
НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН  

2020 ОНЫ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2020 оны 12 дугаар сарын 07 

 

Тус байгууллага нь дараах хууль, эрх зүйн актуудыг үйл ажиллагаандаа 

мөрдөн ажилладаг. Үүнд: 

А. Төрийн захиргааны байгууллагынхаа хувьд өдөр тутмын үйл ажиллагаанд: 

• Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль,  

• Төрийн албаны тухай хууль,  

• Төсвийн тухай хууль,  

• Захиргааны ерөнхий хууль, 

• Хөдөлмөрийн тухай хууль,  

• Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай,  

• Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, 

• Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль,   

• Нийгмийн даатгалын тухай хууль,  

• Шилэн дансны тухай хууль,  

• Авлигын эсрэг хууль,  

• Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, 

• Архивын тухай хууль, 

• Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай,  

• Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай,  

• Эдгээр хуулиудыг мөрдөхтэй холбогдон гарсан бусад эрх зүйн актууд  

Б. Үндсэн үйл ажиллагаа болох дотоод аудитын үйл ажиллагаанд: 

• Төсвийн тухай хууль,  

• Шилэн дансны тухай хууль,  

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор баталсан 

Дотоод аудитын дүрэм, 

• Дотоод аудитын мэргэжлийн практикийн олон улсын стандарт, 

• Санхүүгийн хяналт шалгалтын стандарт, 

• Улсын салбарын дотоод аудитын  аргачлал, 

• Дотоод аудитын чанарын үнэлгээ хийх журам, 

• Чанарын үнэлгээний аргачлал, 

• Аудит хийж буй байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой салбарын 

хуулиуд,  

• Эдгээр хуулиудыг мөрдөхтэй холбогдон гарсан бусад эрх зүйн актууд  

 



Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь 2020 онд дээрх хууль, эрх зүйн актыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах байдлаар ажиллалаа. Үүнд: 

1. Байгууллагын дотоодод нийт 9 дүрэм, журмыг боловсруулан мөрдөн 

ажиллаж байгаагаас “Байгууллагын дүрэм”-ийг НЗД бөгөөд УБ хотын 

Захирагчийн 2019 оны А/349 дугаар захирамжаар шинэчлэн батлуулж 

мөрдөн ажиллаж байна. 

Шинэчлэн баталсан дүрэм, журмууд: 

• Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам; 

• Даргын зөвлөлийн ажиллах журам; 

• Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм 

Шинээр баталсан дүрэм, журмууд: 

• Дотоод хяналтын журам; 

• Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам; 

• Зайнаас болон цахимаар ажиллах, түүнд хяналт тавих үйл ажиллагааг 

зохицуулах түр журам 

Нийт албан хаагчдаар хэлэлцүүлээд даргын зөвлөлд танилцуулсан журмууд: 

• Чанарын дотоод үнэлгээний журам; 

• Чанарын хяналтын журам; 

• Аудит, хяналт шалгалтыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах журам 

• Баримт бичиг боловсруулах журам 

Байгууллагад Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт /ISO 9001/ 

нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд боловруулагдаж буй журмууд: 

Боловсруулж дууссан журмууд: 

• Байгууллагын мэдлэг; 

• Харилцаа холбоог зохицуулах; 

• Эрх мэдлийн матриц боловсруулах; 

• Харилцагчийн гомдол шийдвэрлэх журам; 

• Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам; 

• Цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах журам; 

• Эрсдэлийг хянах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах; 

• Процессын хэрэгжилтэд хяналт тавих, өөрчлөлт оруулахыг зохицуулах 

Боловсруулж буй журмууд: 

• Худалдан авах ажиллагааны журам 

• ЧУТ гарын авлага 

• Үл тохирлын журам 

• Дотоод аудитын журам 

• Залруулах арга хэмжээний журам 

• Удирдлагын дүн шинжилгээг зохион байгуулах 

• Сургалтын журам 

• Байгууллагын гадаад болон дотоод орчны асуудал тодорхойлох, тэдгээрийг 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

• Сонирхогч талуудын шаардлага болон хүлээлтийг тодорхойлох, тэдгээрийг 

үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх (хуулийн шаардлагыг оруулаад) 

• Өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх 



2. Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг зохион 

байгуулалтын нэгжийн болон ажлын байрны шинжилгээг хийж, Төрийн албаны 

тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод 

аудитын дүрэм”-д нийцүүлэн албан тушаалын тодорхойлолтуудаа боловсруулж, 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 04 сарын 01-ний өдрийн 107 дугаар тогтоолоор 

дараах 13 албан тушаалын тодорхойлолтыг батлуулах зөвшөөрөл авч, газрын 

даргын 2020 оны 05 сарын 14-ний өдрийн А/14 дугаар тушаалаар дээрх албан 

тушаалын тодорхойлолтуудыг батлуулсан. 

3. “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 

дагуу нийт албан хаагчдаас авсан нууц санал хураалтын дүнг үндэслэн 

байгууллагын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 дугаар 

тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг 5 гишүүний бүрэлдэхүүтэйгээр шинэчлэн байгуулсан. 

Даргын зөвлөлийн хурлаар сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар Аудит, хяналт 

шалгалтын хэлтсийн Ахлах дотоод аудитор С.Цолмон, Д.Лувсанчимэд, Дотоод 

аудитор Б.Ононбайгаль, Ж.Сайханбаяр, Г.Шижиртуяа нарын 5 албан хаагчдыг авч 

хэлэлцсэн. 

4. Авлигатай тэмцэх газрын нийтийн албан тушаалтны "Авлигын эсрэг" 

сургалтад нийт албан хаагчдыг хамруулахаар захиалгыг Авлигатай тэмцэх газарт 

өгсөн. Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан “Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр”, 

Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Нийслэлийн 

2020 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан зохих ажлуудыг 

байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж ажилласан. АТГ-ын даргын тушаалаар 

батлагдсан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 

гаргах албан тушаалтны жагсаалтын дагуу 7 албан хаагчийн 2020 оны хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн дотор, шинээр томилогдсон 8 албан хаагч, албан тушаалын зэрэглэл 

нэмэгдсэн 10 албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд нь хүлээн авч, 

тайлан мэдээг  гаргаж өгсөн. Тайлант онд аудитын багийн гишүүдээс тухай бүр ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 101 мэдэгдэл хүлээн 

авч, АТГ-ын програмд бүртгэсэн. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 

давхардсан тоогоор 28 албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, холбогдох хариуг авч ажилласан. 

Засгийн газрын 2020 оны 184 дүгээр тогтоолын дагуу албан тушаалын зэрэглэл 

өөрчлөгдөж, ХАСХОМ шинээр өгөх шаардлагатай болсон 10 албан хаагчдад арга 

зүйн сургалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, зөвлөгөө 

өгсөн. 

5. Тайлант хугацаанд байгууллагын даргын А 37 тушаал, Б 51 тушаал, нийт 

88 тушаалыг албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын холбогдох заалтуудад 

нийцүүлэн гаргасан. Байгууллагын архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 

байгууллагын захирамжлалын цаасан 12 баримтад кодификаци хийн, бүртгэл 

хөтөлж, зохих тэмдэглэгээг хийсэн. 

6. Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэх гурвалсан гэрээ, автомашинаар үйлчлэх 

гэрээ, гүйцэтгэх гэрээ, хамтран ажиллах гэрээ, худалдах худалдан авах гэрээ, 



зөвлөх үйлчилгээний гэрээ, байнгын худалдан авалтын гэрээ, програм хангамжийн 

ажил үйлчилгээний гэрээ зэрэг 9 гэрээг байгуулсан. 

7.Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу 

байгууллагын нийгмийн даатгалын тайланг сар бүр гаргаж, онлайн програмд шивж 

цаасаар хүргүүлэн баталгаажуулсан. Тайлант хугацаанд нийт 29 албан хаагчийн 

нийгмийн даатгалын шимтгэлд 86,342,370.0 мянган төгрөгийн төгрөгийг төлсөн. 

Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ХХОАТ тухай хуулийн дагуу байгууллагын 

ХХОАТайланг улирал бүр гаргаж, цахим програмд шивэн баар кодоор  

баталгаажуулсан. Нийт 29 албан хаагчийн ХХОАТайланг гаргаж, 28,869,202.0 

төгрөгийг ХХОАТ-т шилжүүлсэн. 

8.Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн 

дансны тухай хуулийн хүрээнд шилэн дансны цахим хуудас болон байгууллагын 

www.internalaudit.ub.gov.mn цахим хуудсанд санхүүгийн тайлан, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ, аудитын дүгнэлт, аудитын мөрөөр хэрэгжүүлсэн авч арга 

хэмжээ, тухайн байгууллагын жилийн төсөв, өмнөх жилийн төсвийн гүйцэтгэл зэрэг 

холбогдох материалыг тухай бүр байршуулсан.  

9. Архивын тухай хууль, Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу 

нэгдүгээр улиралд байгууллагын архивт баримт хүлээн авах хуваарийг гарган 

батлуулж, 2019 оны цаасан суурьтай түр хадгалах 20, байнга хадгалах 51, 70 жил 

хадгалах 2, нийт 73  архивын хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авсан. 

10. Тайлант хугацаанд байгууллагад 41 өргөдөл ирсэн нь бүгд байгууллагын 

албан хаагчдаас ирүүлсэн байна. Өргөдлүүдийг албан хаагчдын талд шийдвэрлэж 

хариу өгсөн. Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 9 хоног 2 цаг 19 

минут байна. Шийдвэрлэлтийн  зөрчилгүй.   

11. Үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах 

хүрээний 20 байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг гүйцэтгэж, холбогдох хууль, эрх зүйн акт, стандартыг мөрдөөгүй 

зөрчлийг илрүүлэн зөвлөмж хүргүүлэн ажилласан.  Одоогийн байдлаар аудит 5, 

санхүүгийн хяналт шалгалт 10, нийт 16 объектод аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж 

байна. 

13. Интернэтийн үйлчилгээг Нийслэлийн Мэдээлэл Технологийн газар, 

Комтел ХХК-аас 4Mb-ын урсгалыг авч байна. Байгууллагын 22 компьютер, бусад 

техник хэрэгсэл дотоод, гадаад сүлжээнд бүрэн хэмжээгээр холбогдон ажиллаж 

байгаа бөгөөд эдгээр 22 суурин компьютер, 18 зөөврийн компьютерт албан ёсны 

эрхтэй хортой кодны эсрэг ESET Endpoint security програм хангамж суулгаж, дотоод 

сүлжээнд холбогдож байгаа компьютерүүдийг өөр хоорондоо нэвтрэх нэр, нууц 

үгийг идэвхжүүлж мэдээллийн урсгалыг хязгаарлан аюулгүй байдлыг ханган 

ажиллалаа. "Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний 

тухай" ЗГ-ын 2018 оны 138 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/509 

дүгээр захирамжийн дагуу албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг 



сайжруулах зорилгоор ажлын байранд төрийн албаны интернэт сүлжээгээр олон 

нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоом, видео сан бүхий сайтуудад хандах эрхийг 

хязгаарласан. Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмын хүрээнд албан хаагчдыг 

мэдээллээр хангах, зөв зохистой хэрэглүүлэх, дотоод сүлжээний кабелуудыг сольж, 

байгууллагын нэгдсэн дотоод удирдлагыг тасралтгүй хэвийн ажиллахад анхаарч 

ажилласан. Зөөврийн төрөөхөмжүүдийг домайнтай болгож, хортой кодноос 

хамгаалах албан ёсны систем, програмыг худалдан авч Мэдээллийн аюулгүй 

байдлыг 100%  хангахаар судлан ажиллаж байна. Мөн байгууллагын “Мэдээллийн 

аюулгүй байдлын журам”-ыг шинэчлэн боловсруулсан байна. 
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