
 

 
 



НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж 

байгаа бусад бодлогын баримт 

бичиг, хууль тогтоомж 

 

Төсөв 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

 
Суурь 

түвшин 

 
Зорилтот 
түвшин 

 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

 
Хариуцах нэгж 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1:  Санхүүгийн хяналт шалгалтын хамрах хүрээний байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгжтэй үр дүнтэй 
харилцаа тогтоох замаар эрсдэлийн үнэлгэний мэдээлэл цуглуулж, үнэлгээ хийх урсгалыг бий болгох, эрсдэлд суурилсан санхүүгийн хяналт 
шалгалт 2021 онд 33% байгааг 2025 онд 100% болгох. 
Дотоод аудитын 2022-2025 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний Зорилт 2: Хамрах хүрээний байгууллагуудад эрсдэлийн удирдлагын 

нэвтрэлт, дотоод хяналтын тогтолцоо бүрдэлт 2021 онд 0% байгааг 2025 онд 100% болгох 

Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр: 

3.2.1.8. Нутгийн захиргааны байгууллагуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд зориулсан нэгдсэн цахим программыг нэвтрүүлэн, дотоод хяналт, 
шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, гүйцэтгэлийн хяналт, үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. 
3.3.2.4. Төрийн байгууллагуудад дотоод хяналтын нэгж ажиллуулан, төрийн албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлнэ 
Өвөрхангай аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

152. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим программыг нэвтрүүлэх, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний сүлжээг бий болгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

1.1 

Зорилт 1.1: Төсөвт 191 байгууллагын 

25%-тай тэнцэх байгууллагуудын 

дотоод хяналтын нэгжтэй үр дүнтэй 

харилцаа тогтоох. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Үр дүнтэй 

харилцаа 

тогтоосон 

байгууллагын 

тоо 

 
- 

Хагас жил: 19 
Бүтэн жил: 

48 

 
Жилдээ 

Улсын байцаагч 
нар 

1.1.1 

Арга хэмжээ: Төсөвт байгууллагын 

дотоод хяналтын нэгжийг санхүүгийн 

хяналт хийх цахим гарын авлага, 

аргачлалаар хангаж, хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх, сургалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Гарын авлага 

ашигласан 

байгууллагын 

тоо 

 
 

2021 онд 
0 
 
 

Хагас жил: 19 
Бүтэн жил: 

45 
 

3-р сард 
Албаны дарга, 

улсын байцаагч 
нар 

Сургалтад 

хамрагдсан 

байгууллагын 

тоо 

2021 онд 
123 

Хагас жил: 
177 

Бүтэн жил: 
177 

3-р сард 
Албаны дарга, 

улсын байцаагч 
нар 

1.1.2 Арга хэмжээ: 
 

 

Уралдаанд 

хамрагдах 
2021 онд 1-р 

түвшин 

Хагас жил: 
явцын үнэлгээ 

хийж үзэх 

 
 

Албаны дарга, 
Улсын байцаагч 

нар 



Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

хүрээний төсөвт байгууллага, орон 

нутгийн өмчит компаниудын дунд 

дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх 

уралдаан зарлаж, дүгнэх, 

урамшуулах 

 

500,0 

байгууллагууд

ын Эрсдэлийн 

удирдлагын 

төлөвшилтийн 

дундаж үнэлгээ  

Бүтэн жил 2-
р түвшин 

3-12 дугаар 
сар 

Уралдаанд 

хамрагдах 

байгууллагууд

ын Дотоод 

хяналтын  

төлөвшилтийн 

дундаж үнэлгээ 

2021 онд 2% 

Хагас жил: 
явцын үнэлгээ 

хийж үзэх 
Бүтэн жил 3-

р түвшин 

 
1.1.3 

Арга хэмжээ: 

Төсөвт байгууллагуудын дотоод 

хяналтын нэгжийн өөрийн 

байгууллагад өгсөн үнэлгээг нэгтгэж, 

дүн шинжилгээ хийх 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Дотоод 

хяналтын 

үнэлгээг 

нэгтгэсэн 

байгууллагын 

нийт 

байгууллагад 

эзлэх хувь 

 

2021 онд 
0% 

 
Хагас жил: 0 
Бүтэн жил: 

25% 

 
12-р сард 

 
Улсын байцаагч 

нар 

1.1.4 

Арга хэмжээ: 

Төсөвт байгууллагуудын дотоод 

хяналтын нэгжээр дамжуулан 

эрсдэлийн үнэлгээ хийх мэдээлэл 

цуглуулж,  эрсдэлийн үнэлгээ  хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрсдэлийн 

үнэлгээ хийсэн  

байгууллагын 

нийт 

байгууллагад 

эзлэх хувь 

2021 онд 
нарийвчилса

н үнэлээ 
хийгдээгүй 

орон нутгийн 
төсвийн 54 

байгууллага
д 

урьдчилсан 
үнэлгээ 
хийсэн 

Хагас жил: 0 
Бүтэн жил: 

25% 
12-р сард 

Улсын байцаагч 
нар 

1.1.5 

Арга хэмжээ: 

Эрсдэлийн үнэлгээнд суурилсан  

санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрсдэл 

суурилсан 

төлөвлөлтийн 

хувь 

2021 онд 
33% 

Хагас жил: 0 
Бүтэн жил: 

50%-ийн 
төлөвлөлт 

12-р сард 
Албаны дарга,  

Улсын байцаагч 
нар 



 

аудитын төлөвлөлт 2021 онд 33% 

байгааг 2023 онд 50% болгох 

 

 

. 

хийгдэж 
дотоод 

аудитын 
хороогоор 
батлагдсан 

байна.  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-2: Салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, нутгийн удирдлагыг эрсдэлийн мэдээллээр хангах 

замаар аймгийн бодлогын хэрэгжилтэд үзүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх. 

Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:  

2.2.1.3. Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөрийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, барагдуулах ажлыг зохион 

байгуулна.  

2.2.1.2. Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. 

Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

97. Төсвийн ил тод байдлыг хангах замаар шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад тогтмол хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллана. 

120.  Сум хөгжүүлэх сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ хийж, хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийг барагдуулах арга 

хэмжээ зохион байгуулна. 

Шилэн дансны тухай хууль:  

8.2. Энэ хуулийн 3.1.1-д заасан төсвийн байгууллага, албан тушаалтны шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг Төсвийн тухай 
хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагч хэрэгжүүлнэ. 

1.2 
Зорилт 1.2: Аймгийн удирдлагыг 

эрсдэлийн  мэдээллээр хангах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрсдэлийн 

мэдээлэл 

өгсөн тоо 

- 

Хагас жил: 
1 удаа 

Бүтэн жил: 
2 удаа 

6, 10-р 
сард 

Албаны дарга, 
дотоод аудиторууд 

1.2.1 

Арга хэмжээ: 

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

зорилгод учирч болох эрсдэлүүдийг 

тодорхойлж үнэлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрсдэлийн 

үнэлгээний 

гүйцтэгэлийн 

хувь 

 
- 

Хагас жил: 
40% 

Бүтэн жил: 
100% 

 
4-10-р 
сард 

Албаны дарга, 
дотоод аудиторууд 

 

1.2.2 

Арга хэмжээ: 

Мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний 2021 оны зардалд 

санхүүгийн хяналт шалгалт хийх 

/Зорилтод жил/ 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалт 

хийгдсэн эсэх 

- 

Хагас жил: 
Тийм  

Бүтэн жил:  
Тийм 

6-р сард 
Улсын байцаагч 

нар 



1.3 
Зорилт 1.3: Орон нутгийн орлого 

бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Орлого 

нэмэгдүүлэхэд 

чиглэж 

гаргасан 

зөвлөмжийн 

тоо 

 
- 

Хагас жил: 
1 

Бүтэн жил: 
2 

4,7-р сард 
Албаны дарга,  

Улсын байцаагч 
нар 

1.3.1 

Арга хэмжээ: 

Хужирт, Уянга, Бат-Өлзий сумын Ус, 

рашааны төлбөр ногдуулалт, 

төлөлтөд аймгийн Татварын 

хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалт 

хийх  

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалт 

хийгдсэн эсэх 

 
2021 онд 

тийм 

Хагас жил: 
Үгүй  

Бүтэн жил: 
Тийм  

7-р сард 
Улсын байцаагч 

нар 

1.3.2 

Арга хэмжээ: 

Арвайхээр, Уянга, Бат-Өлзий сумын 

газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлтөд 

хяналт шалгалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалт 

хийгдсэн эсэх 

 
2020 тийм 

Хагас жил: 
Тийм 

Бүтэн жил: 
Тийм 

4-р сард 
Улсын байцаагч 

нар 

1.4 

Аймгийн  19 сумын Сум Зорилт 1.4: 

хөгжүүлэх сангийн зээлийн хугацаа 

хэтрэлтийг бууруулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хугацаа 

хэтрэлтийн 

дундаж хувь 

 
25,5% 

Хагас жил: 
22% 

Бүтэн жил: 
20% 

 
Жилдээ 

Улсын байцаагч 
нар 

1.4.1 

Арга хэмжээ: 

6 сумын Сум хөгжүүлэх санд хяналт 

шалгалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалтад 

хийгдсэн 

сангийн тоо 

2021 онд 7 

Хагас жил: 
13 

Бүтэн жил: 
13 

1,2-р сард 
 

Улсын байцаагч 
нар 

1.4.2 

Арга хэмжээ: 

Гэрээний хугацаандаа зээлээ 

төлөөгүй, маргаан бүхий иргэдийн 

зээлийг төлүүлэх зорилгоор сумдын 

Засаг дарга болон Прокурорын 

газартай хамтран ажиллах. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Гэрээний 

хугацаа 

дууссан 

зээлийн нийт 

сангийн 

хөрөнгөд эзлэх 

хувь 

 
2020 онд 

18,7% 
2021 онд 

12,8 

 
Хагас жил: 

10,8% 
Бүтэн жил: 

8% 

 
 

Жилдээ 

 
Албаны дарга, 

Улсын байцаагч 
нар 

1.4.3 Арга хэмжээ: 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт тавьж 

ажилласан тоо 
2020 онд 1 
2021 онд 4 

Хагас жил: 
2 

Улирал 
бүрийн 
дараа 

Улсын байцаагч 
нар 



 
ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 
 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж 

байгаа бусад бодлогын баримт 

бичиг, хууль тогтоомж 

 

Төсөв 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

 
Суурь 

түвшин 

 
Зорилтот түвшин 

 

 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

 
Хариуцах 

нэгж 

Байгууллагын Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 3: Дотоод аудитын хамрах хүрээний байгууллагуудад засаглал, эрсдэлийн удирдлага, 
дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх замаар дотоод аудит хийгдэх хөрс суурийг бий болгох. 
Дотоод аудитын 2022-2025 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний Зорилт 3. Орон нутгийн өмчит компаниудын ашигтай ажиллаж байгаа 
байгууллага  2020 онд 2 байгааг 2025 онд 6 болгон нэмэгдүүлэх. 
Төсвийн тухай хууль:  

14.2.10.Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

69.3.Дотоод аудитад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, 

төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хамаарна. 

СХСангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
судалгааг улирал бүр нэгтгэн авч, 
хяналт тавьж ажиллах 

Бүтэн жил: 
4 

сарын 15-
ны дотор 

1.5 
Зорилт 1.5: Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хуулийн 

хэрэгжилтийн 

хувь 

 
2021 онд 

91% 

Хагас жил: 
92% 

Бүтэн жил: 
95% 

 
Жилийн 

турш 

 
Улсын 

байцаагч нар 

1.5.1 

Арга хэмжээ: 

Аймгийн Засаг даргын төсвийн эрхлэх 
асуудлын хүрээний байгууллагуудын 
шилэн дансны цахим хуудсанд 
мэдээлэл байршуулж байгаад улирал 
бүр хяналт шалгалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалт 

хийсэн тоо 

 

4 

Эхний 
хагас 

жилд: 2 
удаа 

Жилийн 
эцэст: 4 

удаа 

Улирал 
бүрийн 
дараа 

сарын 25-
ны дотор 

 
Улсын байцаагч 

нар 

1.5.2 

Арга хэмжээ: 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн 
талаарх асуудлыг аймгийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Зөвлөлийн 

хуралд 

хэлэлцүүлсэн 

тоо 

 
2021 онд 2 

удаа 

Эхний 
хагас 

жилд: 1 
удаа 

Жилийн 
эцэст: 2 

удаа 

 
1, 4-р 

улиралд 

 
Албаны дарга 

Улсын байцаагч 
нар 



2.1 

Зорилт 2.1:Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн эрхлэх асуудлын 

хүрээний төсвийн зарим 

байгууллагуудад дотоод аудит хийх   

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Дотоод 

аудитад 

хамрагдсан 

байгууллагын 

тоо 

2020 онд 3 
Эхний хагас 

жилд: 9 
Жилийн эцэст: 9 

3,5,12-р 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

2.1.1 

Арга хэмжээ: 

Арвайхээр, Бат-Өлзий, Баян-Өндөр, 

Сант, Нарийнтээл, Төгрөг сумдын 

Засаг даргын Тамгын газарт 

санхүүгийн дотоод аудит хийх, 

зөвлөмжийн мөрөөр ажиллах 

 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

 

 

 

 

Засаглал, 

эрсдэлийн 

удирдлага, 

дотоод 

хяналтын 

тогтолцооны 

төлөвшилтийн 

дундаж үнэлгээ 

2021 онд 
Засаглал-2-р 

түвшин 
Эрсдэлийн 
улирдлага -
1-р түвшин 

Дотоод 
хяналтын 

тогтолцоо 2-
р түвшин 

Эхний хагас 
жилд: Үнэлгээ 
хийж зөвлөмж 
өгсөн байна 

Жилийн эцэст: 
Засаглал-3-р 

түвшин 
Эрсдэлийн 

улирдлага -2-р 
түвшин Дотоод 

хяналтын 
тогтолцоо 3-р 

түвшин 

3,5,12-р 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

Зөвлөмжийн 

хэрэгжилийн 

хувь 

 

Эхний хагас 
жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 
100% 

2.1.2 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудитад хамрагдаагүй бусад 

сумдын ЗДТГ-ыг зөвлөмжөөр хангах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Зөвлөгөө өгсөн 

байгууллагын 

тоо 

- 
Эхний хагас 

жилд: 3 
Жилийн эцэст: 5 

5,6,11-р 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

2.2 

Зорилт 2.2: Ашигтай ажиллаж байгаа 
Орон нутгийн өмчит компаниудын 
тоог 2021 онд 2 байгааг 2022 онд 3 
болгон нэмэгдүүлэх. 
 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Ашигтай 

ажиллаж 

байгаа 

компанийн тоо 

2021 онд 2 

Эхний хагас 
жилд: ашигт 
ажиллагааны 
явцын үнэлгээ 
хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: 3 

6,12 
дугаар 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

2.2.1 

Арга хэмжээ: 

Орон нутгийн өмчит 2 компанид 

санхүүгийн дотоод аудит хийх, 

зөвлөмжийн мөрөөр ажиллах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Дотоод 

аудитад 

хамрагдсан 

компанийн тоо 

2020 онд 3 
Эхний хагас 

жилд: 3 
Жилийн эцэст: 5 

 
9-р сард 

Дотоод 
аудиторууд 



Зөвлөмжийн 

хэрэгжилийн 

хувь 

2020 онд 
72.8% 

Эхний хагас 
жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 
100% 

9-12 
сард 

2.2.2 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудитад хамрагдаагүй 

компаниудыг зөвлөмжөөр хангах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Зөвлөгөө өгсөн 

компанийн тоо 
Зөвлөмж өгч 

байгаагүй 

Эхний хагас 
жилд: 0 

Жилийн эцэст: 1 

10-р 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

2.2.3 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудитын тайланг аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Дотоод 

аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хэлэлцүүлсэн 

тайлангийн 

нийт аудитад 

эзлэх хувь 

2021 онд 
80% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

6,12 
дугаар 
сард 

Дотоод 
аудиторууд 

2.2.4 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудитын хорооноос гарсан 

зөвлөмж, тогтоолын биелэлтийг эргэн 

хянах, тайланг Сангийн яаманд 

хүргүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Зөвлөмж, 

тогтоолын 

хэрэгжилтийн 

хувь 

2021 онд 
Аудитын 
хорооны 

тогтоолын 
хэрэгжилтий

н хувь: 
84.3% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

 
Зөвлөм

ж, 
тогтоолд 
заасан 

хугацаан
д 

Дотоод 
аудитын 
хорооны 
нарийн 

бичгийн дарга 

2.3 
Зорилт 2.3: Эрсдэлд суурилсан 

санхүүгийн хяналт шалгалт хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Эрсдэлд 

суурилсан 

санхүүгийн 

хяналт 

шалгалтын 

төлөвлөлтийн 

хэрэгжилт 

 
2021 онд 

100% 

Хагас жил: 80% 
Бүтэн жил: 100% 

1,2,4,6,7,
9-р сард 

Улсын 
байцаагч нар 

2.3.1 

Арга хэмжээ: 

10 объектод санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийх / Өлзийт, Сант, Гучин-

Ус , Богд, Тарагт, Хужирт сумын 

Эрсдэлээс хамгаалах сан, Аймгийн 

ОНХСан, Хархорин сумын ОНХСан, 

Аймгийн Засаг даргын нөөцийн 2021 

оны үйл ажиллагаа, аймгийн 

Гамшгаас хамгаалах эрсдлийг 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалтад 

хамрагдсан 

объектын тоо 

тоо 

2021 онд 13 
Хагас жил: 8 

Бүтэн жил: 10 
1,2,4,6,7,
9-р сард 

Улсын 
байцаагч нар 



бууруулах арга хэмжээний 2021 

оны үйл ажиллагаа/ 

2.3.2 

Арга хэмжээ: 

Санхүүгийн хяналт шалгалтад 

хамрагдсан байгууллагуудын албан 

хаагчдад шалгалтын тайлангийн 

танилцуулга болон холбогдох 

хуулийн сургалтыг хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Танилцуулга 

хийсэн 

байгууллагын 

нийт 

шалгалтад 

эзлэх хувь 

 
2020 онд 

100% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

Шалгалт 
хийгдсэн 

тухай 
бүрд 

 
Улсын 

байцаагч нар 

2.3.3 

Арга хэмжээ: 

Аймгийн Засаг даргын сайд нартай 

байгуулсан гэрээнд тусгагдсан, иргэд 

болон байгууллагаас ирсэн өргөдөл, 

санал хүсэлтийн дагуу санхүүгийн 

хяналт шалгалт хийх, мэдээлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Ирсэн хүсэлт, 

өргөдлийн 

дагуу шалгалт 

хийсэн хувь 

2020 онд 
100% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

Санал, 
хүсэлт 
ирсэн 
тухай 
бүрд 

 
Улсын 

байцаагч нар 

2.4 
Зорилт 2.4: Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын мөрөөр ажиллах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналт 

шалгалтын үр 

дүнг тооцон 

ажилласан 

байгууллагын 

нийт 

шалгалтад 

эзлэх хувь 

 
2020 онд 

100% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

 
3-12 
сард 

 
Улсын 
байцаагч нар 

2.4.1 

Арга хэмжээ: 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 

тайланг дотоод аудитын хороонд 

хэлэлцүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хороогоор 

хэлэлцүүлсэн 

шалгалтын 

нийт 

шалгалтад 

эзлэх хувь 

 
2021 онд 

100% 

Хагас жил: 100% 
Бүтэн жил: 100% 

4,7,10,12 
дугаар 
сард 

Улсын 
байцаагч нар 

2.4.2 

Арга хэмжээ: 

Санхүүгийн хяналт шалгалтаас 

гарсан акт, албан шаардлага, 

аудитын хорооны тогтоолын 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Акт, албан 

шаардлага, 

тогтоолын 

биелэлтийн 

хувь 

2021 онд 
актын 

биелэлт 
100% албан 
шаардлага 

биелэлт 12% 

Хагас жил: актын 
биелэлт 70% 

албан шаардлага 
биелэлт 50% 

Тогтоолын 
биелэлт 50% 

 
Акт, 

албан 
шаард-
лагад 
заасан 

 
Улсын 

байцаагч нар, 
Дотоод 
аудитын 
хорооны 



биелэлтийг тооцон ажиллах, тайланг 

Сангийн яаманд хүргүүлэх 

Тогтоолын 
биелэлт: 

100% 

Бүтэн жил: актын 
биелэлт 100% 

албан шаардлага 
биелэлт 75% 

Тогтоолын 
биелэлт 100% 

хугацаан
д 

нарийн 
бичгийн дарга 

 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад бодлогын 

баримт бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 

үзүүлэлт 
Суурь түвшин 

Зорилтот 
түвшин 

 

Хугацаа         
/I-IV улирал/ 

Хариуцах нэгж 

Стратеги төлөвлөгөөний Зорилго 4:  Дотоод аудиторуудын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, дотоод аудитаар мэргэшүүлэх 

Дотоод аудитын 2022-2025 оны дунд хугацааны төлөвлөгөөний Зорилт 1: Дотоод аудитаар мэргэшсэн боловсон хүчин 2021 онд 0% 
байгааг 2025 онд 100% болгох. 

Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр: 

3.1.1.2. Төрийн албан хаагчийг тогтвортой ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг 

хэрэгжүүлж  тэднийг дотоод гадаадын  сургалт, давтан сургалтад хамруулна. 

Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

142: “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчийг тогтвортой 
ажиллах баталгааг хангаж, чадахуйн зарчимд суурилж, төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

144: Төрийн албаны сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн томилгоо, сахилга хариуцлага, ёс зүйтэй холбоотой шийдвэрийг бүх байгууллагад ил 
тод, нээлттэй болгоно. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр: 

 
Зорилт 3.1.  Бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

1 албан 

хаагчид 

ногдох 

дундаж хүн 

өдөр 

2021 онд нийт 
1268 хүн өдөр 

ажилласны 
55,8 хувь 

буюу 708 хүн 
өдрийг хяналт 

шалгалт, 
дотоод 

Хагас бүтэн 
жил: албан 

хаагч жилийн 
нийт хүн 

өдрийн 55%-г 
үндсэн үйл 

ажиллагаанд 

Жилдээ Албаны дарга 



аудитад 
зарцуулсан 

зарцуулсан 
байна. 

3.1.1 

Арга хэмжээ: 

Албаны орон тоог нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр албаны дүрэмд тусгаж, 

аймгийн Засаг даргаар батлуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Нэмэгдсэн 

орон тоо 
2021 онд 9 
орон тоо 

Хагас жил: 2 
Бүтэн жил: 2 

 
3-р сард 

 
Албаны дарга 

3.1.2 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудиторуудыг дотоод 

аудитаар мэргэшүүлэх сургалтад 

хамруулах 

1300,0 

Сургалтад 

хамрагдсан 

хүний тоо 

2021 онд 0 
Хагас жил: 1 
Бүтэн жил: 2 

5-,10-р сар 
Албаны дарга, 

дотоод 
аудиторууд 

3.1.3 

Арга хэмжээ: 

Албан тушаалын мэргэшүүлэх 

багц, богино, дунд хугацааны 

сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулах, цаашид шатлан 

дэвших бололцоогоор хангах. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Сургалтад 

хамрагдсан 

албан 

хаагчдын тоо 

- 
Хагас жил: 1 

Жилийн эцэст: 
2 

1,2-р 
улиралд 

Албаны дарга 

3.1.4 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын албан хаагчдад  

хууль зүйн мэдээлэл болон хууль 

хэрэглэх арга зүйгээр хангах, хувь 

хүний хөгжлийн сургалт зохион 

байгуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Сургалт 

хийсэн тоо 
2020 онд 4 

Хагас жил: 2 
Жилийн эцэст: 

4 

1, 3-р 
улиралд 

Албаны дарга 

3.1.5 

Арга хэмжээ: 

Ажлын цаг ашиглалт, 

төлөвлөлтийг сайжруулах ажил 

зохион байгуулах. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Үйл 

ажиллагаа, 

үүрэг 

даалгавар 

хугацаандаа 

биелсэн хувь 

2021 онд 80% 

Хагас жил: 
90% 

Бүтэн жил: 
100% 

1-12-р сард Албаны дарга 

3.1.6 

Арга хэмжээ: 

Төрийн албанаас түр 

чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны 

тухай хуульд заасан үндэслэлээр 

чөлөөлөгдсөн төрийн албан 

хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

-Холбогдох 
мэдээллийг 

цахим 
хуудсанд 

бүрэн 

Жирэмсэн 
амаржсаны 
чөлөөтэй 
байгаа 2, 
тэтгэвэрт 
гарсан 1 

 
Хагас жил: 
Тухай бүрд 

бүрэн  
байршуулсан 

байна. 

 
 
 

Тухай бүр 

 
 
 

Албаны дарга, 
хүний нөөц 



байгууллагын цахим хуудсанд 

байршуулж, хүний нөөцийн 

программд бүртгэж, сул орон 

тооны зарыг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт байршуулж 

ил тод, нээлттэй болгох 

байршуулсан 
эсэх 

-Хүний 

нөөцийн 

программд 

бүртгэсэн 

эсэх 

албан 
хаагчийг 

Хүний 
нөөцийн 
системд 
бүртгэж 

мэдээлсэн. 
Жолоочийн 

сул орон 
тооны 

мэдээллийг 
албаны  

http://www.san
khuuhyanalt.ov

.gov.mn/ 
цахим 

хуудасны “ил 
тод” цэсний 

“хүний 
нөөцийн ил 
тод байдал” 
хэсэгт, зарыг 

“мэдээ 
мэдээлэл” 

цэсний  
“ажлын 

байрны зар” 
хэсэгт 

байршуулсан. 

Бүтэн жил: 
Тухай бүрд 

бүрэн  
байршуулсан 

байна. 
 

хариуцсан 
ажилтан 

3.2 
Зорилт 3.2. Авлига ашиг 

сонирхолын зөрчилгүй ажиллах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Авлиг ашиг 

сонирхолын 

зөрчил үүссэн 

эсэх 

Үгүй 

Хагас жил: 
Үгүй 

Бүтэн жил: 
Үгүй 

Жилдээ 
Улсын байцаагч 

нар 

3.2.1 

Арга хэмжээ: 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, 

Авлигын эсрэг үндэсний 

хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Төлөвлөгөөни

й 

хэрэгжилтийн 

хувь 

2021 онд 99% 

Хагас жил: 
100% 

Бүтэн жил: 
100% 

Жилдээ 
Аланы дарга,  

С.Дуламжаргал, 
албан хаагчид 

http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/
http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/
http://www.sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/


хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлэх. 

3.2.2 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын цахим хуудсанд 

авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайланг, иргэд болон 

хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө 

орлогын мэдүүлэг гаргах албан 

тушаалтнуудад зориулсан 

шаардлагатай гарын авлага, 

тараах материал бусад 

мэдээллийг бэлтгэн  байршуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Мэдээлэл 

байршуулсан 

эсэх 

Албаны   
авлигын эсрэг 

үйл 
ажиллагааны 

2020, 2021 
оны 

төлөвлөгөө, 
биелэлт, 
мэдэгдэл 
тайлбар 
зэргийг 

http://sankhuu
hyanalt.ov.gov.
mn/ хуудасны 

“ил тод 
байдал” 
цэсний 

“авлига, ашиг 
сонирхолын 

зөрчлөөс 
урьдчилан 

сэргийлэх үйл 
ажиллагаа” 

хэсэгт 
байршуулсан. 

Хагас жил: 
Төлөвлөгөөг 
байршуулсан 

байна. 
Бүтэн жил: 
Төлөвлөгөө, 
гарын авлаг 

мэдээлэл 
тайланг 

байршуулсан 
байна. 

3, 12-р сар 

Төлөвлөгөө 
тайлан гаргах 
үүрэг бүхий 
албан хаагч, 
бусад албан 

хаагчид 

3.2.3 

Арга хэмжээ: 

Шинээр томилогдож байгаа 

болон дэвшин томилогдож байгаа  

ТЗ-ны албан тушаалтнуудыг 

томилохдоо ХАСУМ-ыг гаргуулан 

Авлигатай тэмцэх газраар 

хянуулсны үндсэн дээр томилох. 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хуулийн дагуу 

хийгдсэн 

томилгооны 

хувь 

 
2020 онд 

100% 

 
Хагас жил: 

100% 
Бүтэн жил: 

100% 

 
 

Хуулийн 
хугацаанд 

 
Албаны дарга, 

Улсын байцаагч 
нар 

3.3 

Зорилт 3.3: Байгууллагын өдөр 

тутмын үйл ажиллагааг 

тасралтгүй жигд явуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Үйл 

ажиллагаанд 

доголдол, 

Үгүй 
Хагас жил: 

Үгүй 
Жилдээ Албаны дарга 

http://sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/
http://sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/
http://sankhuuhyanalt.ov.gov.mn/


цалгардал 

гаргасан эсэх 

Бүтэн жил: 
Үгүй 

3.3.1 

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 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

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. 

2020 оны 
410,0 мянга 
гаруй хуудас  

44 
хадгаламжийн 

нэгж үүсгэн 
албаны 
архивт 

бүртгэлжүүлэ
н 

байршуулсан. 
Албан хэрэг 
хөтлөлтийг 

хуулийн дагуу 
хөтөлсөн, 

2021 онд нийт 
681 баримт 

бичгийн 
бүртгэлжүүлс

эн.  
Өргөдөл 

гомдлын 1-4 
дугаар 

улирлын 
мэдээг 
Төрийн 

захиргааны 
удирдлагын 
хэлтэст, 1-12 
дугаар сарын 

мэдээг 
Санхүү 
төрийн 
сангийн 
хэлтэст 

Хагас, бүтэн 
жилээр 2021 
оны баримт 
бичгүүдээр 

хадгаламжийн 
нэгж үүсгэн 
архивласан 

байна. 

Архив, албан 
хэрэг 

хөтлөлтийн үйл 
ажиллагааг 

хууль журам, 
зааврын дагуу 
явуулж, албан 
бичиг, өргөдөл 
хүсэлтийг зохих 
журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ. 

Жилдээ 
 

Бичиг хэргийн 
ажилтан 



Удирдах дээд 
байгууллага 
болон бусад 

аж ахуйн 
нэгж, 

байгууллагууд
аас цаасан 
суурьтай 

албан бичиг 
180  ирсэнээс 
хариутай 43 
албан бичигт 

карт нээн, 
хариуцсан 

албан 
тушаалтнууда

ар 
шийдвэрлүүл

эн хариуг 
хүргүүлсэн. 

3.3.2 

Арга хэмжээ: 

Албаны дотоод ажлын зохион 

байгуулалтыг хийж эзэнжүүлэх 

замаар албаны хэмжээнд гарч 

байгаа бүх төрлийн тайлан, 

мэдээг нэгтгэн холбогдох 

газруудад хүргүүлэх. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Тайлан 

мэдээг 

хугацаанд нь 

гарган 

хүргүүлсэн 

хувь 

 
2021 онд 

100% 

 
Хагас жил: 

100% 
Бүтэн жил: 

100% 

Тайлан 
мэдээ гаргах 
хугацаа тус 

бүрд 

Улсын байцаагч, 
бичиг хэргийн 

ажилтан, 
нягтлан бодогч 

нар 

3.3.3 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагаас боловсруулагдан 

гарч байгаа тушаал, шийдвэрийн 

төсөл, албан бичиг, бусад 

байгууллагатай байгуулах 

гэрээний төслийн эрх зүйн 

үндэслэлийг хянах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

 

Баримт 

бичгүүд хууль 

эрх зүйн 

зөрчилгүй 

үйлдэгдсэн 

байх 

2021 онд нийт 
260 бичиг 

баримт 
боловсруулаг

дан гарсан 
эдгээрийн  
эрх зүйн 

үндэслэл зөв 
хууль 

тогтоомжид 
нийцсэн, ямар 

Хагас бүтэн 
жилээр: 
Тушаал 

шийдвэр, гэрээ, 
байгууллагаас 
боловсруулагд
ан гарч байгаа 

албан 
бичгүүдийн эрх 
зүйн үндэслэл 

зөв хууль 

Жилдээ 
 

Албаны дарга 



нэг зөрчил 
гарч 

байгаагүй 

тогтоомжид 
нийцсэн, 

зөрчилгүй 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр: 

3.3.1.1. Цахим технологид суурилсан арга хэлбэрээр хууль эрх зүйн, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж “Бүх нийтийн эрх зүйн” боловсрол 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. 

Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

149. Төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчлах зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хяналт тавьж, 
иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл түгээх, нийгмийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарч, “Нэг цонхны мэдээлэл” 
үйл ажиллагааг үр дүнтэй нэвтрүүлнэ. 
154. Сумдад эрх зүйн танхимыг байгуулж, тэдгээрт түшиглэн  цахимаар эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ 

3.4 

Зорилт 3.4  Байгууллагын үйл 

ажиллагаагааг олон нийтэд 

сурталчлан таниулах, хэвлэл 

мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 

ажлыг зохион байгуулж, албаны 

цахим хуудсанд хандагч болон 

хандалтын тоо болон фэйсбүүк 

хуудас дагагчийн тоог 

нэмэгдүүлэх. 

 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Цахим 

хуудсанд 

хандагч болон 

хандалтын 

тоо 

2021 онд 
цахим 

хуудсанд  
9632 иргэн 
55781 удаа 

хандсан 

-Хагас жил: 
цахим 

хуудсанд  5000 
иргэн 35000 

удаа хандсан 
байна. 

- Бүтэн жил: 
цахим 

хуудсанд  
10000 иргэн 
70000 удаа 

хандсан байна. 
 

 
 

Жилийн 
турш 

 
 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 

Фэйсбүүк 

хуудсаны 

дагагчийн тоо 

2021 оны 
байдлаар 

3252 
дагагчтай 

Хагас жил: 
Фэйсбүүк 
хуудасны 

дагагч -3400 
Бүтэн жил: 
Фэйсбүүк 
хуудасны 

дагагч 4000 

Жилийн 
турш 

Албаны дарга, 
албан хаагчид 

3.4.1 

Арга хэмжээ: 

Албаны үйл ажиллагаа, хяналт 

шалгалтын ажил, үр дүнг 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

 

Мэдээлэл 

бэлтэн цахим 

 
 

2021 онд 9 

 
Хагас жил: 4 

Бүтэн жил: 10 

 
 

1-12-р сард 

 
 

Албаны дарга, 
Албан хаагчид 



сурталчлан таниулах, иргэдэд 

хууль эрх зүйн зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгөх үүднээс албан 

хаагч бүр жилд 1 удаа 

танилцуулга, мэдээлэл бэлтгэн 

албаны цахим хуудас, Фэйсбүүк 

хуудсанд байршуулах 

хуудсанд 

байршуулсан 

тоо 

3.4.2 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын үйл ажиллагааны 

болон санхүүгийн хяналт 

шалгалт, дотоод аудитын, 

төлөвлөгөө товч тайланг тухай 

бүр албаны цахим хуудас, 

Фэйсбүүк хуудсанд тус тус 

байршуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Цахим 

хуудсанд 

байршуулсан 

мэдээллийн 

тоо 

2021 онд 
Цахим 

хуудсанд -68 
мэдээлэл 
Фэйсбүүк 

хуудсанд- 70 
мэдээлэл 

 

Хагас жил: 
Цахим 

хуудсанд - 35 
мэдээлэл 
Фэйсбүүк 

хуудсанд- 40 
мэдээлэл 

Бүтэн жил: 
Цахим 

хуудсанд -70 
мэдээлэл 
Фэйсбүүк 

хуудсанд- 80 
мэдээлэл 

 

 
 

Тухай бүр 

 
Албан хаагчид 

3.4.3 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын үйл ажиллагааг 

орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр дамжуулан жилд 2-

оос доошгүй удаа  сурталчлах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хэвлэл 

мэдээллийн 

хэрэгслээр 

сурталчилсан 

тоо 

- 
Хагас жил: 1 
Бүтэн жил: 2 

3,10-р сард 
Албаны дарга, 
Албан хаагчид 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго:  Байгууллагын төсөв санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах 

Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр: 

Зорилт 2.1. Төсвийн төлөвлөлт, хариуцлагыг сайжруулж, цахим системийг хөгжүүлж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана 

Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

98: Төрийн сангийн үйл ажиллагааны портал  цахим шилжилтийн хүрээнд эрхийн бүртгэлийн сан систем нэвтрүүлэх ажлын баазыг бүрдүүлж, 

цалингийн нэгдсэн системээс цалингийн гүйлгээг цахимжуулах. 

 



3.5 

Зорилт 3.5: Төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж 

зарцуулах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Үүссэн өр 

авлагын 

хэмжээ 

 
0 

 
0 

 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.5.1 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын 2022 оны төсвийн 

төслийг батлуулах, 2024-2025 

оны дунд хугацааны төсвийн 

төлөвлөлтийг  боловсруулан, 

холбогдох байгууллагад 

хүргүүлэх. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Төсвийн 

төсөл хуулийн 

хугацаанд 

холбогдох 

газарт 

хүргэгдэж 

батлагдсан 

байх. 

2022 онд 
төсвийн 
төслийг 
хуулийн 

хугацаанд 
хийж 

хүргүүлсэн. 

Хагас жил:  
2023 оны 

төсвийн төсөл, 
2024-2025 оны 

төсвийн 
хүрээний 
мэдэгдэл 

боловсруулагд
аж эхэлсэн 

байна. 
Бүтэн жил:  

2023 оны 
төсвийн төсөл, 
2024-2025 оны 

төсвийн 
хүрээний 

мэдэгдлийг 
боловсруулан 
Санхүү төрийн 

сангийн 
хэлтэст хүргэж, 

төсөв 
батлагдсан 

байна. 

 
 
 

5-р сард 

 
 
 

Нягтлан бодогч 

3.5.2 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын 2022 оны 

батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах, зарцуулалтын 

мэдээ тайланг холбогдох газарт 

хугацаанд нь хүргүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Төсөв 
зориулалтын 

дагуу 
зарцуулагдса

н байх 

Мэдээ тайлан 

хуулийн 

хугацаанд 

гарч, 

холбогдох 

2021 оны 
Төсвийг 

батлагдсан 
хуваарийн 

дагуу захиран 
зарцуулж 

мэдээ тайланг 
хугацаанд нь 

гарган 
хүргүүлсэн 

Хагас жил:  
Батлагдсан 
төсвийг 1-6 

сард 
батлагдсан 
хуваарийн 

дагуу 
зарцуулсан 

байна. 

1-6 сарын 
төсвийн 

 
 
 

Сар бүр 

 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 



газарт 

хүргэгдсэн 

байх 

гүйцэтгэлийн 
мэдээг санхүү 

төрийн сангийн 
хэлтэст 
хуулийн 

хугацаанд 
хүргүүлсэн 

байна. 

Бүтэн жил:  
Батлагдсан 

төсвийг  
хуваарийн 

дагуу 
зарцуулсан 

байна. 

1-12 сарын 
төсвийн 

гүйцэтгэлийн 
мэдээг санхүү 

төрийн сангийн 
хэлтэст тухай 
бүр хуулийн 
хугацаанд 
хүргүүлсэн 

байна. 

3.6 

Зорилт 3.6: Санхүүгийн үйл 

ажиллагааг холбогдох 

стандартын  дагуу хөтлөх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 

авсан дүгнэлт 

Зөрчилгүй 
Хагас, бүтэн 

жил: Зөрчилгүй 
Сар бүр Нягтлан бодогч 

3.6.1 

Арга хэмжээ: 

Санхүүгийн өдөр тутмын үйл 

ажиллагааг УСНББСтандартын 

дагуу хөтлөн явуулж, тайланг 

гаргасан байна. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Санхүүгийн 
тайланг 

хугацаанд нь 
гаргасан эсэх 

Санхүүгийн 
тайланг хагас 
бүтэн жилээр 

гаргаж 
тайлагнасан 

Хагас жил: 
санхүүгийн 

тайлан гарсан 
байна. 

Бүтэн жил: 
санхүүгийн 

тайланг гаргаж 
аудитын 

Сар, хагас, 
бүтэн 

жилээр 
Нягтлан бодогч 



байгууллагад 
хянуулсан 

байна. 

3.6.2 

Арга хэмжээ: 

Байгууллагын аж ахуйн өдөр 

тутмын үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах, албан хаагчдыг 

шаардлагатай хөрөнгө 

материалаар хангаж, хөрөнгийн 

хөдөлгөөн, хадгалалт 

хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт 

тавих 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

- Тооллого 
хийж тооцоо 

бодсон 
байдал 

 

 

- Орон 
нутгийн 

өмчийн гэрээ 
дүгнэлтийн 

хувь 

. 

2021 онд 
жилд 2 удаа 

тооллого 
хийсэн 

 

 

2020 он гэрээг 
97,6% 

дүгнүүлсэн 

 

 

Хагас жил:  - 
Хөрөнгийн 

хагас жилийн 
тооллогыг 

хийсэн байна 

Бүтэн жил:  Эд 
хөрөнгийн 

тооллогыг 2 
удаа хийсэн 

байна. 

2021 оны Орон 
нутгийн өмчийн 

гэрээг 
дүгнүүлсэн дүн  
суурь түвшнээс  
багагүй   байна. 

 

Сар, улирал, 
хагас бүтэн 

жилээр 

Нягтлан бодогч, 
нярав 

3.7 

Зорилт 3.7: Төсөв санхүүгийн ил 

тод нээлттэй байдлыг ханган 

ажиллах 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

 

2021 онд 90% 

Хагас, бүтэн 
жил: 95% 

 Нягтлан бодогч 

3.7.1 

Арга хэмжээ: 

Шилэн дансны цахим хуудсанд 

мэдээллийг байршуулах. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

-Шилэн 
дансны цахим 

хуудсанд  
мэдээллийг 

хуулийн 
хугацаанд 

байршуулалт
ын хувь 

-Улирлын 
мэдээ 

илгээлтийн 
хувь 

2021 онд 

 

98,6% 

 

 

 

 

100% 

Хагас жил:  1-6 
дугаар сарын 
мэдээллийг 

хуулийн 
хугацаанд 

100% 
байршуулсан 

байна. 

1,2 дугаар 
улирлын 

мэдээг хуулийн 
хугацаанд 

 
 

Нягтлан бодогч 



100% илгээсэн 
байна. 

Бүтэн жил: 1-
12 дугаар 

сарын 
мэдээллийг 

хуулийн 
хугацаанд 

100% 
байршуулсан 

байна. 

1-4 дүгээр 
улирлын 

мэдээг хуулийн 
хугацаанд 

100% илгээсэн 
байна. 

Стратеги төлөвлөгөөний Зорилго 5:  Материаллаг баазыг өргөтгөх, шинэчлэх, ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах 
Аймгийн Засаг даргын  2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр: 

Зорилт 3.6   Хууль сахиулах болон хяналтын байгууллагууд, тэдгээрийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 
Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө: 

161. Зарим хууль, хяналтын байгууллагын албан хэрэгцээнд автомашин, бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник  хэрэгслийг үе шаттайгаар 
шийдвэрлэнэ. 
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07/04 дугаар тогтоол 2022 оныг “Орчны бохирдлыг бууруулах, ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх” жил болгон зарлах тухай 
 

3.8 
Зорилт 3.8: Ажлын орчин 

нөхцлийг сайжруулах 
11700,0 

Албн 
хаагчдын 

сэтгэл 
ханамжийн 

түвшин 

2021 онд 
57,1% 

Хагас, Бүтэн 
жил: 65% 

Жилдээ  
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.8.1 

Арга хэмжээ: 

Шаардлага хангасан зөөврийн 

компьютер 2021 онд 3 байгааг 

2022 онд 6 болгон нэмэгдүүлэх 

9600,0 

Шаардлага 
хангасан 

компьютерийн 
тоо 

2021 онд 3 
Хагас жил: 4 

Бүтэн жил: 5 
4,11-р сард 

Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 



3.8.2 

Арга хэмжээ: 

Шаардлага хангасан хэвлэх 

төхөөрөмж 2021 онд 2 байгааг 

2021 онд 2 болгон нэмэгдүүлэх 

1100,0 

Шаардлага 
хангасан 

хэвлэгчийн 
тоо 

2021 онд 1 
Хагас жил: 1 
Бүтэн жил: 2 

11-р сард 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.8.3 
Арга хэмжээ: 

Архивын шүүгээтэй болох 
1000,0 

Архивын 
шүүгээний тоо 

2021 онд 0 
Хагас жил: 0 
Бүтэн жил: 1 

11-р сард 
Албаны дарга, 
нягтлан бодогч 

3.8.4 

Арга хэмжээ: 

Зорилтод жилийн хүрээнд албан 

хаагч бүр 5 цэцэг нэмж тарьснаар 

албан тасалгааны цэцэг 2021 онд 

23 байгааг 63 болгон  

нэмэгдүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

албан 

хаагчдын 

хандив 

 

Цэцэгний тоо 
2021 онд 23 

Хагас жил: 43 
Бүтэн жил: 63 

3-12 сард 
Албаны дарга, 
албан хаагчид 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: 
Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгэр тогтоол 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 
Сангийн сайдын 2019 оны 274 дүгээр тушаал “Дотоод аудитын чанарын үнэлгээ хийх журам” 
 

3.9 
Зорилт 3.9: Дотоод хяналтын үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Хяналтаар 
өгсөн 

зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийн 

хувь  

2021 онд 70%  

Хагас жил: 
үнэлгээ 

хийгдэхгүй 

Бүтэн жил: 
80% 

4-12 сард 
Дотоод 

хяналтын нэгж, 
БНШК 

3.9.1 

Арга хэмжээ: 

Дотоод аудитын үйл ажиллагаанд 

дотоод үнэлгээ хийх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Чанарын 
батлагаажуул
алтын  хийсэн 

тоо 

Дотоод 
үнэлгээ хийж 

байгаагүй 
2021 онд 
сангийн 

яамнаас 1 
удаа хийсэн 

Хагас жил: 
Дотоод үнэлгээ  
хийх аргачлалд 

суралцсан 
байна. 

Бүтэн жил:1 

5,6,10,11-р 
сард 

Албаны дарга, 
ахлах байцаагч 

нар 

3.9.2 

Арга хэмжээ: 

Эрсдэлд суурилсан дотоод 

хяналтын төлөвлөгөө гарган, 

хийж хэрэгжүүлэх 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Төлөвлөгөөни
й 

хэрэгжилтийн 
хувь 

2021 онд 
100% 

Хагас жил: 
20% 

Бүтэн жил: 
100% 

4-12 сард 
Дотоод 

хяналтын нэгж 



3.9.3 

Арга хэмжээ: 

Албаны архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
хяналт  хийх төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэх. 

Батлагдсан 

төсвийн 

хүрээнд 

Төлөвлөгөөни
й 

хэрэгжилтийн 
хувь 

2021 онд 
100% 

Хагас жил: 
20% 

Бүтэн жил: 
100% 

4-12р сард БНШК 

 

 

-оОо- 


