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№ 
Хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Хэрэгжүүлэх үе 
шатууд 

Биелэлт 
Биелэлт 

хувь 

1 

Байгууллагын 
албан хаагчдын 
чадавхыг 
дээшлүүлэх 

Байгууллагуудын 
албан хаагчдад 
чадавхыг бэхжүүлэх 
сургалт зохион 
байгуулах 

      Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс нь Төсвийн тухай хуулийн 
69.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар “Дүрэм 
батлах тухай” тогтоол, Шилэн дансны тухай хуулийн 8.2 дахь 
заалт, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоол, 
нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/01 дүгээр захирамж, 
нийслэлийн Дотоод аудитын албаны 2019 оны аудитын 
жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор баталсан 08 
дугаар удирдамжийн дагуу нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах 
хүрээний байгууллагуудад Шилэн дансны тухай хууль, 
журмын хэрэгжилтийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 
өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуусталх 
хугацааг хамруулан 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг дуусталх хугацаанд 
аудитыг гүйцэтгэсэн. 
 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах 
хүрээний байгууллагын төсвийн шууд захирагч, нягтлан 
бодогч нарыг хамруулж төрийн аудит, дотоод аудитын 
талаар болон 2019 онд хийсэн аудит, хяналт шалгалтаар 
илэрсэн нийтлэг зөрчил, Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудлын талаар сургалтыг 
2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Нийслэлийн Засаг 
захиргааны 5 дугаар байр, Иргэний танхимд зохион 
байгуулсан. Сургалтанд Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн харьяа нийт 63 байгууллагын 126 дарга, 

 

 

 

100% 



 

нягтлан бодогч нарын сургалтанд хамрагдахаас 101 албан 
тушаалтан хамрагдаж ирц 80.1 хувьтай байна. 

“Би хариуцлагатай аав 
ээж” аяныг зохион 
байгуулах 

         Байгууллагын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөл нь 3 дугаар 
сарын 27-ны өдөр  "Би хариуцлагатай аав, ээж" аяны 
хүрээнд Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газраас "Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн оролцоо" сэдвээр 
нийт албан хаагчдад  сургалт авах ажлыг зохион байгуулсан.  

Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан албан хаагчдын хүүхдүүдэд 

2019 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Монголын Хүүхэлдэйн театрт 

“БҮЛТЭЭХЭЙ, ДЭЛДЭЭХЭЙ” хүүхэлдэйн жүжгийг үзүүлсэн. 

Жүжгийн төгсгөлд 15 албан хаагчийн 16 хүртэлх насны 25 хүүхдэд 

875,000 төгрөгийн гарын бэлэг өгч хүүхэд багачуудаа баярлуулах 

үйл ажиллагааг зохион байгуулав. 

 

100% 

2 
Эрүүл мэндийн 
боловсролыг 
нэмэгдүүлэх 

Нийт албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулах 

           Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын  15 албан хаагчид 
2019 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр Сөүлсэнниорс 
Монголиа  эмнэлэгт эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багц 
үзлэгт хамрагдсан ба нийт 19 төрлийн үзлэг шинжилгээг өгч 
мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, зааврыг авсан. 

 

100% 

3 

Иргэдийн 
оролцоотой хууль 
эрх зүйн орчныг 
шинэчлэх санал 
боловсруулах 

Шилэн дансны тухай 
хууль, журамд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах 
саналаа боловсруулж 
холбогдох газарт 
хүргүүлэх 

         МУ-ын Ерөнхий сайдын 2018 оны 154 дүгээр 
захирамжаар Шилэн дансны тухай хуулийг  холбогдох бусад 
хууль тогтоомжид нийцүүлэх, хуулийн хэрэглээг сайжруулах 
зорилгоор Шилэн дансны тухай хууль болон холбогдох 
бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан.  
        Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь нийслэл болон 
дүүргүүдийн харьяа байгууллагуудаас тус хуульд өөрчлөлт 
оруулах саналыг авч нэгтгэн 2018 оны 10 дугаар сар, 2019 
оны 03 дугаар саруудад дээрх ажлын хэсгийн нарийн 
бичгийн даргад хүргүүлсэн. 
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Улсын дотоод аудитын 
гарын авлага-ыг олон 
улсын стандартын 
нэмэлт өөрчлөлтийг 
тусгаж шинэчлэх, 
санал боловсруулах 

        Улсын салбарын дотоод аудитын гарын авлагыг анх 
2013 онд боловсруулж гаргасан бөгөөд дотоод аудитор, 
хяналт шалгалтын ажилтнууд сүүлийн 6 жил ашиглаж байна.                  
         Сангийн яамнаас энэхүү гарын авлагад дотоод 
аудитын олон улсын нэмэлт өөрчлөлтийг тусган, гарын 
авлагыг бодит хэрэгцээнд нийцүүлэн шинэчлэхээр Дотоод 
аудитын газраас санал авсан ба саналд: 
9 бүлгийн 1 бүлэгт өөрчлөлт оруулахаар, 34 ажлын 
баримтуудын 5 баримтуудыг нэгтгэхээр, 9 баримтуудыг 
өөрчлөхөөр 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр сангийн 
яаманд хүргүүлсэн байна. 

 

 

100% 

4 

 

Байгаль орчныг 
сайжруулахад хамт 
олны оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

Хавар намрын бүх 
нийтийн мод тарих 
ажилд хамт олноороо 
идэвхтэй оролцоно. 

         Хавар, намрын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний 
өдөр”-т зориулан байгууллагын нийт 17 албан хаагч мөнгөн 
хандив өгсөн. 

 

100% 

Хавар намрын бүх 
нийтийн цэвэрлэгээнд 
хамт олноороо 
идэвхтэй оролцоно. 

       Нийслэлийн Засаг даргын Хог хаягдал, орчны 
бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 
захирамж, Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах 
тухай Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалын 
дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас “ИХ 
ХОТЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 90 МИНУТ” уриатай бүх 
нийтийн хаврын их цэвэрлэгээг зохион байгууллаа. 
        Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын албан хаагчид 
2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр “Бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээ”-нд оролцож, удирдамж, хуваарийн дагуу “Энх 
тайвны гүүр”-ний зүүн доод хэсгээс зүүн тийш нүхэн гарц 
хүртэлх Дунд голын эргийг цэвэрлэж, нийт 17 албан хаагч 
оролцож, 13 шуудай хогийг ачууллаа. 
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 Нийт 

                           Нийт 7 ажил хийгдэхээс: 
Бүрэн хэрэгжсэн – 7 ажил                                                                                                 

                                                        
 

Дундаж 
хувь 
100% 
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