах талаар өөрийн 
санаагаа тодорхойл.  Үүнд: 
• Хөтөлбөрийн тухай товч
• Ерөнхий зорилго
• Хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг хэрэгжүүлэхэд хувь 
хүмүүсийн хүлээх үүрэг

• Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах эх үүсвэр(түншүүд 
г.м)

• Хөтөлбөрийг цаашид 
үргэлжлүүлэх, засварлан хянах 
эсвэл зогсооход өөрийн чинь 
зүтгэл

В. Хөтөлбөрийн тухай товч 
танилцуулга

• Хөтөлбөр болон түүнийг 
тогтвортой байлгахад 
өөрийнхөө санааг тодорхойл

Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Ажлын хүснэгт C

С. Тогтвортой байдлын 
төлөвлөлтийн явцын 
ерөнхий тойм
• Заавар: Тогтвортой 
байдлын төлөвлөгөөг 
боловсруулахад юу 
хийсэнээ тодорхойлон 
бич.Өнгөрсөн 5 жилийн 
үр дүн, зөвлөмжөө 
харгалзаж үзээрэй. 

• Төлөвлөлт дээр одоо яг юу 
хийсэн байна вэ, хэн 
оролцсон, юу ярилцсан г.м

Тогтвортой байдлын 
төлөвлөгөөг хийх үйл 

явцаа тодорхойл
• Зөвлөмжүүдийг харгалзаж 
үз…

• 5 жилийн тойм дүгнэлт 
хийх
• M&E үнэлгээ
• Зөвлөлдөх уулзалтууд
• Төслийн ажилтнууд
• Тогтвортой байдлын 

ерөнхий тойм
• Төлөвлөх үйл явц
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Тогтвортой байдлын удирдамж : 
Ажлын хүснэгт D

Заавар:6 хэсэг тус бүрийн одоогийн 
нөхцөл байдлыг тодорхойл

• Тогтвортой байдлыг хангах ажлын 
хүрээнд хийх ажлаа хороогоор 
хэлэлцүүлж, хамтран ажиллах түншүүд, 
төслийн ажилтнууддаа танилцуулах

• Бий болсон чадавхи болон тулгамдсан 
асуудлаа тодруулах

Тогтвортой байдлын 
үндсэн  элементүүд/ 

хэсгүүд 

• Бүрэлдэхүүн элемент/хэсэг тус 
бүрийн одоогийн байдлыг 
тоймлон гаргах.

• Хөтөлбөрийн давуу болон сул 
талыг тодруулах 

Тогтвортой байдлын удирдамж : 
Ажлын хүснэгт E

Зорилго, үндэслэл, үйл 
ажиллагааны үе шатууд, 

хугацаа, эх үүсвэр

• Зорилго, үндэслэл, үйл 
ажиллагааны үе шатууд, 
хугацаа болон 
төлөвлөгөөний хэсэг тус 
бүрийн санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг гаргах  

• Хөтөлбөрийн 5 жилийн 
хугацааны зорилгыг 
тодорхойлох.
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Тогтвортой байдлын удирдамж : 
Ажлын хүснэгт F

Заавар: Тогтвортой байдлын хорооны 
уулзалтаас гарсан зөвлөмж, өмнө хийсэн 
ажлын хүснэгтүүдийг ашиглан одоогийн бүтэц 
дээрээ нэмэх зүйл байвал оруулаад тандалтын 
тогтолцооны  загвараа гарга. Бүх бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд тогтвортой ажиллана гэдгийг санаж 
хийгээрэй. Бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн төсөвийг 
үндэслэлтэй зөв  гаргахын тулд өнгөрсөн 5 
жилийн төсөвөө эргэж харах нь тус болно. 

Мөн тандалтын нэг жилийн төсөвийн загварыг 
гарга
• Бүрэлдэхүүн хэсэгт:  Ажиллах 

бүрэлдэхүүн, Дэд бүтэц, Санхүүжилт, 
Сургалт, Харилцаа холбоо, Эх үүсвэр

• Тогтолцоог тогтвортой ажиллуулахад 
хамаарах бүх зардлыг оруулна гэдгийг 
санаарай. Жнь тоног төхөөрөмж, засвар 
үйлчилгээ, гэрээ, урвалж оношлуур....

• SARI/ILI тохиодлууд хэд байх вэ, сорьц 
цуглуулах шинжлэх зардалыг гаргана

Тандалтын тогтолцооны төсөл, 
төсөв 

• Уулзалтаас гарсан зөвлөмж, 
тандалтын тогтолцооны  бодит 
байдлыг тусгасан түрүүчийн 
ажлын хүснэгтүүдийг ашиглана. 

• Тандалтын тогтолцооны 1 жилийн 
төсөвийг багтаана. 

• Уг тогтолцоо нь улс орны 
тандалтын зорилгод нийцэж байгаа 
юу?

Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Хавсралт A

Хавсралт А

Хэсэг Е. Зорилгтууд, Үндэслэл, Үйл ажиллагааны үе шатууд, Хугацаа, Эх үүсвэр

5 жилийн  хөтөлбөрийн зорилго:
Зорилго гэдэг нь хөтөлбөрийн урт хугацааны үр дүнгээр бий болох уг хөтөлбөрийн нийтлэг санаа 
зорилго юм. Энэ зорилго нь хамтын ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжих 5 жилийн туршид хэвээр 
хадгалагдаж байх ёстой. 5 жилийн хөтөлбөрийн энэ зорилго нь “Өөрийн чинь хүрэх гэж хүсээд 
байгаа хамгийн том зорилго юу вэ ” гэсэн асуултанд хариу болох ёстой.

Зорилтууд:
Зорилтууд нь хүрэх үр дүн ба хийх арга замыг тайлбарласан тодорхойлолт
Зорилтууд нь УХААЛАГ байх ёстой: Үүнд, Тодорхой Хэмжигдэхүйц, Биелүүлж болохоор, Бодит, 
Хугацаатай байна. Тодорхой зорилгуудыг хэн хийх, яг юуг бүтээж бий болгох вэ гэдгийг тод зааж 
өгөх;  Хэмжигдэж болох зорилтуудыг төлөвлөхдөө зорилтыг хэрэгжүүлсний дараа хир хэмжээний 
өөрчлөлт гарахыг тоон хэмжигдэхүүн эсвэл гүйцэтгэлийг баримтаар тооцож оруулна; Биелүүлж 
болохуйц гэдэг нь хөрөнгийн эх үүсвэр, хэр хэмжээнийхээ хүрээнд биелж болохоор байх; Бодит 
гэдэг нь тодорхой нэг асуудалд чиглэсэн, уг хөтөлбөрийн нэг үе шатанд хэрэгжихээр зорилго; 
Хугацаа гэдэг нь биелэлтийг дүгнэх хугацааг заах эсвэл үр дүнг бэлэн болгосон хугацаагаар хэмжих.

Зорилтуудын үндэслэл:
Зорилгод хүрэхийн тулд яагаад эдгээр зорилтуудыг дэвшүүлсэн тухай үндэслэлээ тодорхой гаргах 
хэрэгтэй. Зорилтууд нь хөтөлбөрийн стратеги зорилготой нийцсэн байх ёстой. Мөн энэ зорилт 
хөтөлбөрийн хүрээнд яагаад чухал зүйл болох тухай тайлбар;зорилтын яагаад дэвшүүлсэн, яаж 
хийхээ тодорхойлох

Үйл ажиллагааны үе шатууд:
Хөтөлбөрийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хаана, ямар үйл ажиллагаа хийхээ тодорхойл.Загварт 
зорилт бүрт 3 үйл ажиллагааг тусгах зай оруулсан боловч та бүхэн хийх гэж байгаа бүх үйл 
ажиллагааны жагсаалтаа бүгдийг нь оруулаарай.

Хугацаа:
Төлөвлөсөн үйл ажиллагаа тус бүрээ гүйцэтгэх хугацааг нь тавиарай.
Эх үүсвэр:
Үйл ажиллагаануудыг хийхэд шаардагдах зардлаа тооцоорой. Оролцогчдын нэрсийн 
жагсаалт(rosters), үнэлгээний асуумж/хэрэгсэл, утасны жагсаалт, хөтөлбөрүүд, хяналт, ажиглалт, 
ярилцлага эсвэл бусад нэмэлт мэдээллийг хянах бүлэгийг багтаана.
Эдгээрийг зорилго хэрэгжиж байгаа эсэхийг хянахад хэрэглэнэ.
Эх сурвалж нь төслийн ажилтан тандалтын нэгжүүдэд очиж аиллах үед хэрэглэхэд бэлэн байдлыыр 
хадгалагдаж байх ёстой. 

Хүн хүч/Бүлэг:

Зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ажиллах хүн, бүлэгийг сонгох 

Хавсралт A

• Ажлын хүснэгт Е-д байгаа зорилго, 
үндэслэл, үйл ажиллагааны үе шат, 
хугацаа, эх үүсвэрийг гаргахад 
нэмэлт зааварчлага болно 
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Тогтвортой байдлын удирдамж: 
Хавсралт B

Зардлын задаргаа

Жил бүрийн төсөвийг доорхи хүснэгтэд заасан 
ангиллаар зарцуулна. Та бүхэн хүсэж байгаа 
боловч доорхи жагсаалтанд ороогүй  зүйл байвал 
хөтөлбөрийн эхэнд нэг удаа төлбөр хийж болно. 
Жнь: праймер, проб, урсгал засварын гэрээ, тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэл, программ 
хангамж/сервэрийн шинэчлэл, урвалж гэх мэт

B – Зардлын задаргаа

• Хамтын ажиллагааны гэрээний 
хугацаанд жил бүр зарцуулах 
зардлын хязгаарыг заасан 
хүснэгт. 

Цаг хуваарилалт ба 
дараагийн үе шатууд
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Дараагийн шатууд – GOING 
FORWARD…

Та төлөвлөгөөгөө яаж боловсруулах вэ?

Зөвлөмж.....
• Тогтвортой байдлын удирдамжаа судал, 5 жилийн тандалтын үр 

дүнгээ эргэж хар 
• Зорилго, зорилтуудаа гарга 
• Ажлын хүснэгт A ба B-г бөглө
• Хороогоо байгуул
• Хорооны уулзалтын хуваараа гарга 
• Хөтөлбөрөө хянаж үнэлээд – Ажлын хүснэгт D-г бөглө
• Шаардлагатай зүйлүүдээ жагсааж, эрэмбэл
• Үйл ажиллагааны үе шатаа гаргаж – Ажлын хүснэгт C ба E-г бөглө
• Төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхэл – Ажлын хүснэгт F-г бөглө
• Төлөвлөгөөгөө төслийн ажилтанд илгээж хянуул 


