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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

 

  
  
  
ЗГҮАХ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
АТҮХХАХТ Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө 
ӨАЗДҮХ Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
АЭЗГХҮЧ Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
  
ТХШТХ Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 
ТТХ Төсвийн тухай хууль 
НББТХ 
ТБОНӨТХ 
ТБОНӨХБАҮХАТХ 
 
СХШС 
ДАД 
ДА 
СХШ 
ХАСУМ 
ХАСХОМ 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 
Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 
Дотоод аудитын дүрэм 
Дотоод аудит 
Санхүүгийн хяналт шалгалт 
Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг 
Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэлүүлэг 
 

УИХ 
ЗГ 
ТЗТБ 
ТАЗ 
ЗДТГ 
СТХХ 
ОНӨААТҮГ 

Улсын их хурал 
Засгийн газар 
Төрийн захиргааны төв байгууллага 
Төрийн албаны зөвлөл 
Засаг даргын тамгын газар 
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар 

ЕБС 
СӨББ 
ЭМТ 
СТөв 
ОНӨГ 
СТХХ 
ХХААГ 

ББНШК 

Ерөнхий боловсролын сургууль 
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 
Эрүүл мэндийн төв 
Соѐлын төв 
Орон нутгийн өмчийн газар 
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 
Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 
Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс 
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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Дотоод аудит №1. 1 5 

2. Санхүүгийн хяналт шалгалт  №2. 1 2 

Нийт 2 5 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Стратеги төлөвлөгөө 5 5 

2. Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл ..... ..... 

Нийт 5 5 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №1 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Дотоод аудитыг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: ОНӨААТҮГазруудын засаглалд 
дотоод аудит хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 2, зорилт 2.1.3.2 

Төсвийн тухай хууль 69.3 

Дотоод аудитын дүрэм 5-7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Засаглалын чиглэлээр дотоод аудит хийгдсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хотын захирагчийн алба, Арвайхээр тохижилт 
үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Арвайхээр 
нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ зэрэг 3 байгууллагад 
засаглалын дотоод аудит хийж аудитын хороогоор хэлэлцүүлсэн байх. 

Жилийн эцэст: Хотын захирагчийн алба, Арвайхээр тохижилт 
үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Арвайхээр 
нийтийн тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ зэрэг 3 байгууллагад 
засаглалын дотоод аудит хийж аудитын хороогоор хэлэлцүүлсэн байх. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2 -р арга хэмжээ: Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчийн төрийн албанд ажилласан жилийн нэмэгдэл олголтыг хууль, дүрэм журамд 
нийцэж байгаа эсэхэд нийцлийн аудит хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Төсвийн тухай хууль 69.3 

Дотоод аудитын дүрэм 5-7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний 165 
байгууллагад нийцлийн аудит хийсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Нийт хамрагдах байгууллагын 20 хувьд аудит 
хийсэн байх 

Жилийн эцэст: Нийт хамрагдах байгууллагын 100 хувьд аудит хийж, 
аудитын хороогоор хэлэлцүүслэн байх 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3 -р арга хэмжээ: Хүний нөөцийн программын 
хэрэгжилтэд мэдээлэл технологийн аудит хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Төсвийн тухай хууль 69.3 

Дотоод аудитын дүрэм 5-7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний 160 
байгууллагад мэдээлэл технологийн аудит хийсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Нийт хамрагдах байгууллагын 20 хувьд аудит 
хийсэн байх 

Жилийн эцэст: Нийт хамрагдах байгууллагын 100 хувьд аудит хийж, 
аудитын хороогоор хэлэлцүүлсэн байх 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4 -р арга хэмжээ: Эмийн зарцуулалтад гүйцэтгэлийн 
аудит хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Төсвийн тухай хууль 69.3 

Дотоод аудитын дүрэм 5-7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод аудит хийсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:   

Жилийн эцэст: Хархорин, Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумдын нийт 3 
Эрүүл мэндийн төвийн эмийн зарцуулалтад аудит хийж, аудитын 
хороогоор хэлэлцүүлсэн  байх. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.5 -р арга хэмжээ: Аудитын зөвлөмжийг эргэн хянах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Төсвийн тухай хууль 69.3 

Дотоод аудитын дүрэм 5-7 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө :: Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 

6 
 

Суурь түвшин 2019 онд аудитын 5 зөвлөмж гарган биелэлийг тооцон ажилласан 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналтанд авсан зөвлөмжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Дотоод аудитын үр дүнд гарсан зөвлөмжийг 
хяналтанд авч биелэлтийг тооцсон байна. 

Жилийн эцэст: 4 төрлийн дотоод аудитаас гарсан зөвлөмжийг бүрэн 
хяналтандаа авч биелэлтийг тооцсон байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.  Төсөвт байгууллагад хийх санхүүгийн хяналт шалгалтын тоог цөөлөх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1 -р арга хэмжээ: Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн 
хяналт шалгалт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.10.1 

АТҮХХАХТ 4.1.2.4.3. ; 4.1.3.2.2. 

Төсвийн тухай хууль 69.3. 

Дотоод аудитын дүрэм 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд 19 төсөвт байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Богд сумын ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын ЕБС, Соѐлын 
төв гэсэн 4 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, аудитын 
хороогоор хэлэлцүүлсэн байх. 

Жилийн эцэст: Богд сумын ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын ЕБС, Соѐлын төв, 
Хөгжимт драмын театр, Арвайхээр сумын СӨББ-1, Есөн зүйл сумын 
ЕБС, Төгрөг сумын ЕБС зэрэг 8 байгууллагад санхүүгийн хяналт 
шалгалт хийж, аудитын хороогоор хэлэлцүүлсэн байх. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2-р арга хэмжээ: Санхүүгийн хяналт шалгалтын 
мөрөөр ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.10.1 

АТҮХХАХТ 4.1.2.4.3. ; 4.1.3.2.2. 

Дотоод аудитын дүрэм 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын сатандарт 3.5. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд 1465012,8 мянган төгрөгийн 98 зөрчлийг илрүүлж, зөрчлийг 
засаж залруулах 77 заалт бүхий 819448,0 мянган төгрөгийн 29 албан 
шаардлага, 593607,9 мянган төгрөгийн 21 акт тогтоосон. Үүнээс нийт 
956460,8 мянган төгрөгийн төлбөр төлөгдөж, нийгмийн халамжийн 
сангийн цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд илүү авсан 4050,0 мянган 
төгрөгийн тэтгэмжийг нөхөн төлүүлэх актыг баталгаажуулахаар 
хуулийн байгууллагад шилжүүлж, сум хөгжүүлэх сангийн 62647,3 мянган 
төгрөгийн актыг барагдуулахаар иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 
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шилжүүлж актын биелэлт 88,7 хувьтай, албан шаардлагын биелэлт 
56,5 хувьтай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалтад хамрагдах байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Санхүүгийн хяналт шалгалт хийгдэх  Богд сумын 
ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын ЕБС, Соѐлын төв гэсэн, Цагдаагийн газар, 
ХХААГазар, Мал эмнэлэг, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан 8 
байгууллагад өгөгдсөн зөвлөмж, акт албан шаардлагын мөрөөр ажиллаж 
биелэлтийг тооцсон байна. 

Жилийн эцэст: Богд сумын ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын ЕБС, Соѐлын төв, 
Хөгжимт драмын театр, Арвайхээр сумын СӨББ-1, Есөн зүйл сумын 
ЕБС, Төгрөг сумын ЕБС, Цагдаагийн газар, ХХААГазар, Мал эмнэлэг, 
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан зэрэг 12  байгууллагад санхүүгийн 
хяналт шалгалт хийгдэж түүний үр дүнд гарсан зөвлөмж, акт, албан 
шаардлагуудын мөрөөр бүрэн ажиллаж биелэлтийг тооцон ажилласан 
байна.  
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & 
ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №1 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн:  Шинэчлэн батлагдсан дотоод аудитын гарын авлага 
стандартын дагуу 4 төрлийн дотоод аудит хийгдсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Засаглалын аудитын тоо  №1.1.1.  удаа 0 1 1 

2. Нийцлийн аудит хийсэн тоо №1.1.2. удаа 0 1 1 

3. Мэдээлэл технологийн аудит 
хийгдсэн тоо №1.1.1.3 

удаа 0 1 1 

4. Гүйцэтгэлийн аудит хийгдсэн тоо 
№1.1.4 

удаа 4 1 2 

5. Дотоод аудитын үр дүнд гарсан 
шийдвэрийн биелэлтийн хувь №1.1.5 

хувь 100 100 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: Төсөвт байгууллагд хийгдэх санхүүгийн хяналт шалгалтын тоо 
буурч, давхардал арилсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хяналт шалгалтад хамрагдсан 
байгууллагын тоо  № 1.2.1. 

ш 19 4 8 

2. Бусад хяналт шалгалтын 
байгууллагатай давхардсан 
шалгалтын тоо № 1.2.2. 

ш 2 0 0 

3. Санхүүгийн хяналт шалгалтаас 
гарсан зөвлөмж, акт, албан 
шаардлагын биелэлтийн хувь 
№1.2.3. 

хувь 2019 онд 
актын 

биелэлт 
88,7 

хувьтай, 
албан 

шаардлагын 
биелэлт 

56,5 
хувьтай 
байна. 

Акт албан 
шаардлагын 

биелэлт суурь 
түвшнээс багагүй 

байна. 

Акт албан 
шаардлагын 

биелэлт суурь 
түвшнээс багагүй 

байна. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Нийт 

үйлчилгээний 
тоо 

Сайжруулах 
үйлчилгээний 

тоо 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 2 2 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ 1 1 

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 3 1 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №2 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1. Төсвийн байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: Боловсролын салбарын 
байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийн ахлагч нарт санхүүгийн хяналтыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -.  

Шалгуур үзүүлэлт Сургалт хийсэн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1 удаа 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: Эмийн зарцуулалтад хийгдсэн ДА-ын 
дүнг нэгтгэн бусад сумдын ЭМТ-үүдэд зөвлөмж чиглэл өгөх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Албаны дарга , Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч 
нар 

Суурь түвшин -.  

Шалгуур үзүүлэлт Зөвламж гарсан байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: Эмийн зарцуулалтад анхаарах, хийж хэрэгжүүлэх, засаж 
сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж боловсруулан эрүүл мнэдийн төвүүдэд 
хүргүүлсэн байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: 2019 онд шалгагдсан СХСангийн үйл 
ажиллагаанд тавигдсан акт, албан шаардлагын төлбөрийн барагдуулалтыг сайжруулах 
талаар аймгийн прокурорын газартай хамтран ажиллах.  
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

СХШСтандарт 3.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Албаны дарга , Аудитор, санхүүгийн хяналт шалаглтын улсын байцаагч 
нар 

Суурь түвшин 2019 онд 19 сумын Сум хөгжүүлэх санд тавигдсан актын 
барагдуулалтыг сайжруулах үүднээс аймгийн Прокурорын 
байгуулагатай хамтран ажиллаж 17  иргэнд хамаарах 38781,3 мянган 
төгрөгийн төлбөрийг шүүхийн байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлэсэн. 
Үүнээс 1 иргэний материал давж заалдах шатны шүүхээр шийдүүлэхээр 
шилжүүлсэн байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Акт, албан шаардлага биелэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Акт, албан шаардалга биелэлтийн хувь 90 хувиас 
багагүй байна. 

Жилийн эцэст: Акт, албан шаардалга биелэлтийн хувь 95 хувиас 
багагүй байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3.  Иргэдийг хууль эрх зүйн мэдлэг, мэдээллээр хангах ажиллагааг 
сайжруулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1-р арга хэмжээ: Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод 
аудит хийгдсэн байгууллагын албан хаагч, удирдлагад холбогдох хуулийн сургалт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд шалгалтад хамрагдсан бүх байгууллагуудад 100% сургалт 
хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалт, дотоод аудитад хамрагдсан байгууллагад сургалт 
хийсэн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Цагдаагийн газар, ХХААГазар, Мал эмнэлэг, 
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ 
ОНӨААТҮГ, Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Арвайхээр нийтийн 
тээвэр гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ, Богд сумын ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын 
ЕБС, Соѐлын төв гэсэн 12 байгууллагын удирдлага, албан хагчидад 
сургалт хийсэн байх. 

Жилийн эцэст: Цагдаагийн газар, ХХААГазар, Мал эмнэлэг, Тариалан 
эрхлэлтийг дэмжих сан,   Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, 
Арвайхээр цэцэрлэгжилт ОНӨААТҮГ, Арвайхээр нийтийн тээвэр 
гэрэлтүүлэг ОНӨААТҮГ, Богд сумын ЗДТГ, ЕБС, Бүрд сумын ЕБС, 
Соѐлын төв, Хөгжимт драмын театр, Арвайхээр сумын СӨББ-1, Есөн 
зүйл сумын ЕБС, Төгрөг сумын ЕБС зэрэг 16 байгууллагад 100 хувь 
сургалт хийсэн байх. 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.2-р арга хэмжээ: Төрийн байгууллагуудтай хамтран 
нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах 
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нэр, дугаар Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.2.1.2. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд 1 удаа хийсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан ажлын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 удаа 

Жилийн эцэст: 1 удаа 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.3.-р арга хэмжээ: Байгууллагын цахим хуудсанд төсөв 
санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой  хууль эрх зүйн мэдээ мэдээлэл болон, хяналт 
шалгалт, дотоод аудитын үр дүнг тогтмол мэдээлж хэвших. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.11.2. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, Аудитор, санхүүгийн хяналт шалаглтын улсын байцаагч 
нар, бичиг хэргийн ажилтан 

Суурь түвшин 2019 онд хянлат шалгалт дотоод аудитын үр дүнтэй холбоотой 35  
мэдээлэл байршуулсан 

Шалгуур үзүүлэлт Цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 22  мэдээлэл байршуулсан байна. 

Жилийн эцэст: 45  мэдээлэл байршуулсан байна. 

 

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №2 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.-ийн үр дүн: Боловсролын байгууллагын дотоод хяналтын нэгж 
эрсдэл тодорхойлоход суралцсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Сургалтад хамрагдсан байгууллага 
эрсдэлээ тодорхойлсон  байдал № 
2.1.1. 

хувь 0 20% 90% 

2. Сургалтад хамрагдсан хүний тоо № 
2.1.2. 

ширхэг 0 50 50 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.-ийн үр дүн: 2019 онд тавигдсан акт, албан шаардлагын төлбөрийн 
биелэгдээгүй үлдэгдэл шийдвэрлэгдсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 2019 онд тогтоогдсон актын биелэлт 
№ 2.2.1. 

хувь 88.7% 90% 95%-аас багагүй 

2. 2019 оны албан шаардлагын биелэлт 
№ 2.2.2. 

ширхэг 56,5% 70% 80%-аас багагүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3.-ийн үр дүн: Иргэд төсөв санхүүгийн талаархи хууль эрх зүйн мэдлэг 
мэдээллэл авах боломжоор хангагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь  

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Мэдээлэл түгээх сувгийн төрөл № 
2.3.1. 

төрөл 2 3 3 

2. Цахим хуудсанд байршуулсан 
иргэдийн хууль эрх зүй, санхүүгийн 
боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
байршуулсан мэдээллийн тоо № 
2.3.2. 

ширхэг Энэ 
төрлийн 

мэдээлэл 
байршуулж 
байгаагүй 

6 12 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Шилэн дансны тухай хууль №1. 1 1 

2. Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан 
Дотоод аудитын дүрэм  №2. 

 1 

3. Төсвийн тухай хууль №3. 1 1 

Нийт 2 3 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 

Эрх зүйн акт: Шилэн дансны тухай хууль. 2014 он.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1 -р арга хэмжээ: Шилэн дансны үйл ажиллагаанд 
дотоод аудит хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Шилэн дансны тухай хууль 8 дугаар зүйлийн 8.2. 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 2, зорилт 2.1.5.2 

АТҮХХАХТ 4.1.3.1.3. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд 4 удаа аудит хийгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Улиралд 1 удаа аудит хийгдсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  2 удаа аудит хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: 4 удаа аудит хийсэн байна. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.2 Бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх. 

Эрх зүйн акт: “Дотоод аудитын дүрэм”  Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол  
4.11. Аймаг, нийслэл, дүүргийн дотоод аудитын нэгж нь тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад 
төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад холбогдох дотоод аудитын нэгжтэй 
нь  зөвшилцсөний үндсэн дээр зохих журмын дагуу хяналт тавина. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1-р арга хэмжээ: ХХААГазар, Мал эмнэлэг, Тариалан 
эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018, 2019  онуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдтай байгуулсан аймгийн 
Засаг даргын гэрээ.   2020.01.24 

АТҮХХАХТ 4.1.3.2.2. 

ЗГҮАМХ 1.4.6. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр. 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Гэрээнд тусгагдсан холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гэрээнд тусгагдсан ХХААГазар, Мал эмнэлэг, 
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018, 2019  онуудын санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 100%  хийж, аудитын хороогоор 
хэрэлцүүлэн, дүнг холбогдох яаманд хүргүүлсэн байх. 

Жилийн эцэст: Гэрээнд тусгагдсан ХХААГазар, Мал эмнэлэг, Тариалан 
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эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018, 2019  онуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 100%  хийж, аудитын хороогоор 
хэрэлцүүлэн, дүнг холбогдох яаманд хүргүүлсэн байх. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.2-р арга хэмжээ Цагдаагийн газрын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Сангийн сайдын баталсан санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай 
удирдамж 

ЗГҮАМХ 1.4.6. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дотоод эх үүсвэрээр. 

Хариуцах нэгж Аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд Сангийн сайдын баталсан нэгдсэн удирдамжаар Нийгмийн 
даатгалын сан, Эрүүл мэндийн даатгалын сан, Халамжийн санд хяналт 
шалгалт хийж аудитын хороогоор хэлэлцүүлэн Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалт хийгдсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Шалгалтыг хийж  дүнг аудитын хороогоор 
хэлэлцүүлэн Сангийн яаманд нэгтгүүлсэн байх 

Жилийн эцэст: Шалгалтыг хийж  дүнг  аудитын хороогоор хэлэлцүүлэн 
Сангийн яаманд нэгтгүүлсэн байх 
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ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №3 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1-ийн үр дүн: Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт суурь түвшнээс буураагүй 
байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
байршуулалт  № 3.1.1.1. 

хувь 87,2% 94%-аас багагүй 94%-аас багагүй 

2. Шилэн дансны цахим хуудсаар 
хуулийн хугацаанд улирлын мэдээ 
илгээлт № 3.1.1.2. 

хувь 86,2% 95%-аас багагүй 95%-аас багагүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.2.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны төв байгуулагуудаас өгсөн холбогдох 
үүрэг, чиглэл тухай бүр бүрэн хэрэгжсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үүрэг даалгавар хэрэгжилт № 
3.1.2.1. 

хувь 100% 100% 100% 

 

 

2. 

 

 

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн 
тайланг холбогдох газарт 

хүргүүлсэн байдал № 3.1.2.2. 

 

 

Хүргүүлсэн 
эсэх 

2019 онд  
Сангийн 
сайдын 

баталсан 
нэгдсэн 

удидамжаар 
3 шалгалт 
хийж дүнг 
хүргүүлсэн 

 

 

Хүргүүлсэн байна. 

 

 

Хүргүүлсэн байна. 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 14 

2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

2 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 1 

4. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 1 

5. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

4 

6. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах,  

4 

7. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, 
эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

5 

Нийт 31 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын хүний нөөцийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 22-27, 33, 36, 44-48, 51, 57, 59, 60-62 
дугаар зүйл, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс баталсан журмууд,  
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 23

1-3
, 24, 34-40, 42-55, 79, 80, 100-106 

дугаар зүйл,  
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9, 10, 11 дүгээр зүйл 
Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 
Дотоод аудитын дүрэм 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин Хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг холбогдох хууль журмын 
дагуу зохион байгуулж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу хүний нөөцийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Чөлөөтэй байгаа ажилчид ажилдаа орсон байна. 

Жилийн эцэст: Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа тасралтгүй, хэвийн 
явагдсан байна. 

Санамж: Суурь түвшинг заавал бичих ѐстой. Бичээгүй тохиолдолд уг арга хэмжээг шинээр эхэлж байгаа гэж үзнэ.  
                Хэрэгжих хугацааг тэмдэглэхдээ улирлуудын суурь өнгийг будна уу.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц, 
богино, дунд хугацааны сургалтад албан хаагчдыг хамруулах, цаашид шатлан дэвших 
бололцоогоор хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 24, 29 дүгээр зүйл, 55 дугаар зүйлийн 55.3 
дахь хэсэг, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ, Удирдлагын академиас 
баталсан журмууд,  
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.5 дахь 
заалт, 
Дотоод аудитын дүрэм 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга 

Суурь түвшин Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулах албан 
хаагчдын захиалгыг аймгийн ТАЗ-ийн салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Албан тушаалын мэргэшүүлэх багц сургалтад 
хуваарийн дагуу хамруулсан байна. 

Жилийн эцэст: Богино болон дунд хугацааны мэргэшүүлэх сургалтад 2-
оос доошгүй ажилтныг хамруулсан байна. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ Байгууллагын төрийн үйлчилгээний 
албан хаагчийн АТТ-ыг албан тушаал бүрээр боловсруулан хянуулж, батлуулж, 
мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, 23.3, 23.4, 23.5 
дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 48 
дугаар зүйлийн 48.3 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 

Суурь түвшин Албаны дарга, аудитор, улсын байцаагч нарын АТТ-ыг батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт АТТ-ыг батлуулсан эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Нягтлан бодогч, аудитор, бичиг хэргийн ажилтан, жолооч, 
нярав гэсэг 3 албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсгийг 
байгуулж, болосруулсан байх. 

Жилийн эцэст: Байгууллагын албан тушаалын тодорхойлолтыг албан 
тушаал тус бүрээр батлуулах ажлыг бүрэн дууссан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ Ажлын цаг ашиглалт, бүтээмжид 
хяналт үнэлгээ хийж сайжруулах чиглэлээр тодрхой ажил зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 22-27, 33, 36, 44-48, 51, 57, 59, 60-62 
дугаар зүйл, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс баталсан журмууд,  
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 23

1-3
, 24, 34-40, 42-55, 79, 80, 100-106 

дугаар зүйл,  
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9, 10, 11 дүгээр зүйл 
Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 
Дотоод аудитын дүрэм 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын нэгж, албаны дарга, нягтлан бодогч, бичиг хэргийн 
ажилтан,  

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Сар бүр мониторинг хийгдсэн байх 
Ажлын цаг ашиглалт сайжирсан байх 
Ажлын бүтээмж дээшилсэн байх 
Ажлыг цаг ашиглалт, бүтээмжийн талаар сургалт зохион байгуулах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2-6 сарын ажлын цаг ашиглалт бүтээмжид хяналт 
үнэлгээ хийсэн байна 

Ажлыг цаг ашиглалт 90 хувиас багагүй  байх 

Бүтээмж хангалттай сайн байх 

1 удаагийн сургалт  зохион байгуулсан байх 

Жилийн эцэст: 2-12 сарын ажлын цаг ашиглалт бүтээмжид хяналт 
үнэлгээ хийсэн байна 

Ажлыг цаг ашиглалт 90 хувиас багагүй  байх 

Бүтээмж хангалттай сайн байх 

1 удаагийн сургалт  зохион байгуулсан байх 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ: Ажилчдын өөрийгөө илэрхийлэх, 
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

мэдээлэл боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх, илтгэх чадварыг сайжруулах чиглэлээр 
мэдээллийн цаг ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 22-27, 33, 36, 44-48, 51, 57, 59, 60-62 
дугаар зүйл, түүнийг дагаж УИХ, ЗГ, ТАЗ-өөс баталсан журмууд,  
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21, 23, 23

1-3
, 24, 34-40, 42-55, 79, 80, 100-106 

дугаар зүйл,  
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9, 10, 11 дүгээр зүйл 
Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 
Дотоод аудитын дүрэм 
Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт 1-р блэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, албан хаагчид 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллий цагийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Албан хаагчид албан тушаалын чиглэлээр хамрагдсан 
сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллээр албан хаагч нарт  сургалтыг 
тухай бүр  хийсэн байна. 

Сард 2-оос доошгүй удаа мэдээллийн цагийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Албан хаагчид албан тушаалын чиглэлээр хамрагдсан 
сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллээр албан хаагч нарт  сургалтыг 
тухай бүр  хийсэн байна. 

3-7, 9-12 дугаар сард нийт 16 удаа мэдээллийн цагийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж,  албан хаагч тус бүр 2-оос доошгүй удаа мэдээлэл 
хийсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ: Төрийн албаны зөвлөлийн болон 
салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн 
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг  
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэг,  
Авлигын эсрэг хуулийн  6, 10, 11, 13,  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7, 8, 23, 24 
дүгээр зүйл, 3-р бүлэг,  
АТҮХХЭХТ 4.1.1.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Бичиг хэргийн ажилтан 

Суурь түвшин 2019 онд Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн Хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг хянасан дүгнэлтийг  
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж ажилласан 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох мэдээллийг цахим хуудсанд бүрэн байршуулсан эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухай бүрд  бүрэн байршуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Тухай бүрд бүрэн  байршуулсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.7-р арга хэмжээ: Байгууллагын хүний нөөцийн 
жагсаалт, төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны тухай хуульд заасан 
үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг байгууллагын 
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нэр, дугаар цахим хуудсанд байршуулж , хүний нөөцийн програмд бүртгэж ил тод, нээлттэй болгох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэг,  
Авлигын эсрэг хуулийн  6, 10, 11, 13,  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7, 8, 23, 24 
дүгээр зүйл, 3-р бүлэг, 
АТҮХХЭХТ 4.1.1.1.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Бичиг хэргийн ажилтан 

Суурь түвшин Хүний нөөцийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулж, чөлөөлөгдсөн 
албан тушаалтны мэдээллийг хүний нөөцийн програмд оруулж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох мэдээллийг цахим хуудсанд бүрэн байршуулсан эсэх 
Хүний нөөцийн програмд бүртгэсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухай бүрд  бүрэн байршуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Тухай бүрд бүрэн  байршуулсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.8-р арга хэмжээ: Албан тушаалтанд холбогдох 
авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг цахимаар 
хүлээн авах буланг байгууллагын цахим хуудсанд ажиллуулах, нээлттэй утас ажиллуулах. 
Ирсэн асуудлыг шийдвэрлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэг,  
Авлигын эсрэг хуулийн  6, 10, 11, 13,  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7, 8, 23, 24 
дүгээр зүйл, 3-р бүлэг,  
АТҮХХЭХТ 4.1.1.7.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, дотоод хяналтын нэгж 

Суурь түвшин Албан хаагч нартай холбоотой авлига, ашиг сонирхлын болон ѐс зүйн 
зөрчлийн мэдээлэл, өргөдөл гомдол ирж байгаагүй. 

Шалгуур үзүүлэлт Ирсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг бүртгэлжүүлж, шийдвэрлэсэн байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цахимаар болон, утсаар ирсэн мэдээллийг 
бүртгэлжүүлж, шийдвэрлэсэн байна. 

Жилийн эцэст: Цахимаар болон, утсаар ирсэн мэдээллийг 
бүртгэлжүүлж, шийдвэрлэсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.9-р арга хэмжээ: СХШ, ДА-ыг хийж хэрэгжүүлэхэд 
үүсэх ашиг сонирхлын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, 
урьдчилсан мэдэгдэл тайлбарыг удирдамжийн хүрээнд албан хаагч бүрээр гаргуулан 
хянах, шийдвэрлэх,  шилэн дансанд байршуулж нийтэд мэдээлэх, ХАСХОМ гаргах үүрэг 
бүхий албан тушаалтнуудын мэдүүлэг гаргах, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэг,  
Авлигын эсрэг хуулийн  6, 10, 11, 13,  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7, 8, 23, 24 
дүгээр зүйл, 3-р бүлэг 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, аудитор, улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин -СХШ, ДА хийх болон шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах, тухай бүрд 
урьдчилсан мэдэгдэл тайлбар гаргаж хэвшсэн. 

- Албан тушаалтнууд ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлж хэвшсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт -Урьдчилсан мэдэгдэл тайлбарыг тухай бүр  бүрэн гаргасан эсэх 
- ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд бүрэн гаргасан эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 1-6 дугаар сард СХШ, ДА-ын үйл ажиллагааг 
хийхдээ холбогдох аудитор, улсын байцаагч нар урьдчилсан мэдэгдэл 
тайлбарыг бүрэн гаргаж хянуулж, шийдвэрлүүлсэн байна. 

-Албаны дарга нь гаргасан шийдвэр, байгуулсан гэрээ бүрд урьдчилсан 
мэдэгдэл тайлбарыг гаргаж  хянуулж, шийдвэрлүүлсэн байна. 

-ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчид 2019 оны мэдүүлгээ хуулийн 
хугацаанд гаргаж  хууль зүйн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн байна. 

-Түр чөлөөлөгдсөн албан хаагч ажилдаа эргэн орох болон, шинээр 
томилогдсон үед албан хаагчид ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд  
мэдүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: - 1-12 дугаар сард СХШ, ДА-ын үйл ажиллагааг хийхдээ 
холбогдох аудитор, улсын байцаагч нар урьдчилсан мэдэгдэл тайлбарыг 
бүрэн гаргаж хянуулж, шийдвэрлүүлсэн байна. 

-Албаны дарга нь гаргасан шийдвэр, байгуулсан гэрээ бүрд урьдчилсан 
мэдэгдэл тайлбарыг гаргаж  хянуулж, шийдвэрлүүлсэн байна. 

-ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчид 2019 оны мэдүүлгээ хуулийн 
хугацаанд гаргаж  хууль зүйн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн байна. 

-Түр чөлөөлөгдсөн албан хаагч ажилдаа эргэн орох болон, шинээр 
томилогдсон үед албан хаагчид ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд  
мэдүүлсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.10-р арга хэмжээ: СХШ, Дотоод аудитын үр дүнг 
үнэлэх хэрэглэгчээс авах судалгааны загварыг шинэчлэх, судалгааг авах, нэгтгэн дүгнэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХХЭХТ 4.1.2.7.1. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, аудитор санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч 
нар 

Суурь түвшин 2019 онд 286 иргэнээс судалгаа авч нэгтгэн дүгнэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгаа бодитой хийгдсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Судалгааны маягтыг шинэчлэн боловсруулж, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх. 

Жилийн эцэст: СХШ, Дотоод аудитад хамрагдсан бүх байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтнаас  судалгааг авч нэгтгэн, дүгнэсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.11-р арга хэмжээ: Байгууллагын шуурхай 
хуралдааныг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн АТҮХХЭХТ 4.1.2.7.1. 
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уялдаа:  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга 

Суурь түвшин 2019 онд 15  удаагийн хуралдаан хийгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Хуралдаан зохион байгуулсан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Сард 2-оос доошгүй удаа хуралдаан зохион 
байгуулсан байх 

Жилийн эцэст:  Нийт 20-оос багагүй удаагийн хуралдаан зохион 
байгуулсан байх 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.12-р арга хэмжээ: СХШ, Дотоод аудитын үйл 
ажиллагааг удирдаж, хяналт тавих  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

СХШСтандарт  1.3 
Дотоод аудитын дүрэм . 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга 

Суурь түвшин СХШ, ДА-ын үйл ажиллагааг тухай бүр удирдаж, хяналт тавьж байгаа 

Шалгуур үзүүлэлт СХШ, ДА нь холбогдох стандарт, хуулийн хүрээнд хийгдсэн байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  СХШ, ДА нь батлагдсан удирдамжийн хүрээнд 
чанартай  хийгдсэн байна. 

Жилийн эцэст:  СХШ, ДА нь батлагдсан удирдамжийн хүрээнд 
чанартай  хийгдсэн байна.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.13-р арга хэмжээ: Албаны архив, албан хэрэг 
хөтлөлт, хүний нөөцийн үйл ажиллагааны баримт бичиг, үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах, холбогдох мэдээллээр зохих төрийн байгууллага, албан тушаалтныг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 9.4, 22 дугаар зүйл,  
“Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг” MNS 5140-1:2011 
стандарт 
Төрийн албан хэрэг хөтлөтийн үндсэн заавар 
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 
Төрийн албаны тухай хуулийн 15 дугаар зүйл 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралт “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ 
ЖУРАМ” 
Төсвийн тухай хууль 16.5.8. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, албан хаагчид 

Суурь түвшин 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар 3031 гаруй хуудас 20 
хадгаламжийн нэгж үүсгэж архивласан. 

2019 онд Сангийн яам болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжээс 200 
албан бичиг, иргэдээс 9 өргөдөл, хүсэлт ирснийг хуулийн хугацаанд 
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шийдвэрлэсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын 
дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу 
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан байна. 
Тайлан мэдээг аймгийн ЗДТГ-т тайлагнасан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  -2019 оны баримт бичгүүдээр хадгаламжийн нэгж 
үүсгэн архивласан байна. 

Албан хаагчдын хувийн хэргийг шинэ журманд нийцүүлэн хөтлөж, 
баяжилт хийсэн байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын 
дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ. 

Жилийн эцэст:  -2019 оны баримт бичгүүдээр хадгаламжийн нэгж 
үүсгэн архивласан байна. 

Албан хаагчдын хувийн хэргийг шинэ журманд нийцүүлэн хөтлөж, 
баяжилт хийсэн байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль журам, зааврын 
дагуу явуулж, албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийг зохих журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.14-р арга хэмжээ: Албаны дотоод ажлын зохион 
байгуулалтыг хийх, албаны хэмжээнд гарч байгаа бүх төрлийн тайлан, мэдээг нэгтгэн 
холбогдх газруудад хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 16.5.1, 16.5.4, 16.5.7. 
Төрийн албаны тухай хууль 8.1, 8.2. 
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, албан хаагчид 

Суурь түвшин 2019 оны албанаас гарах мэдээ тайланг албан хаагчдад хуваарилан 
ажилласан. 

Сарын ажлын мэдээг сар бүр хугацаанд нь гаргаж СТСХ-т хүргүүлсэн 

Бусад бодлогын баримт бичгийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийн 
мэдээ тайланг тухай бүр гаргаж нэгтгүүлсэн 

Хагас бүтэн жилийн тоон болон бичмэл тайлан, гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж Сангийн яам, аймгийн ЗДТГ-ын 
хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт - Мэдээ тайлан гаргах хуваарийг баталсан эсэх 
- Сарын ажлын мэдээг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн эсэх 
- Тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг 

гаргаж хүргүүлсэн эсэх. 
- Улирал, хагас бүтэн жилээр гардаг бүх төрлийн тайлангууд 

гаргаж холбогдох газарт хүргүүлсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  - Албаны хэмжээнд 2020-2022 онд  хэрэгжих 
“Сургалт хөгжлийн хөтөлбөр” гарган баталсан байна. 

- Дотоод ажлын зохион байгуулалтын хуваарийг гарган эзэнжүүлж  
баталсан байна. 

-  Эхний хагас жилийн сарын мэдээг тухай бүр гарган СТСХ-т 
хүргүүлсэн байна. 

- 1, 2 дугаар улирал, хагас жилээр гардаг бүх төрлийн тайлан мэдээг 
гаргаж Сангийн яам болон бусад холбогдох газарт хүргүүслэн байна. 

- Тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг гаргаж 
хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст:  - Албаны хэмжээнд 2020-2022 онд  хэрэгжих “Сургалт 
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хөгжлийн хөтөлбөр” гарган баталсан байна. 

- Дотоод ажлын зохион байгуулалтын хуваарийг гарган эзэнжүүлж  
баталсан байна. 

-  Сарын мэдээг тухай бүр гарган СТСХ-т хүргүүлсэн байна. 

-  Улирал, хагас, бүтэн жилийн тайлан мэдээг тухай бүр гаргаж Сангийн 
яам болон бусад холбогдох газарт хүргүүлсэн байна. 

- Тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг гаргаж 
холбогдох газарт хүргүүлсэн байна. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: Цахим архив үүсгэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 7.2.7. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин 2019 онд нийт 813 GB цахим архив үүсгэсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Цахим архивын хэмжээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цахим архив үүсгэхтэй холбоотой баримт бичгийг 
судалж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, цахим архивын үйл 
ажиллагааг журмын дагуу хийж эхэлсэн байна.  

Жилийн эцэст: Журмын дагуу  өнгөрсөн хугацааны холбогдох бичиг 
баримтаар цахим архив бүрэн үүссэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын цахим хуудасны  
хөгжүүлэлт хийх, эмх цэгц, өнгө үзэмжийг сайжруулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 4.1.2.1,  
ЗГ-ын 2019 оны 73 дугаар тогтоол “Цахим засаглал” Үндэсний 
хөтөлбөр,  
ЗГ-ын 2018 оны 259 дүгээр тогтоол, "Төрөөс мэдээлэл, харилцаа 
холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого" 3.8, 3.9 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Балагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, бичиг хэргийн ажилтан, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин 2018 онд анх цахм хуудастай болж дахин хөгжүүлэлт хийгдээгүй.  

2019 онд хандалдтын тоо 31092 

Шалгуур үзүүлэлт Өнгө үзэмж, зохион байгуулалт сайжирсан байна. 
Хандалтын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Царим хуудсаны хөгжүүлэлтийг хийж эхэлсэн байна.  

Жилийн эцэст: Цахим хуудасны өнгө үзэмж сайжирсан, иргэд мэдээлэл авахад 
илүү хялбар ойлгомжтой болсон байна. 

Хандалтын тоо 50 хувиар өссөн байна. 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагаа, хяналт 
шалгалтын ажил, үр дүнг сурталчлан таниулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.11.1. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, аудитор, улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн байгуулагуудтай хамтран ажиллаж 
байгаагүй. Цахим орчинд фэйсбүүк хуудас 2016-2018 онд ажиллуулж 
байссан. 

Шалгуур үзүүлэлт Албаны үйл ажиллагаа,  хяналт шалгалтын ажил, үр дүнгийн талаарх 
мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг олон нийтийн хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цахим орчин дахь фэйсбүүк хуудсыг сэргээн 
ажиллуулсан байна. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хяналт шалгалт, дотоод аудитын ажлын 
томоохон үр дүнг 1 удаа хэвлүүлж. Орон нутгийн телевизээр 1 удаа 
ярилцлага хийсэн байна.   

Жилийн эцэст: 1 Цахим орчин дахь фэйсбүүк хуудсыг сэргээн 
ажиллуулсан байна. 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хяналт шалгалт, дотоод аудитын ажлын 
томоохон үр дүнг 1 удаа хэвлүүлж. Орон нутгийн телевизээр 1 удаа 
ярилцлага хийсэн байна.   

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ: Албаны албан хаагчдын 
мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гадаад орны ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагуудад туршлага судлуулах, олон улсын хурал зөвлөгөөнд хамруулах, нарийн 
мэргэшил эзэмшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
Зорилго 4, зорилт 4.1.5.2. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга  

Суурь түвшин Сангийн яамаас зохион байгуулсан Жайка ОУБ-аас хэрэгжүүлсэн 
төслийн хүрээнд Японы дотоод аудитын туршлагаас суралцах 
сургалтад албаны 3 дотоод аудитор  тус бүр 1 удаа хамрагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Албан хаагчдыг  гадаад улсад туршлага судлуулах, олон улсын хурал 
зөвлөгөөнд хамруулах, нарийн мэргэшил эзэмшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн 
тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сургалтад хамруулах чиглэлийг судалж албан 
хаагчдын  нэр саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1-ээс доошгүй албан хаагчийг гадаад улсад урт болон 
богино хугацааны сургалт, олон улсын хурал зөвлөгөөн, туршлага 
судлах аялалд хамруулсан байна. 

2 албан хаагчийг МДАИ-ийн дотоод аудитын мэрэгшүүлэх сургалтад 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө :: Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 

28 
 

хамруулсан байна. 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.5. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ: Төсвийн тухай хууль, Нягтлан 
бодох бүртгэлийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай хууль,  Дотоод аудитын дүрэм, Санхүүгийн хяналт шалгалтын 
стандарт, Дотоод аудитын хорооны дүрэм, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, улс аймгийн 
үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, аймгийн стратеги төлөвлөгөө 
зэрэгт санал хүргүүлэх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АТҮХХАХТ 4.4.2.4.1. 

УИХ-ын 2017 оны 34 дүгээр тогтоолын 1.2. 

ЗГҮАХ-ийн 5.1.5, 5.2.11, 5.3, 5.4.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, аудитор,улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 оны байдлаар Дотоод аудитын хуулийн төсөл, гарын авлага, 
стратеги төлөвлөгөөнд 5 удаа, Зөрчлийн тухай хууль, Төсвийн тухай 
хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хуулиудын уялдааг сайжруулах санал 1 удаа, аймгийн 
үндсэн чиглэлд 1 удаа тус тус санал хүргүүлж ажилласан.  

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, баримт бичгүүдэд өгсөн 
саналын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох хууль, тогтоомжийн төсөлд хүргүүлэхээр 
боловсруулсан саналыг тухай бүр хянаж холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Холбогдох хууль, тогтоомжийн төсөлд хүргүүлэхээр 
боловсруулсан саналыг тухай бүр хянаж холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд хугацаанд нь хүргүүлсэн байна. 

 

№  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журмыг шинэчлэх, шинээр боловсруулах, нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөдөлмөрийн тухай хууль 130.1.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, аудитор,улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин Шинэчлэгдэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль 2019 оны 01 
дүгээр сараас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан 
байгууллагын дотоод журмыг 2019 онд шинэчилэн боловсруулан 
баталж  мөрдүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дүрэм, журмын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухай бүр холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн 
дүрэм журамд өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн байна. 

Жилийн эцэст: Тухай бүр холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэн 
дүрэм журамд өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн байна. 

 

№  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.3-р арга хэмжээ: Байгууллагын албан хаагчдад  
хууль зүйн мэдээлэл болон хууль хэрэглэх арга зүйгээр хангах, сургалт зохион байгуулах, 
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нэр, дугаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

СХШС 1 дүгээр бүлэг   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, аудитор, улсын байцаагч нар 

Суурь түвшин 2019 онд Төрийн албаны тухай хуулийг албаны ажилчид бүлэг бүрээр 
хуваан авч бусад албан хаагчиддаа сургалт хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл олгох чиглэлээр хийгдсэн арга 
хэмжээний тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Шинэчлэгдэн гарсан хууль эрх зүйн чиглэлийн 
баримт бичгийг таниулах сургалт 2 удаа хийгдсэн байна. 

Жилийн эцэст: Шинэчлэгдэн гарсан хууль эрх зүйн чиглэлийн баримт 
бичгийг таниулах сургалт 4 удаа хийгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.4 -р арга хэмжээ: Байгууллагаас боловсруулагдан 
гарч байгаа тушаал, шийдвэрийн төсөл, албан бичиг, бусад байгууллагатай байгуулах 
гэрээний төслийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга 

Суурь түвшин 2019 онд албаны даргын нийт 26  тушаал, гадагш явсан нийт 530  
албан бичиг, санхүүгийн хяналт шалгалтын 21 удирдамж, дотоод 
аудитын 5 хөтөлбөр, 44 танилцуулга, дотоод аудитын 5 зөвлөмж, 29 
улсын байцаагчийн албан шаардлага, 21 улсын (ахлах) байцаагчийн акт, 
санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 1 гэрээний хууль, эрх 
зүйн үндэслэлийг хянасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан албан бичгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас 
боловсруулагдан гарч байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв 
хууль тогтоомжид нийцсэн, зөрчилгүй байна. 

Жилийн эцэст: Тушаал шийдвэр, гэрээ, байгууллагаас боловсруулагдан 
гарч байгаа албан бичгүүдийн эрх зүйн үндэслэл зөв хууль тогтоомжид 
нийцсэн, зөрчилгүй байна. 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ Байгууллагын 2021 оны төсвийн 
төслийг батлуулах, 2022-2023 оны дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийг  боловсруулан, 
холбогдох байгууллагад хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 8.4.2. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин Албаны 2020 оны  төсвийн төслийг  хуулийн хугацаанд хүргүүлж 
батлуулсан. Батлагдсан нийт төсөв 164,1 сая төгрөг буюу 2019 оноос 
7,4%-иар нэмэгдсэн байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Төсвийн төсөл хуулийн хугацаанд холбогох газарт хүргэгдэж 
батлагдсан байх. 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл боловсруулагдаж эхэлсэн байна. 

Жилийн эцэст:  2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн 
хүрээний мэдэгдлийг боловсруулан Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 
хүргэж, төсөв батлагдсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ Байгууллагын 2020 оны батлагдсан 
төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, төсвийн 
гүйцэтгэлийн сар, улирлын мэдээ, санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд Санхүү төрийн 
сангийн хэлтэст хүргүүлэн, жилийн санхүүгийн тайланг стандартын дагуу гаргаж аудитаар 
баталгаажуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 8.8.1, 8.9.1, 16.5. 26.1, 26.2, 16.5.7, 16.5.8 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 4-11, 13-15 дугаар зүйл,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин -Урд жилүүдэд батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж ирсэн.  

- Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хуулийн хугацаанд гарган нэгтгүүлж 
хэвшсэн. 

- Санхүүгийн үйл ажиллагаа, тайланг хууль тогтоомж, стандартын 
дагуу бүртгэж, хөтлөж, тайлагнаж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт - Төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байх 
- Мэдээ тайлан хуулийн хугацаанд гарч, холбогдох газарт 

хүргэгдсэн байх. 
- Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гаргаж аудитын 

байгууллагад хянуулсан байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Батлагдсан төсвийг 1-6 сард батлагдсан 
хуваарийн дагуу зарцуулсан байна. 

1-6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг санхүү төрийн сангийн хэлтэст 
хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байна. 

Эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан гарсан байна. 

Жилийн эцэст:  Батлагдсан төсвийг  хуваарийн дагуу зарцуулсан 
байна. 

1-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг санхүү төрийн сангийн 
хэлтэст тухай бүр хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гаргаж аудитын байгууллагад 
хянуулсан байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.3-р арга хэмжээ Шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээллийг байршуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Шилэн дансны тухай хууль 6 дугаар зүйл, 7.1.3.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, нягтлан бодогч, бичиг хэргийн ажилтан 

Суурь түвшин 2019 оны байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хуулийн 
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хугацаанд байршуулалт 97,2% 

Улиралын мэдээг хуулийн хугацаанд илгээлт 100 хувь байна. 

Шалгуур үзүүлэлт - Шилэн дансны цахим хуудсанд  мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
байршуулалтын хувь 

- Улирлын мэдээ илгээлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  1-6 дугаар сарын мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
100% байршуулсан байна. 

1,2 дугаар улирлын мэдээг хуулийн хугацаанд 100% илгээсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1-12 дугаар сарын мэдээллийг хуулийн хугацаанд 100% 
байршуулсан байна. 

1-4 дүгээр улирлын мэдээг хуулийн хугацаанд 100% илгээсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.4-р арга хэмжээ: Байгууллагын аж ахуйн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албан хаагчдыг шаардлагатай хөрөнгө 
материалаар хангаж, хөрөнгийн хөдөлгөөн, хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт 
тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 12 дугаар зүйл  

ТБОНӨТхууль 75, 79, 80 дугаар зүйл, 5 дугаар бүлэг, 14- дүгээр зүйл 

ТБОНӨХБАҮХАТХууль  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, нягтлан бодогч, нярав 

Суурь түвшин - Жилд 2 удаа хөрөнгийн тооллого хийж хэвшсэн 
- Хөрөнгийг эзэнжүүлж картжуулсан 
- Нярвын тайлан хуулийн хугацаанд гарж хэвшсэн 
- 2019.12.31-ны өдийн байдлаар нийт .... мянган төгрөгийн 

хөрөнгө бүртгэлтэй байна.  
- Хөрөнгүүдийг санхүүгийн програмд коджуулсан боловч хөрөнгө 

тус бүр дээр тус кодыг байршуулаагүй. 
- 2019 оны Орон нутгийн өмчийн гэрээ ... хувьтай дүгнэгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт - Тооллого хийж тооцоо бодсон байдал 
- Аж ахуйн үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан байх 
- Хөрөнгийн мэдээ тайлан хуулийн хгацаандаа гарсан эсэх 
- Орон нутгийн өмчийн гэрээ дүгнэлтийн хувь 
- Худалдан авах ажиллагаа хуулийн хүрээнд хийгдсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  - Хөрөнгийн хагас жилийн тооллогыг хийсэн байна. 

- Хөрөнгүүдийг програмын бүртгэлийн дагуу коджуулсан байна. 
- Хөрөнгүүдийн фото зургийг өмчийн програмд бүрэн оруулсан 

байна. 

Жилийн эцэст:  - Эд хөрөнгийн тооллогыг 2 удаа хийсэн байна. 

- Нярвын тайлан цаг тухай бүр бүрэн гарсан байна. 
- Хөрөнгүүдийг програмын бүртгэлийн дагуу коджуулсан байна. 
- Хөрөнгүүдийн фото зургийг өмчийн програмд бүрэн оруулсан 

байна. 
- Холбогдох газраас гарсан шийдэрийн дагуу ашиглах боломжгүй 

хөрөнгүүдийг акталж данс бүртгэлээс хассан байна. 
- Өмчийн тайланг батлагдсан маягтын дагуу, цаасаар болон 

цахимаар бүрэн гаргаж ОНӨГазарт хүргэсэн байна. 
- 2020 оны Орон нутгийн өмчийн гэрээг  суурь түвшнээс  багагүй 

дүгнүүлсэн байна. 
- Хөрөнгийн худалдан авалт холбогдх хууль, журмын хүрээнд 

хийгдсэн байна. 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 
удирдлагаар хангах   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ Бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрт тусгагдсан Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны эрхлэх 
асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Захиргааны байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг 
журам” 
Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах  нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, Дотоод хяналтын нэгж  

Суурь түвшин Байгууллага дотооддоо энэ ажил хийгдэж байгаагүй.  

Аймгийн ЗДТГ-ийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс ...   
үнэлэгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг нэг бүрчлэн гаргаж  албаны даргад 
танилцуулсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг албаны 
даргад хүргүүлэн, илэрсэн асуудлаар санал зөвлөмж өгсөн байна. 

Жилийн эцэст: Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг албаны 
даргад хүргүүлэн, илэрсэн асуудлаар санал зөвлөмж өгсөн байна.  

Санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ: 2020 оны үйл ажиллагаа, 
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сарын ажлын тайлан, шуурхай хурлын биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Захиргааны байгууллагын хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг 
журам” 
Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах  нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, Дотоод хяналтын нэгж 

Суурь түвшин Байгууллага дотооддоо энэ ажил хийгдэж байгаагүй.  

Албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлвөлгөө 90 хувьтай дүгнэгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг нэг бүрчлэн гаргаж албаны даргад 
танилцуулсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг албаны 
даргад хүргүүлэн, илэрсэн асуудлаар санал зөвлөмж өгсөн байна.  

Санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байна. 
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2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 95 хувиас багагүй дүгнэгдсэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.3-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагаанд дотоод 
хяналт хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 16.5.6 
Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол “Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах  нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж  Дотоод хяналтын нэгж 

Суурь түвшин 2018 онд 7 ажлыг төлөвлөн төлөвлөгөө гарган,  хяналт шалгалтын 
удирдамжийг тухай бүр албаны даргаар батлуулан  дотоод хяналтыг 
хийж гүйцэтгэсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Дотоод хяналтын нэгжийг шинэчлэн томилсон 
байна. 

Албаны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
шалгалт хийсэн байна. 

Шилэн дансны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: Албаны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалт хийсэн байна. 

Шилэн дансны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийсэн байна. 

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын мөрөөр авсан арга 
хэмжээний биелэлтэнд  хяналт, шалгалт хийсэн байна. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн байна. 

Албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт шалгалт хйисэн байна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.4-р арга хэмжээ: Албаны архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Албаны баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм,  
Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 59-р тушаалаар  батлагдсан 
“Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж  ББНШКомисс 

Суурь түвшин 2017 онд ББНШК-ын байгуулсан. Тус онд 2 удаа хуралдаж 8 асуудлыг 
шийдвэрлэсэн 

Шалгуур үзүүлэлт ББНШК-ын хуралдсан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: ББНШК-ыг шинэчлэн байгуулсан байна. 

1 удаа хуралдсан байна. 

Жилийн эцэст: ББНШК-ыг шинэчлэн байгуулсан байна. 

2 удаа хуралдсан байна. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.5-р арга Удирдах дээд байгууллага, албан 
тушаалтнаас өгсөн үүргийн дагуу болон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 
өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэх, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Захиргааны ерөнхий хууль 9 дүгээр бүлэг 
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль,  
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 14 дүгээр зүйл  
Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 4, 5 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд 

Хариуцах нэгж Албаны дарга, албан хаагчид 

Суурь түвшин 2019 онд Удирдах дээд байгууллага болон бусад аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудаас цаасан суурьтай албан бичиг 160, цахим хэлбэрээр 40 
албан бичиг ирснээс хариутай 47 албан бичигт карт нээн шийдвэрлэсэн. 
9 иргэнээс өргөдөл, гомдол хүлээн авч, хуулийн хугацаанд асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн хариуг холбогдох эзэнд нь хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт - Удирдах дээд байгууллага болон бусад аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудаас ирсэн хариутай албан бичиг шийдвэрлэлтийн 
хувь 

- Иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас 
өгсөн үүрэг даалгавар болон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд тогтоосон 
хугацаанд хүндрэл чирэгдэлгүй бүрэн шийдвэрлэсэн байна. 

Жилийн эцэст: Удирдах дээд байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн 
үүрэг даалгавар болон иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 
өргөдөл гомдол, хүсэлтийг хуулийн хүрээнд тогтоосон хугацаанд 
хүндрэл чирэгдэлгүй бүрэн шийдвэрлэсэн байна. 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн:  Дотоод ажлын зохион байгуулалт сайжирсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Байгууллагын баримт бичгийн 
эмх цэгц сайжирсан байна. 
№3.1.2.1. 

 Байгууллагын 
баримт бичгийг 
төрөлжүүлээгүй, 

эмх цэгц муу, 
бодлогын 
баримт 

бичгүүдэд 
хувийн хэрэг 

нээж 
хяналтандаа 

бүрэн аваагүй 

Байгууллагын 
хэмжээнд үүссэн 
баримт бичгийг 

төрөлжүүлж, эмх 
цэгцтэй, 

ойлгомжтой 
болгосон байна. 

Албаны хяналтад 
байх ѐстой баримт 
бичгүүдэд хувийн 

хэрэг үүсгэн 
хяналтанд бүрэн 

авсан байна. 

Байгууллагын 
хэмжээнд үүссэн 
баримт бичгийг 

төрөлжүүлж, эмх 
цэгцтэй, 

ойлгомжтой 
болгосон байна. 

Албаны хяналтад 
байх ѐстой 

баримт бичгүүдэд 
хувийн хэрэг 

үүсгэн хяналтанд 
бүрэн авч 

баяжилтыг хийсэн 
байна. 

2. Албан хаагчид, ѐс зүйн болон, 
авлига ашиг сонирхлын 
зөричлгүй ажилласан байна.  
№3.1.2.2. 

Зөрчил гарсан 
эсэх, гарсан 

зөрчлийг 
шийдвэрлэсэн 

эсэх 

Зөрчил гарч 
байгаагүй 

Зөрчил гараагүй 
байх, илэрсэн 

зөрчлийг 
шийдвэрлэж, арга 
хэмжээ авсан байх 

Зөрчил гараагүй 
байх, илэрсэн 

зөрчлийг 
шийдвэрлэж, арга 

хэмжээ авсан 
байх 

 

 

3 

 

 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний 
судалгааны үр дүнг хэлэлцсэн 
эсэх 

 

 

Хэлэлцсэн 
тоо 

2019 онд 
хэрэглэгчийн 
үнэлгээний 
судалгааг 

нэгтгэн дүгнэсэн 
боловч түүний 

үр дүнг 
хэлэлцэж 
байгаагүй 

 

 

Эхний хагас 
жилийн 

судалгааны дүнг 
хэлэлцэж дүгнэлт 

хийсэн байх. 

 

 

Жилийн эцсийн 
сулагааны дүнг 

хэлэлцэж 
дүгнэсэн байх. 

4 2020 оны ажлын үзүүлэлт ХХҮХ-ээс 
үнэлсэн оноо, 
байр эзлэлт 

....... оноо авч 
10-р байрт 
орсон 

- Оноо болон байр 
эзлэлт суурь 

түвшнээс ахисан 
байна 

5 Хариутай албан бичиг болон, 
мэдээ тайлангийн хугацаа 
хоцролт 

Хугацаа 
хоцроосон тоо 

2019 онд 
хугацаа 
хоцорсон -2  

Хариу 
хүргүүлээгүй -1 

Хугацаа 
хоцролтгүй байна. 

Хугацаа 
хоцролтгүй байна. 

Мэдээллийн эх сурвалж: Байгууллагын нэр  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.-ын үр дүн: Хэрэглэгчидэд мэдээллийг өргөн хүрээнд хүргэсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Цахим хуудсанд хандсан хандалтын тоо  
№3.2.2.1. 

ширхэг 31092 23319 46638 

2. Мэдээллийн төрлийн тоо №3.2.2.2. төрөл 3 5 6 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ын үр дүн: Мэдээллийн сувгуудыг өргөн хүрээнд ашигласан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Орон нутгийн телевизтэй хамтран 
бэлтгэсэн нэвтрүүлэг, мэдээллийн  тоо  
№3.2.3.1. 

ширхэг 0 1 1 

2.  Фэйсбүүк хуудсаар иргэдэд хүргэсэн 
мэдээллийн тоо №3.2.3.2. 

ширхэг 0 24 48 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны эхлэл тавигдсан 
байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Албан хаагчдыг гадаад орны туршлагаас 
суралцуулах боломжийн эхлэлийг 
тавьсан байх.  №3.2.4.1. 

Алхам 
хийсэн 

эсэх 

Гадаад 
аялал, 

сургалтад 
хамрагдаж 
байгаагүй 

- Аймгийн Засаг даргад 
санал хүргүүлсэн 

байна. 

2. Цахим орчноор туршлага судлах 
боломжийг нээсэн байх  №3.2.4.2. 

Суваг 
нээгдсэн 

эсэх 

Цахим 
сургалтад 
хамрагдаж 
байгаагүй 

- Цахим сургалт, гарын 
авлага ашиглах 

боломжийг судалсан 
байна. 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.-ын үр дүн: Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэглээ, ойлголт сайжирсан 
байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Салбарын хууль тогтоомжуудад 
хэрэглээний судалгаа хийгдсэн 
байна.  №3.2.5.1. 

Судалгаа 
хийгдсэн эсэх 

Тухайлсан 
судалгаа 
хийгдэж 

байгаагүй. 

Салбарын хууль 
тогтоомжид 

судалгаа хийгдэж 
санал дүгнэлт 
гарсан байна. 

Салбарын хууль 
тогтоомжид 

судалгаа хийгдэж 
санал дүгнэлт 
гарсан байна. 

2. Улсын ахлах байцаагчийн 
тогтоосон актууд шүүхийн 
байгууллагаар баталгаажсан байх  
№3.2.5.2. 

Актууд 
баталгаажсан 

эсэх 

2019 онд 3 
акт 

шүүхээр 
хүчингүй 
болсон 

Тогтоосон бүх акт 
баталгаажсан 

байна. 

Тогтоосон бүх акт 
баталгаажсан 

байна. 

 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн: Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэг 
зөрчил гараагүй байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Жилийн эцэст өр төлбөргүй гарсан 
байх №3.2.6.1. 

Өглөгийн 
дүн 

0 - 0 

2. Санхүүгийн тайлангийн аудитаар  
зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан байх  
№3.2.6.2. 

дүгнэлт 2015-2019 
онд 

зөрчилгүй 

- 2020 оны 
санхүүгийн тайланд 

зөрчилгүй санал 
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санал 
дүгнэлт 
авсан 

дүгнэлт авсан 
байна. 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.-ийн үр дүн: Албаны дотоод ажил, түүний зохин байгуулалтад байгаа 
зөрчил дутагдлыг илрүүлж, засаж залруулсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хяналт шинжилгээ үнэлгээнээс 
гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилт  
№3.2.7.1. 

хувь - 50% 100% 

 

2. 

 

Дотоод хяналт шалгалтаас 
гарсан зөвлөмжийн хэрэгжилт 
№3.2.7.2. 

 

хувь 

2017 онд 
өгсөн 

зөвлөмжийг 
2018 онд 
дүгнэхэд 
91%-ийн 

хэрэгжилттэй 
гарсан 

 

50% 

 

100% 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

№ Эрх зүйн акт 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль 

2. Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль 

3. Төрийн албаны тухай хууль / Шинэчилсэн найруулга / 

4. Төсвийн тухай хууль 

 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль 

 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 

5. Захиргааны ерөнхий хууль 

6. Авлигын эсрэг хууль 

7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль 

8. Мэдээллийн ил тод байдлын ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 

9. Шилэн дансны тухай хууль 

10. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 

11. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль 

12.  ЗГ-ын тогтоол :: Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам 

13. ЗГ-ын тогтоол :: Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам 

14. ЗГ-ын тогтоол :: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 

15. ЗГ-ын тогтоол :: Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн 
зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 

16. АЕГ-ын даргын тушаал :: Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 

17. АЕГ-ын даргын тушаал :: Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар 

..... ................................................................................................................... 

  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө :: Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТАВДУГААР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

Хавсралт №4. Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
арга хэмжээ 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хавсралт №1. 

БАТЛАВ 

АЛБАНЫ ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ                       М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН 

                                                                      2020 оны ... сарын ...өдөр 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ 
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   

 
Зорилт 1. Төрийн албан  хаагчын  ажлын  байрны  тав тух, ажиллах  орчин нөхцөлийг   сайжруулах 

№ Арга хэмжээ Хугацаа Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

1.1. Албан хаагчдийг бичиг 
хэрэг, бараа материалаар 
тасралтгүй хангах 

Жилийн 
турш 

2019 онд 1000,0  төгрөгийн 
бичиг хэрэг бараа 
материалаар хангасан. 

Шаардлагатай бичиг 
хэргийн материалын 
суудалгааг гаргаж бүрэн 
хангасан байна. Бичиг 
хэргийн эмх цэгц сайжирсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нярав, нягтлан 
бодогч 

1.2. Ажлын байранд урсгал 
засвар, дулаалга хийх 

2-р 
улиралд 

2019 онд албаны даргын 
өрөөнд урсгал засвар 
хийсэн 

Ажлын орчин нөхцөл 
сайжирч, тав тухтай болсон 
байна. Дулаан алдалт 
багассан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нярав, нягтлан 
бодогч 

1.3. Албаны бичиг хэргийн 
ажилтны суурин 
компьютерын хүчин 
чадлыг сайжруулах 

2-р 
улиралд 

Dell маркын  суурин 
компьютер.  Windows 7 
үйлдлийн системтэй. 
Pentium dual core. Hard 32 
GB. RAM нь 1GB. CPU-
3.2GHz үзүүлэлтэй. 

Хурд сайжирч ажлын 
бүтээмж нэмэгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нярав, нягтлан 
бодогч, бичиг 
хэргийн ажилтан 

 

Зорилт 2. Албан хаагчдыг сургалтад хамруулах 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

2.1. Сургалтын төлөвлөгөөний 
дагуу сургалтуудад бүрэн 
хамруулсан байна. 

Жилийн 
турш 

2019 онд Албаны дарга 6 
удаа, улсын байцаагч нар 
6 удаа, бичиг хэргийн 
ажилтан 5 удаа, нягтлан 
бодогч 2 удаа, жолооч 1 

Сургалтын төлөвлөгөө 
бүрэн хангагдсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 
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удаа тус тус сургалтуудад 
хамрагдсан. 

 

Зорилт 3. Албан хаагчдын  нийгмийн баталгааг хангах 

№ Арга хэмжээ Хугацаа Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

3.1. Ажилчдад унаа хоолны 
хөнгөлөлтийг сар бүр 
олгох 
 

Жилийн 
турш 

2019 онд 10494,0  мянган 
төгрөгийн унаа хоолны 
хөнгөлөлт олгосон  

Сар бүр унаа хоолны 
хөнгөлөлт олгосон байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.2.  Жилд нэг удаа түлээ, 
нүүрсний хөнгөлөлт 
олгосон байх. 
 

4-р 
улирал

д 

2019 онд 1600,0  мянган 
төгрөгийн түлээ нүүрсний 
хөнгөлөлт олгосон 

Төсвийн боломжийг 
харгалзан түлээ нүүрсний 
хөнгөлөлт 1 удаа олгосон 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.3. Ажилчдын хүүхдүүдэд 
Олон улсын хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах өдрөөр, 
шинэ жилээр албан 
хаагчдын гэр бүлд тус бүр 
бэлэг өгсөн байх. 

6,12 
дугаар 
сард 

Хүүхдийн баяраар 
ажилчдын 16 нас хүртэлх 
нийт 16 хүүхдэд тус бүр 
30,0 мянган төгрөгийн 
бэлэг, шинэ жилээр айл 
бүрт 50,0 мянган 
төгрөгийн бэлэг тус тус 
олгосон. Үүнд нийт 980,0 
мянган төгрөг зарцуулсан.  

Албан хаагчдийн 
хүүхдүүдийн судалгааг 
шинэчлэн гаргаж,  Хүүхдийн 
баяраар 18 хүртлэх насны 
хүүхүүдэд, шинэ жилээр айл 
бүрт дотоод журмын дагуу 
бэлэг өгсөн байх. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажилтан 

3.4. Ажилчдын хүүхдүүдийн 
төрсөн өдрөөр цалинтай 
чөлөө олгох 

Жилийн 
турш 

2019 онд 2 албан хаагчид 
хүүхдийнх нь төрсөн 
өдрөөр тус бүр 1 өдрийн 
цалинтай чөлөө олгосон.  
 

Албан хаагчдын 
хүүхдүүдийн төрсөн өдрийн 
судалгааг гаргаж, чөлөө 
олгох хуваарь хийж 
хуваарийн дагуу цалинтай 
чөлөөг олгосон байна 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажилтан 

 

Зорилт 4. Албан  хаагчдыг  амралт сувилал, эрүүл мэндийг  сахин  хамгаалах 

№ Арга хэмжээ Хугацаа Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

4.1. Нарийн мэргэжлийн эмч 3-р 2019 онд Санхүүгийн Албан хаагчдыг 1 удаа Батлагдса Албаны дарга, 
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нарын үзлэг оношлогоо 
хийлгэх, нэн дариу 
эмчилгээ хийлгэх 
шаардлагатай тухай бүрт 
журмын дагуу цалинтай 
чөлөө олгох. 
 

улирал, 
тухай 
бүрд 

хяналт шалгалтын улсын 
байцаагч, аудитор 
Б.Чанцалдуламд 
Улаанбаатар хотруу 
эмчилгээнд 21 хоногийн 
цалинтай чөлөө олгосон  

эмчийн үзлэгт хамруулж, 
эмчилгээ хийлгэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

н төсвийн 
хүрээнд 

нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажлтан 

4.2.  Албаны ажилчид рашаан 
сувилалд амрахад 
зориулан журмын дагуу 
цалинтай чөлөө олгох. 
 
 

Тухай 
бүр 

2019 онд Санхүүгийн 
хяналт, шалгалтын улсын 
байцаагч С.Дуламжаргалд 
Хужирт рашаан сувилалд 
7 хоногын хугацаатай 
эмчлүүлэх хугацааны 
цалинтай чөлөө олгосон. 

Албан хаагчдаас санал авч 
хууваарь гарган хуваарийн 
дагуу чөлөөг олгосон байна. 

Батлагдса
н төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажлтан 

4.3. Төрийн бус 
байгууллагатай хамтран 
“Эрүүл хооллолт” сэдэвт 
сургалтыг 1 удаа зохион 
байгуулах 

4 дүгээр 
улирад 

2019 онд Эрүүл мэндийн 
газартай хамтран “Эрүүл 
зөв хооллолт”, “Халдварт 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх нь” сэдэвт 
сургалтыг 2019 оны 11-р 
сард зохион байгуулсан  

Албан хаагчид эрүүл зөв 
хооллож сурсан байна 

Батлагдса
н төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажилтан 

4.4 Ажилчид өдөрт 3-5 минут 
хугацаатай 1 удаа ажлын 
байрны идэвхтэй 
хөдөлгөөн буюу ажлын 
байрны дасгалыг хийж 
хэвших 

Жилийн 
турш 

2019 онд Төрийн албан 
хаагчдын спортын 5 
дугаар их наадамд Гэр 
бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлын газар, Орон 
нутгын өмчийн газартай 
хамтран ажлын байрны 
дасгал хөдөлгөөнийг 
хамтран бэлдэж 
оролцсон. 

Албан хаагчид ажил дээр 
өдөрт 3-5 минут ажлын 
байрны дасгалыг өдөр бүр 
хийж хэвших. 

Батлагдса
н төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 

4.5. Ажилчдын хүүхдүүдийн 
төрсөн өдрөөр цалинтай 
чөлөө олгох 

Жилийн 
турш 

2019 онд 2 албан хаагчид 
хүүхдийнх нь төрсөн 
өдрөөр тус бүр 1 өдрийн 

Албан хаагчдийн 
хүүхдүүдийн судаглааг 
шинэчлэн гаргаж,  Хүүхдийн 

Батлагдса
н төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
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цалинтай чөлөө олгосон.  
 

баяраар 18 хүртлэх насны 
хүүхдүүдэд, шинэ жилээр 
айл бүрт дотоод журмын 
дагуу бэлэг өгсөн байх. 

ажилтан 

4.6. Албан хаагчдийн 
дарахлааг дэмжих 
бүтээгдэхүүнээр хангах 

Жилд 2 
удаа 

Хийгдэж байгаагүй Ажлын ачаалал их үеэр 
ажлын байран дээр дархлааг 
дэмжих бүтээгдэхүүнээр 
үйлчилсэн байна. 

Батлагдса
н төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
бичиг хэргийн 
ажилтан 

 

 

 

-оОо- 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хавсралт №2. 

БАТЛАВ 

АЛБАНЫ ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН 
ГҮЙЦЭТГЭГЧ             М.ЭРДЭНЭЧУЛУУН 

                                                                      2020 оны ... сарын ...өдөр 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН “СУРГАЛТ- ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
2020 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   

 
 
Зорилт 1. Хүний нөөцийн хэрэгцээ бүрдүүлэлт, хангалт 

№ Арга хэмжээ Хугацаа Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

1.1. Албанд дутагдаж 
байгаа орон тооны 
судлагаа тооцоог 

хийх 

2-р 
улиралд 

2019 онд нягтлан бодогчийн 
0,5 орон тоог хассан. Нийт 9 
орон тоотоо ажиллаж 
байна. 

2020 оны төсвийн төсөлд 
шинээр нэмэгдэх 
шаардлагатай орон тоог 
тусгаж СХТ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
нягтлан 
бодогч 

1.2. Албаны бүтэц 
зохион 

байгуулалтыг 
сайжруулах, 
бэхжүүлэх 

 
2-р 

улиралд 

Алба нь нэгжгүйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж 
байгаа 

Албыг 2 нэгжтэй болгож 
бүтэц зохион байгуулалтыг 
шинэчлэх саналыг аймгийн 
Засаг даргад тавьж, албаны 
дүрмэнд өөрчлөлт оруулах 
бэлтгэл ажлыг хийсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 

 

Зорилт 2. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонголт 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

2.1. СХШ, ДА- хийх бүрт 
хүний нөөцийг зөв 
хуваарилах 

Жилийн 
турш 

СХШ, ДА хийх тухай бүрд 
хүний нөөцийг хуваарилж 
ирсэн. 

СХШ, ДА-ийн 
календарьчилсан 
төлөвлөгөө гаргаж, хүний 
нөөцийг хуваарилсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 

2.2. Сул гарсан орон 
тоог Төрийн 
албаны тухай 

 Албаны даргын сул орон 
тоог ахлах байцаагч түр 
орлон гүйцэтгэж байгаа 

Сул орон тоог хуулийн дагуу 
нөхсөн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга 
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хуулийн дагуу 
сонгон 
шалгаруулан нөхөх 

2.3. Албан хаагчийн 
ажлын үр дүнг сар 
бүр үнэлж хагас 
бүтэн жилээр 
урамшуулах 

 
Жилийн 

турш 

2018 онд 1 удаа 
урамшуулал олгож байсан 

Ажлын үр дүнг бодитоор 
үнэлэн урамшуулсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
нягтлан 
бодогч 

 

Зорилт 3. Хүний нөөцийн сургалт хөгжил 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

3.1. Сангийн яамнаас 
зохион байгуулдаг 
сургалтуудад албан 
хаагчдаа тогтмол 
хамруулах, бүсийн 
аймгуудын албан 
хаагчидтай 
туршлага 
солилцуулах 
 

 
 
 

Тухай бүр 

2019 онд Сангийн яамнаас 
зохион байгуулсан дотоод 
аудит, санхүүгийн хяналт 
шалгалтын мэргэшүүлэх 
сургалтад албаны дарга 3 
удаа, 4 улсын байцаагч, 1 
аудитор тус бүр нэг удаа 
хамрагдсан. Эдгээр 
сургалтуудад хамрагдахад 
томилолтын зардалд 1093,0 
мянган төгрөг зарцуулсан. 

 
Сургалт зохион байгуулагдах 
тухай бүрд албан хаагчдыг 
хамруулсан байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
нягтлан 
бодогч, албан 
хаагчид 

3.2.  Төрийн албан 
хаагчдад зориулсан 
хууль эрхзүйн 
болон бусад 
сургалтад албан 
хаагчдыг жилд 1-
ээс доошгүй удаа 
хамруулах 
 

 
 
 

Тухай бүр 

Архив бичиг хэрэг, Жендер 
ба хүний эрх, Гэр бүлийн 
зөвлөл, Эрүүл мэнд 
идэвхтэй хөдөлгөөн, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын сургалтуудад 
бичиг хэргийн ажилтан тус 
бүр нэг удаа хамрагдсан 

 
Зохион байгуулагдсан 
сургалтуудад тухай бүр 
хамруулсан байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
нягтлан 
бодогч, албан 
хаагчид 

 
Зорилт 4. Албаны төрийн албан хаагчийн ажлын байран дахь сургалт, хөгжлийн талаар: 
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№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

4.1. Хүүхэд асрах чөлөө 
дуусаж ажилдаа 
орох албан 
хаагчийг дотоод 
аудитын шинэ 
гарын авлага, 
мэдээллээр хангах 

 
2-р 

улиралд 

 
2019 онд ажиллаж байсан 6 
албан хаагчийг гарын авлаг 
мэдээллээр ханган 
ажилласан 

 
Гарын авлагаар бүрэн 
хангагдсан байж, дотоод 
аудит хийх боломж бүрдсэн 
байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
аудиор, улсын 
байгцаагч нар 

4.2.  Салбарын хууль 
тогтоомж, эрх зүйн 
актуудаар цахим 
номын сан үүсгэх 
 

2-р  
улиралд 

Шаардлага тохиолдолд 
legalinfo.mn сайтаас олж 
хардаг 
 

Эрж хайх ажил багасаж, 
хууль эрх  зүйн мэдээлэл 
нэмэгдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

 
 
4.3. 

Хэвлэмэл ном 
товхимолоор жижиг 
номын сан 
байгуулах 

 
Жилдээ 

Албан хаагчид өөрсдөө 
номыг хадгалдаг 

Албанд байгаа ном 
товхимол, сонин сэтгүүлийн 
бүртгэлийг хийж номын 
сангийн хэлбэрт оруулсан 
байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

4.4. Албаны дарга шинэ 
гарсан хууль 
тогтоомжоор 
сургалт хийх 

 
Жилдээ 

2017 онд сургагч багшийн 
эрх авсан 
 

Албан хаагчид шинэ гарсан 
хууль тогтоомжийн мэдлэг 
мэдээллийг авсан байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга 

 

Зорилт 5. Төрийн албан хаагчийн ажлын байрнаас гадуурх сургалт, хөгжлийн талаарх: 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

5.1. Мэргэшсэн нягтлан 
бодогчийн эрхгүй 1 
байцаагчийг эрх 
авах шалгалтад 
бэлтгэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, 
цалинтай чөлөө 
олгох 

 
2, 4-р 

улиралд 

 
Ч.Буянбат нь 4 шалгалт 
дээр  тэнцсэн байгаа. 

 
Мэргэшсэн нягтлан 
бодогчийн эрх авсан байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
Ч.Буянбат 
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5.2.  Сангийн яамны 
мэргэжилтэнг урьж 
дотоод аудит хийх 
талаар практик 
туршлага судлах, 
хамтран дотоод 
аудит хийх 

3-р 
улиралд 

 
Хийгдэж байгаагүй 

 
Дотоод аудиторуудын 
туршлага, чадвар сайжирсан 
байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч, 
аудитор, 
СХШУБ нар 

 
 
5.3. 

Албан хаагчдийн 
хэлний мэдлэгийг 
дээшлүүлэх 
үүднээс 
мэргэжлийн англи 
хэллэгүүдээр толь 
бичиг хийх. 

 
 

Жилдээ 

 
Мэргэжлийн хэллэгүүдийг 
мэддэггүй 

Мэргэжлийн хэллэгүүдийг 
ашиглаж сурсан байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

5.4. Албан хаагчдийг 
гадаад орны 
туршлагаас 
суралцах 
боломжоор хангах 

 
Жилдээ 

 
Гадаадад сургалтад 
хамрагдаж байгаагүй 
 

 
1 албан хаагчийг гадаад 
оронд туршлага судлуулсан 
байна. 

Орон 
нутгийн 
төсвөөр 

 
Албаны дарга 

 

Зорилт 6. Суралцагч байгууллагын хөгжил: 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

6.1. Дотоод аудит, 
СХШ-ийг  хийдээ 
баг болон ажиллаж 
бие биенээсээ 
суралцах 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

 
Жилдээ 

 
СХШ, ДА-ыг баг болон хий 
гүйцэтгэж байгаа боловч 
бие биенээсээ суралцах 
боломж дутмаг байгаа 

СХШ, ДА-ыг баг дотроо 
ярилцах, олсон мэдээллээ 
солилцох, асуудлыг хамран 
шийдвэрлэх хэлбэрээр хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
аудиор, 
СХШУБ нар 

6.2.  Албан хаагчдийн 
ажлыг дүгнэхдээ 
шинэ санал 
санаачлаг гарган 

 
Жилдээ 

 
Хийгдэж байгаагүй 

Бүтээлч хандлага, суралцах 
үйл идэвхэжсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 
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хэрэгжүүлсэн, 
өөрийн арга 
туршлагаа бусдад 
зааж сургасан, 
багаар ажиллах 
оноо сайн авсан 
албан хаагчийг 
урамшуулах 

 

Зорилт 7. Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн стандартыг хэрэгжүүлэх-Төрийн албаны зарчим, төрийн албан хаагчдын эрмэлзэх зүйл, ѐс 
зүйн хэм хэмжээнд суралцах талаар: 

№ Арга хэмжээ Хугацаа  Суурь түвшин Хүрэх түвшин Төсөв Хариуцах нэгж 

7.1. Албаны эрхэмлэн 
дээдлэх зүйл, 
байгууллагын соѐл, 
үнэд зүйл, эрхэм 
зорилго, алсын 
харааг тодорхойлох 

 
2-р 

улиралд 

 
Тодорхойлоогүй  

Албаны үнэт зүйлийг 
тодорхойлж Алсын хараа, 
эрхэм зорилгыг томьѐолсон 
байна. Албаны соѐл 
бүрдсэн байна. 

Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

7.2.  Ёс зүйн булан 
ажиллуулах, тухайн 
сарын шилдэг 
албан хаагчийг 
шалгаруулж 
алдаршуулах 

 
Жилдээ 

 
Хийгдэж байгаагүй 

 
Ес зүй хандлага сайжирсан 
байна. 

 
Батлагдсан 
төсвийн 
хүрээнд 

 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

 

-оОо- 
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Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх СХААлбаны 2020 оны төсөв 

               
Код Эдийн засгийн ангилал 

2020 

төл 
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 

10 

сар 
11 сар 12 сар 

2 НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 
   

164,110.1  
      

13,942.7  

      

13,942.7  

      

14,653.7  

      

13,517.7  

      

15,293.1  

      

13,517.7  

      

13,542.7  

      

13,392.7  

      

13,517.7  

      

13,517.7  

      

13,126.0  

      

12,145.7  

21 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 
   

164,110.1  
      

13,942.7  

      

13,942.7  

      

14,653.7  

      

13,517.7  

      

15,293.1  

      

13,517.7  

      

13,542.7  

      

13,392.7  

      

13,517.7  

      

13,517.7  

      

13,126.0  

      

12,145.7  

210 Бараа үйлчилгээний зардал 
   

162,610.1  
      

13,692.7  

      

13,692.7  

      

14,528.7  

      

13,392.7  

      

15,168.1  

      

13,392.7  

      

13,542.7  

      

13,392.7  

      

13,392.7  

      

13,392.7  

      

13,001.0  

      

12,020.7  

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл 
   

127,069.7  
      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

11,463.6  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

      

10,589.1  

        

9,715.1  

210101 Үндсэн цалин 116575.7 
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,714.6  
     

9,715.1  

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 10494.0 
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
     

1,749.0  
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
         

874.5  
  

2102 Ажил олгогчоос төлөх НДШ 
   

17,154.40  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,547.5  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,429.6  

     

1,310.9  

210201 Тэтгэврийн даатгал 
   

12,071.60  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,089.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

     

1,006.0  

         

922.6  

210202 Тэтгэмжийн даатгал 
      

1,270.70  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
         

114.6  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
         

105.9  
           

97.1  

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 
      

1,016.60  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

91.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

84.7  
           

77.9  

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 
         

254.10  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

22.9  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

21.2  
           

19.2  

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 
      

2,541.40  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

229.3  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

211.8  
         

194.1  

2104 
Хангамж бараа материалын 

зардал 

   

10,600.00  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

882.30  

       

894.70  

210401 Бичиг хэрэг 
      

1,000.00  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.30  

         

83.70  

210402 Тээвэр шатахуун 
      

7,000.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

583.00  
       

587.00  

210403 Шуудан холбоо, интернет 
      

1,800.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  
       

150.00  

210406 
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд 
авах 

         
800.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
66.00  

         
74.00  

2106 
Эд хогшил урсгал засварын 

зардал 
      

1,000.00  
       

300.00  
       

300.00  
       

400.00  
                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

210604 Урсгал засвар 
      

1,000.00  

       

300.00  

       

300.00  

       

400.00  
                  

2107 Томилолт зочны зардал 
      

4,700.00  

       

391.70  

       

391.70  

       

391.70  

       

391.70  

     

1,174.7  

       

391.70  

       

391.70  

       

391.70  

       

391.70  

       

391.70  

                

-    

                

-    

210702 Дотоод албан томилолт 
      

4,700.00  
       

391.70  
       

391.70  
       

391.70  
       

391.70  
     

1,174.7  
       

391.70  
       

391.70  
       

391.70  
       

391.70  
       

391.70  
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2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээ 
         

736.00  
                
-    

                
-    

       
736.00  

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

210802 Аудит баталгаажуулалт 
         

324.00  
    

       
324.00  

                  

210803 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 
         

140.00  
    

       

140.00  
                  

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 
         

200.00  
    

       

200.00  
                  

210805 Оношлогоо 
            

22.00  
    

         
22.00  

                  

210808 Банк санхүү 
            

50.00  
    

         
50.00  

                  

2109 
Бараа үйлчилгээний бусад 

зардал 
      

1,350.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

250.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  
       

100.00  

210901 
Бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 

         
150.00  

            
       

150.00  
          

210902 Хичээл үйлдвэрлэл 
      

1,200.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 
      

1,500.00  

       

250.00  

       

250.00  

       

125.00  

       

125.00  

       

125.00  

       

125.00  

                

-    

                

-    

       

125.00  

       

125.00  

       

125.00  

       

125.00  

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 
      

1,500.00  
       

250.00  
       

250.00  
       

125.00  
       

125.00  
       

125.00  
       

125.00  
                
-    

                
-    

       
125.00  

       
125.00  

       
125.00  

       
125.00  

213209 
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал 
урамшуулал 

1500.0 250 250 125 125 125 125     125 125 125 125 

3 
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 

ҮҮСВЭР 
164110.1 13942.7 13942.7 14653.7 13517.7 15293.1 13517.7 13542.7 13392.7 13517.7 13517.7 13126.0 12145.7 

32 
Орон нутгийн төсвөөс 

санхүүжих 
164110.1 13942.7 13942.7 14653.7 13517.7 15293.1 13517.7 13542.7 13392.7 13517.7 13517.7 13126.0 12145.7 

320001 Орон нутгийн төсвөөс  164110.1 13942.7 13942.7 14653.7 13517.7 15293.1 13517.7 13542.7 13392.7 13517.7 13517.7 13126.0 12145.7 

41 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1                       0 

42 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

420001 Удирдах ажилтан 1                         

420002 Гүйцэтгэх ажилтан 6                         

420003 Үйлчлэх ажилтан 2                         



Байгууллагын ..... оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хавсралт №4. 

 
ӨМНӨХ ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС БИЕЛЭЭГҮЙ,  

ЦААШИД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ШААРДЛАГАТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


