
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  

даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын  

8 дугаар хавсралт 

 
 
 
 
 

 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

Байгууллагын нэр:  НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

Баталгаажуулсан:    Төсвийн шууд захирагч 

Газрын дарга                                         Б.Жавзан 

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

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн: Нэгжийн дарга 

Эрсдэл, дотоод хяналт шалгалтын 
 хэлтсийн дарга                                Б.Мөнхсайхан 

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

 
Хянасан:                                                       Нэгжийн дарга 
Захиргааны хэлтсийн  
дарга                                                           Я.Сарансүх 

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

Нэгтгэж тайлагнасан:    Мэргэжилтэн 

                      Захиргааны хэлтсийн 

                      ахлах мэргэжилтэн                    Л.Батзориг   

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

 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

 

 

 

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж  
хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар  хотын захирагчийн  
2016-2020 оны  үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр 

2 2 100 100 100 100 100 

2. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  

5 8 100 100 100 100 100 

Нийт 7 10 100 100 100 100 100 

 

  



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 
НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагуудад төлөвлөгөөт аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт дотоод аудит хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 
5.3.12, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 5-46, 5-50 дугаар арга хэмжээ. /Нийт 18 
объект/ 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

 

 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: 3 

2-р улиралд: 10 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Нэгжийн 
даргын 
үнэлгээ 

100 хувь  

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

НДАГ-ын “Аудит, хяналт шалгалтын 2020 оны төлөвлөгөө”-ний 

дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 

Улаанбаатар чуулга, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Шинжлэх 

ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар, Авто замын хөгжлийн 

газар, Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийтийн тээвэр 

үйлчилгээний газар зэрэг 7 төсөвт байгууллага, Үндэсний 

цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ, Хот төлөвлөлт, судалгааны 

институт ОНӨААТҮГ, Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ, НХОГ 

ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ, Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ, Бэлчээрийн менежмент 

төслийн нэгж УТҮГ, Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз 

УТҮГ, Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 

НӨҮГ, Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжих, хөтөлбөр төсөл, Улсын төсвөөр хэрэгжиж 

байгаа төсөл, арга хэмжээний барилга байгууламжийн 

захиалагчийн техник хяналтын байдал зэрэг 11 аж ахуйн 

тооцоот байгууллага, нийт 18 объектын 2019 оны үйл 

ажиллагаанд дотоод аудитыг хэрэгжүүллээ.     



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Тайлант онд гүйцэтгэсэн дотоод аудитаар нийт 135 асуудлын  
11 тэрбум 709.0 сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг илрүүлж, 11.7 
сая төгрөгийн зөрчилд 3 төлбөрийн акт тогтоон, 3 тэрбум 209.7 
сая төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах 7 албан шаардлага өгч, 
8 тэрбум 487.6 сая төгрөгийн алдаа, зөрчлийг асуудлыг 
цаашид давтан гаргахгүй байх 125 зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

 

түвшин 

2-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга 
1-р улиралд:  3 
2-р улиралд: 10 
3-р улиралд:0 

4-р улиралд: 5 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалт хийх 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 

5.3.12, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн 5-46, 5-50 дугаар арга хэмжээ. /Нийт 17 

объект/ 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин 0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

 

 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: 3 

2-р улиралд: 4 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 10 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

НДАГ-ын Аудит, хяналт шалгалтын 2020 оны төлөвлөгөөний 

дагуу тайлант онд нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний нийт 17 байгууллагад 

санхүүгийн хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөснөөс 15 

байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийсэн.  

Нийслэлийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 

Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ, Зорчигч тээвэр нэгтгэл 

ОНӨААТҮГ, ХУД-ийн Соёлын ордоны 2018, 2019 он, 

Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба болон 9 

дүүргийн 2019 оны үйл ажиллагаанд тус тус санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Санхүүгийн хяналт шалгалтаар нийт 10 тэрбум 376.0 сая 

төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлэн, 44.0 сая төгрөгийн алдаа 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 8 тэрбум 332.7 сая төгрөгийн 

алдаа зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлэн, 1 тэрбум 

999.3 сая төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 

зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

Цагдаагийн ерөнхий газар болон Баянгол дүүргийн ЗДТГ-т 
хийхээр төлөвлөсөн санхүүгийн хяналт шалгалт нь уг 
байгууллагаас хамааралтайгаар тодорхой шалтгаанаар 
хойшилсон болно. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

 

Хүрсэн 
түвшин 

2-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга 

1-р улиралд:  3 

2-р улиралд:  2 

3-р улиралд: 0 

4-р улиралд:10 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3-р арга хэмжээ: Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын худалдан авах 
ажиллагааны хэрэгжилт, тайлагнахтай холбогдох эрх зүйн актуудын хүрээнд 
хяналт тавьж, дүнг нэгтгэн тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 
Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 5-47 дугаар арга хэмжээ 

 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 3 

2-р улиралд: 10 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 5 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Тайлант онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 

асуудлын хүрээний Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

алба, Улаанбаатар чуулга, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, 

Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар, Авто замын 

хөгжлийн газар, Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, 

Нийтийн тээвэр үйлчилгээний газар зэрэг 7 төсөвт 

байгууллага, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ, Хот 

төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ, Хүнс хангамж 

төв ОНӨААТҮГ, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 

ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ, Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ, Бэлчээрийн 

менежмент төслийн нэгж УТҮГ, Нийслэлийн Төр захиргааны 

авто бааз УТҮГ, Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв НӨҮГ, Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг 

хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөтөлбөр төсөл, 

Улсын төсвөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний 

барилга байгууламжийн захиалагчийн техник хяналтын 

байдал зэрэг 11 аж ахуйн тооцоот байгууллага, нийт 18 

объектын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, 

тайлагнахтай холбоотой асуудлуудыг дотоод аудитын 

зорилтын хүрээнд хэрэгжүүллээ.  

Уг зорилтын хүрээнд нийт 963,647.4 мянган төгрөгийн алдаа, 
зөрчил илрүүлэн, 10,238.6 мянган төгрөгийн алдаа зөрчилд 
төлбөрийн акт тогтоож, 147,653.8 мянган төгрөгийн алдаа 
зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлэн, 805,755 
мянган төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 
зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн түвшин 4-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга 
1-р улиралд:  3  
2-р улиралд:10 
3-р улиралд:0 

4-р улиралд:5 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний 
байгууллагуудад төлөвлөгөөт аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.  

 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улира

л 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.1.1. 
Нийслэлийн 
төсвийн 

 

 

Аудитын 
тоо, хувь 

0% 

 
 

13 объектод 
төлөвлөгөөт 

аудит 

 
 

13 объектод 
төлөвлөгөөт 

аудит 

 
 

18 объектод 
төлөвлөгөөт 

аудит 

 
 
 
 

100



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

ерөнхийлөн 
захирагчийн 
эрхлэх 
асуудлын 
хүрээний 
байгууллагууда
д төлөвлөгөөт 
дотоод аудит, 
хийх 

хийгдэнэ.  хийгдэнэ.  хийгдэнэ.  % 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.1.2. 
Нийслэлийн 
төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
эрхлэх 
асуудлын 
хүрээний 
байгууллагууда
д төлөвлөгөөт 
санхүүгийн 
хяналт шалгалт 
хийх 

 

 

Хяналт 
шалгалты

н тоо, 
хувь 

0% 

 
 

7 объектод 
төлөвлөгөөт 
санхүүгийн 

хяналт 
шалгалт 
хийгдэнэ.  

 
 

7 объектод 
төлөвлөгөөт 
санхүүгийн 

хяналт 
шалгалт 
хийгдэнэ.  

 
 

15 объектод 
төлөвлөгөөт 
санхүүгийн 

хяналт 
шалгалт 
хийгдэнэ.  

 

 

 

100
% 

3 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.1.3. 
Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
эрхлэх 
асуудлын 
хүрээний 
байгууллагууды
н худалдан 
авах 
ажиллагааны 
хэрэгжилт, 
тайлагнахтай 
холбогдох эрх 
зүйн актуудын 
хүрээнд хяналт 
тавьж, дүнг 
нэгтгэн 
тайлагнах 

 

 

Аудитын 
тоо, хувь 

0% 

13 объектын 
худалдан 

авах 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
тайлагналтан

д хяналт 
шалгалт 

хийгдэнэ 

13 объектын 
худалдан 

авах 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
тайлагналтан

д хяналт 
шалгалт 

хийгдэнэ 

18 объектын 
худалдан 

авах 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
тайлагналтан

д хяналт 
шалгалт 

хийгдэнэ 

 

 

 

100
% 

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудад захиалгат аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч Дотоод аудитын хорооны даргын өгсөн шийдвэрийн дагуу 
захиалгат аудит, хяналт шалгалт хийх,  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2015 он 483 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Дотоод аудитын дүрмийн 4.12, 5.1.6 дахь 
заалт 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  

2-р улиралд:  

3-р улиралд:  

4-р улиралд:  

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Дотоод аудитын 

хорооны даргын өгсөн шийдвэрийн дагуу УБХЗАА, УБЗААГ, 

Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын төв,  Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар зэрэг 4 байгууллагуудад 

захиалгат аудит, хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Мөн Нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газраас 

баталсан удирдамжуудийн дагуу ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнд орж аудит, хяналт шалгалтыг дараах 

байгууллагуудад хийж гүйцэтгэлээ.  

 Үүнд: Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 2018, 2019 оны 

орлого төвлөрүүлэлтийн байдалд 2020 оны 01 дүгээр сарын 

06-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд 

аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, НЗДТГ-ын хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргад хүргүүлсэн. 

-Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн 

бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ш.Анхмаагийн баталсан 

2020 оны 01 дүгээр удирдамжийн дагуу БГД-ийн 13 дугаар 

сургуулийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын 

бүрэлдэхүүнд аудитор томилон ажиллуулсан.  

-НЗД-ын баталсан удирдамжийн дагуу өмнөх онд 

гүйцэтгэлийн аудит, хяналт шалгалт хийгдсэн Асгат 

ОНӨААТҮГ, НӨАУГ, Нийгмийн хамгааллын тусгай төв гэсэн 

байгууллагуудын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн биелэлтийг 

шалган тайлагнасан.  

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 

05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаалын дагуу 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын орлого 

төвлөрүүлэлт, төсвийн зарцуулалт болон гэрээ байгуулалт, 

түүний хэрэгжилтийн байдалд 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-

нээс 05 дугаар сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 

хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

нэгтгэн, тайланг хүргүүлсэн. 

-Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын даргын “Ажлын 

хэсэг байгуулах тухай” 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн А/72 дугаар тушаалын дагуу Эмээлтийн хөнгөн 

үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ-ын 

үндсэн үйл ажиллагаа, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг 

үүрэг, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсвийн 

хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын 

ажлын явц үр дүнг үнэлэх, санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг 

чиглэлтэйгээр ажлын хэсэгт ажиллан 2020 оны 06 дугаар 

сарын 23-ны өдөр санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр 

хяналт шалгалт хийж, тайлагнасан. 

-Хонгор СӨХ-оос 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн 

гомдлын дагуу өргөдөлд дурдсан асуудлыг судлан, НЗДТГ 

болон Улаанбаатар хотын ЗАА-руу холбогдох бичгийг 

хүргүүлсэн. 

-Улсын төсвөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний 

барилга байгууламжийн захиалагчийн техник хяналтын 

байдалд хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн түвшин 4-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга 

1-р улиралд:  4 

2-р улиралд: 8 

3-р улиралд:1 

4-р улиралд:1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагуудад хамтарсан аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.2.1. Нийслэлийн 
төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч Дотоод 
аудитын хорооны 
даргын өгсөн 
шийдвэрийн дагуу 
захиалгат аудит, 
хяналт шалгалт хийх, 
дүгнэлт, зөвлөмж өгөх 
 

 

 

Аудит, 
хяналт 

шалгалтын 
тоо, хувь 

0% 

Дотоод 
аудитын 
хорооны 
даргын 

шийдвэрээр 
тухай бүр 

хяналт 
шалгалт 
хийгдэнэ 

 

 

 

100% 

 
 
 
 

100% 

 

 

 

100% 

 

     Мэдээллийн эх сурвалж: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс  



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэлэлцүүлэх, дотоод аудит, хяналт шалгалтын үр дүнг дотоод аудитын хороонд тайлагнах 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ: Эрсдэлд суурилсан 
аудит, хяналт шалгалтыг төлөвлөх, хэлэлцүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 
5.3.12, Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний 4-ийн 1 дэх 
зорилт 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 100% 

2-р улиралд:  

3-р улиралд:  

4-р улиралд:  

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Аудит, хяналт шалгалтын 2020 оны төлөвлөгөөг аудитын 

дунд хугацааны төлөвлөгөө болон тухайн жилийн аудитын 

зорилго, зарцуулах хугацаа, шаардлагатай хүний нөөц,  

чадвахийг үндэслэн Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэстэй 

хамтран боловсруулж, хэлтсийн албан хаагчдаар 3 удаа 

хэлэлцүүлсэн. Мөн байгууллагын календарьчилсан болон 

дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тус тус боловсруулж батлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2-р арга хэмжээ: Дотоод аудитын 
хороонд аудитын ажлын үр дүнг тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дотоод Аудитын дүрмийн 4.2, Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөний 4-ийн 2 дахь зорилт  

 Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 100% 

2-р улиралд:  

3-р улиралд:  

4-р улиралд:  

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

-Дотоод аудитын хорооны 2020 оны 1 дүгээр улирлын хурал 
2020 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр хуралдсан. Тус хурлаар 
Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын аудит, хяналт 
шалгалтын 2020 оны төлөвлөгөө, аудит, хяналт шалгалтын 
2019 оны тайлан, илэрсэн асуудал, зөрчлийн нэгтгэл, хурлын 
төлөвлөгөө, тогтоолын 6 төслийг тус тус хэлэлцүүлж 
батлуулсан.  Дотоод аудитын хороогоор батлагдсан 
тогтоолыг холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр 
хүргүүлж биелэлтийг тайлагнаж ажилласан.  

-Дотоод аудитын хорооны 2 дугаар улирлын хурал 2020 оны 
07 дугаар сарын 09-ны өдөр хуралдсан. Тус хурлаар 
хорооны тогтоолын хэрэгжилт, аудит, хяналт шалгалтын 
2020 оны төлөвлөгөөний явцыг танилцуулж, тогтоолын 3 
төслийг тус тус хэлэлцүүлж батлуулсан. Дотоод аудитын 
хороогоор батлагдсан тогтоолыг холбогдох албан 
тушаалтан, байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлж 
биелэлтийг тайлагнаж ажилласан.  

-Дотоод аудитын хорооны 2020 оны 3 дугаар улирлын хурал 

2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдсан. Хурлаар 

2020 оны 03 дугаар улиралд гүйцэтгэсэн аудит, хяналт 

шалгалтын дүнг танилцуулж, 2 тогтоолын төслийг 

хэлэлцүүлж батлуулсан. Хурлаас гарсан шийдвэр, хурлын 

протколыг баталгаажуулж холбогдох газарт албан бичгээр 

хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Дотоод аудитын хороо 2020 онд 3 удаа хуралдсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3-р арга хэмжээ: Аудит, хяналт 
шалгалтын тайланд чанарын хяналтыг гүйцэтгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 
5.3.12, Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний 4-ийн 3 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

дахь зорилт 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тоо, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  

2-р улиралд:  

3-р улиралд:  

4-р улиралд: 10 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Аудит, хяналт шалгалтад чанарын хяналт гүйцэтгэх Чанарын 

хяналтын журмын төслийг боловсруулж, нийт аудиторуудад 

цаасаар болон цахимаар хүргүүлж 2 удаа хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг журмын 

төсөлд тусгасан. Чанарын хяналтын журам батлагдах 

шатандаа байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн түвшин Журмын төсөл боловсруулагдаж, батлагдах шатандаа 
байна 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4-р арга хэмжээ: Эрсдэлийг 
тодорхойлж, үнэлэх, эрсдэлийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөж, дүн шинжилгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.11, 
5.3.12, Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөний 4-ийн 1 дэх 
зорилт 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тоо, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 25% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 
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4-р улиралд: 100% 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах 

хүрээний байгууллагуудын эрсдэлийн үнэлгээг нэгтгэсэн. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын удидлагын 

тогтолцоо нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Дотоод 

аудитын газарт нөлөөлөх гадаад орчны судалгаа болон свот 

шинжилгээг хийсэн. Нийслэлийн Дотоод аудитын газарт 

учирч болох эрсдэлийн судалгааг албан хаагчдаас цахимаар 

авч нэгтгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн түвшин Эрсдэлийн үнэлгээг нэгтгэсэн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.5-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны 
мэдээллийн хөтлөлтөд аудит хийх, улирал бүр хяналт тавих, тайланг тухай бүр 
Сангийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 5-48 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тоо, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 1 

2-р улиралд: 2 

3-р улиралд: 1 

4-р улиралд: 1 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 
асуудлын  хүрээний байгууллагуудад 2020 онд шилэн 
дансны хяналт шалгалтыг 4 удаа, аудитыг 1 удаа хийсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аудит, хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3-ийн үр дүн: Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, хэлэлцүүлэх, дотоод аудит, хяналт шалгалтын үр дүнг дотоод аудитын хороонд 
тайлагнах.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд 

Төлөвлөлт Гүйцэтгэл 

 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.3.1. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- Төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулах 

Төлөвлөгөөг 
Дотоод 
аудитын 

хороогоор 
батлуулсан 

 

2. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.3.2. 

Улиралд 1 
удаа 

- Дотоод 
аудитын хороо 
улирал тутам 
хуралдсан байх 

3 удаа 
хуралдсан 

 

3. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.3.3. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- Чанарын 
хяналтын 

журам 
боловсруулж, 

батлуулах 

Журмын төсөл 
боловсруулагда
ж, батлагдах 

шатандаа 
байна 

 

4. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.3.4. 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- Эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх 

Эрсдэлийн 
үнэлгээг 

нэгтгэсэн 

 

5. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.3.5. 

Аудит, хяналт 
шалгалт 

хийсэн тоо 

- Аудит, хяналт 
шалгалт 

хийсэн байх 

1 удаа аудит, 4 
хяналт 

шалгалт хийсэн 

        Мэдээллийн эх сурвалж: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 100 100 100 100 100 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

1 
1 

100 100 100 100 100 

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 100 100 100 100 100 

Нийт 3 3 100 100 100 100 100 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн 
зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын удирдлага, санхүү 
хариуцсан албан хаагчдад төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 
чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 5-45 дахь заалт 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин 0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 

2-р улиралд: - 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 100% 

 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэстэй хамтран “Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад анхаарах асуудлууд” сэдвийн 
хүрээнд сургалт, хэлэлцүүлгийг 2020 оны 06 дугаар сарын 18, 
19-ний өдрүүдэд нийслэлийн засаг захиргааны V байр, “Hub 
innovation  center” сургалт, судалгааны төвийн байранд 
амжилттай зохион байгуулсан. Сургалтад Шилэн дансны тухай 
хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т заасан төрийн болон орон 
нутгийн өмчит  70 байгууллага, 3.1.2-т заасан төрийн өмчит 4 
байгууллага, 3.1.3-т заасан төр, орон нутаг болон тэдгээрийн 
нэгдмэл сонирхолтой этгээд эзэмшиж байгаа 12 компани, 
3.1.4-т заасан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 8 нэгж нийт 94 
байгууллагын 112 албан хаагчид хамрагдлаа.  

-Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Дотоод аудитын газар хамтран 
нийслэлийн төсвийн шууд захирагч нарт зориулсан сургалтыг 
2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулж, 
сургалты хүрээнд Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 
холбогдох албан тушаалтнууд болон их, дээд сургуулийн багш, 
судлаач нар танилцуулга, мэдээлэл хийсэн. Сургалтад 
нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын 
хүрээний 91 байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд болон 
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санхүүгийн ажилтнууд нийт 100 гаруй албан хаагч хамрагдсан.      

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

Удирдах албан тушаалтнуудад 2 удаа сургалт зохион 
байгуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1. Төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд 

Төлөвлөлт Гүйцэтгэл 

 

 

 

1. 

 

 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
2.1.1. 

 

 

 

Үйл 
ажилагааны 
хэрэгжилт, 

хувь 

 

 

 

- 

Нийслэлийн 
ТЕЗ-ийн 
хамрах 

хүрээний 
байгууллагууд
ын удирдлага, 

санхүүгийн 
албан хаагчдад 

сургалт 
зохион 

байгуулах 

2 удаа  сургалт 
зохион 

байгуулсан 

Мэдээллийн эх сурвалж: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс, Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс, 
Захиргааны хэлтэс 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин 0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 25% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 
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4-р улиралд: 100% 

 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Нийслэлээс 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил 
болгон зарласан. Үүний хүрээнд байгууллагын үйл 
ажиллагаанд Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 олон 
улсын стандартыг нэвтрүүлэх, тус ажлыг зохион байгуулах 
ажлыг хэсэг Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын даргын албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020.05.05-ны өдрийн А/13 
дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Чанарын удирдлагын 
тогтолцоо нэвтрүүлэх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг 
“Мон сертф” ХХК, “Алтернатив Ренювэйбл Энержи” ХХК, 
“Observe Star” ХХК, “Total Quality Development Consulting” ХХК, 
“United Management Consulting” ХХК, “OSHMI ТББ” гэсэн 
мэргэжлийн байгууллагуудад хандаж байгууллагын нэр хүнд, 
сургагч багш нарын чадвар туршлага, сургалтын агуулга, 
хангалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хөлс зэрэг 
үзүүлэлтээр харьцуулж “Алтернатив Ренювэйбл Энержи” ХХК-
ийг сонгож хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, нийт хамт олонд 
7, ажлын хэсэгт зориулсан сургалтыг 13 удаа зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

Нийт 20 удаа сургалт зохион байгуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.1 Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд 

Төлөвлөлт Гүйцэтгэл 

 

 

1. 

 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
2.2.1. 

 

 

Үйл 
ажилагааны 
хэрэгжилт, 

хувь 

 

 

- 

Чанарын 
удирдлагын 
тогтолцоо 

ISO 9001 
стандартыг 
нэвтрүүлэх 

ажлыг зохион 
байгуулах, 

зөвлөх 
үйлчилгээ авах 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

үзүүлэх 
байгууллагаар 
“Алтернатив 

Ренювэйбл 
Энержи” ХХК-г 
сонгож, хамт 

олонд 7, ажлын 
хэсэгт 13 
удаагийн 

сургалт авсан 

Мэдээллийн эх сурвалж: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс, Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс, 
Захиргааны хэлтэс  

 

 

 

 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

 

 

 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.1. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Захиргааны ерөнхий хууль 1 1 100 100 100 100 100 

2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хууль 

1 1 100 100 100 100 100 

Нийт 2 2 100 100 100 100 100 

 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 
ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: Захиргааны актад 
гаргасан гомдолд захиргааны актын улмаас учирсан хохирлыг буцаан төлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 3.2 дахь 
заалт, Газрын дүрмийн 3.6 дахь заалт 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ирсэн гомдлыг шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Захиргааны актын улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх  
асуудал тайлант хугацаанд гараагүй болно. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

-- 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2-р арга хэмжээ: Санхүүгийн хяналт 
шалгалтын улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актын  барагдуулалтад хяналт 
тавих, үр дүнг тооцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 3.2 дахь 
заалт, Газрын дүрмийн 3.6 дахь заалт 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Акт барагдуулалтын хувь 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 3.2 дахь 
заалт, Газрын дүрмийн 3.61 дахь заалтын дагуу Санхүүгийн 
хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчийн тавьсан актын  
барагдуулалтад хяналт тавих, үр дүнг тооцох зорилгоор аудит, 
хяналт шалгалт хийсэн байгууллага бүрт хяналтыг 
хэрэгжүүлсэн. Тайлант онд захиргааны актад гомдол гаргасан 
болон захиргааны актны улмаас учирсан хохирлыг төлсөн 
асуудал илрээгүй. Харин   нийслэлийн Дотоод аудитын 
хорооноос 2017-2019 онд тогтоосон актын үлдэгдлийг 
барагдуулах тогтоол гаргуулж, 16.3 сая төгрөгийн актыг 
барагдуулсан 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3-р арга хэмжээ: Нийслэлийн төсөвт 
50.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.12.2 дахь заалт 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.12.2 дахь заалтын 
дагуу Нийслэлийн төсөвт 50.0 сая төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэх зорилтын хүрээнд тайлант онд 7 байгууллагатай 
холбоотой нийт 21.5 сая төгрөгийн актын төлбөр тогтоосоноос 
21.5 сая төгрөгийг, өмнөх оны актын төлбөрийн үлдэгдэл нийт 
79.0 сая төгрөг байсанаас 17.3 сая төгрөгийг, нийт 38.8 сая 
төгрөгийн актын биелэлт хангагдаж,  харилцах дансанд 
төвлөрсөн байна.  

Зарцуулсан - 

                                                           
 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

хэрэгжилт хөрөнгө 

Хүрсэн 
түвшин 

Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 77.6% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн: Захиргааны актад гаргасан гомдолд захиргааны 
актын улмаас учирсан хохирлыг буцаан төлүүлэх; 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№ 3.1.1. Захиргааны 
актад гаргасан 
гомдолд захиргааны 
актын улмаас учирсан 
хохирлыг буцаан 
төлүүлэх 

Үйл 
ажилагааны 

хэрэгжилт, хувь 
- 0% 100% 100% 100% 

 

 

2. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.2. Санхүүгийн 
хяналт шалгалтын 
улсын ахлах 
байцаагчийн тавьсан 
актын  
барагдуулалтад 
хяналт тавих, үр дүнг 
тооцох 

 

Акт 
барагдуулалтын 

тоо 

 

Акт 
барагдуулалтын 

тоо 
0% 100% 100% 

 

 

 

100% 

 

3. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.3. Нийслэлийн 
төсөвт 50.0 сая 
төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэх 

Орлогын 
төлөвлөгөөний 

хэмжээ 

Орлогын 
төлөвлөгөөний 

хэмжээ 0% 100% 100% 

 

77.6% 

                     Мэдээллийн эх сурвалж: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс, Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.2. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Арга 

хэмжээний 
тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 
.....% .....% .....% .....% 

1. Төрийн захиргааны болон хүний 
нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

5 100 100 100 100 100 

2. Хууль журам, тогтоол шийдвэр, 
захирамжлалын бусад  баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг хангах 

4 100 100 100 100 100 

3. Мэдээллийн ил тод байдал, хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
ажлыг зохион байгуулах 

 

5 100 100 100 100 100 

4. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 100 100 100 100 100 

Нийт 15 100 100 100 100 100 

 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 
ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

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

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын албан 
хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах, дүгнэх, 
урамшуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 38 
дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын ЗГХЭГ-
ын даргын 2019 оны 47 дугаар тушаал  

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2020 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар дүгнэж, холбогдох хууль тогтомж, 
журмын хүрээнд Газрын даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгчийн тушаалаар 15,931,100 төгрөгийн урамшуулал 
олгосон. Мөн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3, 4 
дүгээр улирлын биелэлтийг нэгтгэн, Хэлтсийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 3 дугаар улирал болон жилийн эцсийн тайланг 
гаргаж, газрын даргын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэгт 
хүргүүлсэн. Үнэлгээний баг албан хаагчдын Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтийг холбогдох журмын 
дагуу үнэлж, 2020.12.15-ны өдөр хамт олны хурлаар нийт 
албан хаагчдад танилцуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

15,931,100 төгрөг 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ: Албан хаагчдын 
хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэшлийн ур чадвар, ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах, шагнаж урамшуулах ажлыг хэрэгжүүлэх,  албан хаагчдыг 
гадаадын болон дотоодын мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

сургалтуудад хамруулах 

 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” батлах тухай 33 
дугаар тогтоол, 2018 оны “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга 
хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан 
даалгавар, Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын 2018-2020 
онд хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 4.1 
дүгээр зорилт 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
байгууллагын “Хүний нөөцийн сургалтын хөтөлбөр”, 2020 оны 
сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2020 оны төсөвт 
4.4 сая төгрөгийг батлуулсан. Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
сургалтын нэр, төрөл, хамрагдах албан хаагчдын нэрс, 
төлбөрийн хэмжээ, хугацаа зэргийн талаар хэлтэс тус бүрээс 
бичгээр санал авч, нэг бүрчлэн судлан, сургалтын хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлсноор 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан газрын даргаар батлуулан ажилласан.  

      НЗДТГ болон агентлагуудаас зохион байгуулсан дараах 
сургалтуудад холбогдох албан хаагчид хамрагдсан. Үүнд: 

 Жендер ба хүний эрх 

 Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй, системд ирсэн 
бичгийн хяналт, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх арга зүй, 
данс бүртгэл үйлдэх 

 ДОХ, БЗДХ-ны асуудлаарх удирдах ажилтны сургалт 

 Чадахуйн /мерит/ зарчмын хэрэгжилт ба хүний нөөцийн 
аудит 

 Эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалт 

 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, ангилан ялгах 

 Хүний нөөцийн програм, цалингийн системийн сургалт 

 Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж 
ажиллахад тулгарч байгаа асуудлуудын талаарх 
хэлэлцүүлэг  

Шаардлагатай дараах сургалтуудыг дотооддоо зохион 
байгуулсан. 

 Дотоод аудитын тухай ойлголт 

 Эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын төлөвлөлт болон 
ажлын баримт ашиглах заавар 

 Дотоод аудитын ажлын  үе шат болон ажлын баримт 
ашиглах заавар 

 Нийцлийн аудит, гүйцэтгэлийн аудит, мэдээллийн 
технологийн аудит 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 ISO нээлт, сургалт 

 Байгууллагын орчин сургалт 

 Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа 

 Процессын хандлага 

 Сонсъё, ойлгоё, хэрэгжүүлье 

 Эрсдэл ба боломж 

 Ажлын байрны соёл-5S 

 Байгууллагын соёл, харилцагчийн үйлчилгээ 

 Хүүхэд хүмүүжүүлэн сургах ухааны өв уламжлал 

 Хүүхдэд үзүүлэх анхан шатны яаралтай тусламж 
үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх байгууллагын дэргэдэх 
“Эцэг, эхийн зөвлөл”-ийн сургалтад тус тус хамрагдсан. 

Нийт давхардсан тоогоор 37 удаагийн сургалтад 421 албан 
хаагч хамрагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

4.4 сая төгрөг 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ: Байгууллагын архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу архивын баримтыг бүрдүүлэх 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Архивын тухай хууль, Архивын Ерөнхий газрын даргын 2016 
оны “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай” 
А/89 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 
“Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх албан 
хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг журам батлах тухай” 
А/252 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол 
шийдвэрлэх журам батлах тухай” А/1086 дугаар захирамж 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын баримт, хадгаламжийн нэгж үүсгэж ажилласан 
талаарх  дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
1. 2020 оны архивын төлөвлөгөө, ББНШК-ын төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулсан. 
2. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу байгууллагын 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн чиглэлээр 
гаргасан даргын тушаал, Даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, 
өгсөн үүрэг даалгавар, түүний биелэлт, хамт олны хурлын 
тэмдэглэл, ирсэн бичиг /үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр, 
цаг үеийн шинж чанартай/, ирсэн бичгийн бүртгэл, явуулсан 
бичиг /үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр, цаг үеийн шинж 
чанартай/, явуулсан бичгийн бүртгэл, өргөдөл гомдол болон 
шийдвэрлэлтийн мэдээ, байгууллагад ирсэн, явсан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн мэдээ буюу хяналтын карт зэрэг архивын 
баримтууд, 2019 оны баримтуудыг үдэж архивласан. 
3. Байгууллагын 2019 оны А, Б тушаалуудыг ERP системийн 
цахим архивт оруулж, нийслэлийн Архивын газраар шалгуулан 
баталгаажуулсан. 
4. Архивын баримтыг мэдээлэл лавлагааны зорилгоор албан 
хаагчдад бүртгэл хөтөлж, гарын үсэг зуруулан олгож, буцаан 
авахдаа мөн гарын үсэг зуруулж албажуулсан. Нийт 22  
баримтыг олгосон байна. 
5.ББНШК-ын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, үйл ажиллагаа 
явуулах журмыг газрын даргаар батлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ: Байгууллагын төсөв, 
санхүү, мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг зөв төлөвлөж, батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу  үр ашигтай зарцуулах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах,  
санхүүгийн  тайлан мэдээг хугацаанд  нь үнэн зөв гаргах, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль, Улсын салбарын нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу бүртгэн, сар бүр 
төсвийн гүйцэтгэл, тухай бүр жижиг мөнгөн сангийн болон 
материалын тайлан, улирал бүр санхүүгийн тайланг гаргаж, 
нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хуулийн хугацаанд 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

Хэрэгжилт 

хүргүүлэн баталгаажуулж ажилласан. Нийслэл дэх Төрийн 
Аудитын газар байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг баталгаажуулж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 
өгсөн. Тус байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мөн төсвийн тухай 
хуульд заасны дагуу байгууллагын 1, 2, 3 дугаар улирлын 
санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, НЗДТГ-ын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн баталгаажуулсан. 
Төсвийн тухай хуулийн дагуу нийслэлийн Дотоод аудит газрын 
2021 оны төсвийн төсөл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг 
хуулийн хугацаанд санхүү төрийн сангийн хэлтэст цаасан 
суурьт баримтаар хүргүүлэн баталгаажуулсан. Түүнчлэнсар 
бүр Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг буюу актын төлбөрийг НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэстэй тооцоо нийлэн баталгаажуулж, нийслэлийн 
төсөвт 38,872,400.0 төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 
ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгох, эрх зүйн орчинг сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын даргын холбогдох тушаалаар “Байгууллагын өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам”, “Ёс зүйн 
зөвлөлийн ажиллах журам” “Даргын зөвлөлийн ажиллах 
журам”-ийг шинэчлэн баталсан. Шинэ төрлийн коронавирусээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор газрын даргын 05 сарын 18-ны 
өдрийн А/15 дугаар тушаалаар “Зайнаас болон цахимаар 
ажиллах, түүнд хяналт тавих үйл ажиллагааг зохицуулах түр 
журам”-ыг батлан мөрдөж байна. 

 “Чанарын дотоод үнэлгээний журам”; 
 “Чанарын хяналтын журам”; 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

 “Аудит, хяналт шалгалтыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, 
тайлагнах журам”,  

 “Дотоод хяналтын журам”; 
ББНШК-ын журмыг тус тус боловсруулснаас гадна 
байгууллагын үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын 
тогтолцооны ISO 9001:2015 олон улсын стандарт нэвтрүүлэх 
ажлын хүрээнд 15 журмын төслийг шинээр боловсруулж 
байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдал, 
тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг хангах, үйл ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын цахим үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй 
байдал, тоног төхөөхөмж, сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах чиглэлээр дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн 
-Байгууллага дээрээ ажиллаж байгаа болон, гадуур ажиллаж 
байгаа албан хаагчдын зөөврийн компьютерын хэрэглээний 
програмуудыг лиценз нь дуусаад алдаа заасан, үйл 
ажиллагаанд хүндрэл учирч, удирдлага руу мэдээлэл илгээхэд 
алдаатай очиж байсанг хэвийн болгож, хувилбаруудыг оффис 
2016 програмаар сольж нэгдсэн ижил хэрэглээтэй болгохоор 
ажилласан байна.  
-Суурин компьютеруудын хэрэглээний програмуудыг Оффис 
2016 хэрэглээний програмаар сольж, тайлангийн форматын 
алдааг засварлан хэвийн хүлээж авах боломжтой болгосон. 
-Хэвлэх төхөөрөмжүүдийг холбож, тайлан мэдээ гаргах цагаар, 
бусдад төвөг удалгүй ажиллах боломжтойгоор сүлжээнд 
холбож, тайлангаа цаг тухайд нь мэдээлэхэд дэмжлэг үзүүлэн 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

Хэрэгжилт 

ажилласан. 
-Дотоод сүлжээний гэмтлийг цаг тухайд нь шалгаж, МТГ-тай 
хамтарч шаардлагатай кабелуудыг сольж гэмтлийг 
тодорхойлж хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан. 
-Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмын дагуу нийт албан 
хаагчдын хэрэглээний суурин компьютеруудыг бүртгэлжүүлж, 
зөөврийн компьютеруудыг тоолон  хяналт хийсэн. Хяналтын 
хүрээнд хэвийн ажиллагааг ханган, хамгаалалтын програм 
суулган идэвхтэй кодыг уншуулж, хэвлэх төхөөрөмжид шууд 
хандахаар тохиргоог хийж, дотоод сүлжээнд хандах 
боломжтой болгон, зарим албан хаагчдын дотоод сүлжээний 
асуудлыг шийдвэрлэхээр USB ээс LAN  гэсэн холболтыг 
судлаж, захиалга хийхээр төлөвлөн бүртгэсэн. 
-LAN холболтыг албан хаагчдад хүлээлгэн өгсөн.  
-Өдөр бүр гардаг том, жижиг гэмтлүүдийг тухай бүр 
шийдвлэрлэж ажиллаж байна. 
-UB ERP  дотоод удирдлагын системд бүртгэл хийхдээ 
алдаатай буруу бүртгэл үүссэн байсан 6 албан хаагчийн 
мэдээллийг хүний нөөц мэргэжилтэнд мэдэгдэж 
засварлуулсан.  
-Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг суурилуулан албан хаагчдадын 
мэдээллийг таниулан бүртгэлийг бүрэн дуусгаж хэвийн 
ажиллагаанд оруулсан. 
-НЗДТГ-с гэнэтийн шалгалт хийх үед албан хаагчдын цаг 
бүртгэлийн тайлан мэдээг гаргаж тайлагнасан. 
-Албан хэрэгцээнд зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг 
бүртгэн авч худалдан авалт шаардлагатай үед хэрэглэхээр 
бэлдсэн.  
-Аудитын програмын админ эрхийг нээж, програмын хуучин 
хувилбарыг шинэчлэн тайлангийн загвар болон стандартуудыг 
оруулах, шинээр код бичих зэрэг ажлууд хийгдэж байгаа. 
-UB ERP  дотоод удирдлагын системд бүртгэлийн алдаа болон 
байгууллагын удирдлага мэдээлэл засах, зөвшөөрөх, цагийн 
буруу бүртгэлийг гараас зөв болгож засах үйлдлийн замыг 
хэвийн алдаагүй болгосон. 
-Албан хаагчдыг системд бүртгэхэд өмнөх бүртгэлийг устган 
шинээр бүртгэл үүсгэж байсан алдааг засах хүсэлт илгээснээр 
бүртгэл хэвийн үүсдэг болсон. 
-НМТГ-ын Мэдээллийн аюулгүй байдлын ахлахтай уулзаж, 
мэдээллийн аюулгүй байдал хэрхэн алдагдаж байгаа, энэ 
талаар авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл солилцсоноор 
нийт албан хаагчдын домайныг 2 буюу суурин, зөөврийн гэсэн 
ангилалаар ангиллаар бүртгэхээр болсон. 
-Одоогоор хэрэглэж байгаа зөвшөөрөлгүй програмууд нь 
мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдахад хүрч байгаа тул 
зөвшөөрөлтэй програм ашиглах хүсэлтэй байгаа тухай санал 
хүргүүлсэн. 
-Бүх зөөврийн болон суурин компьютеруудад хамгаалалтын 
програм буюу вирусын хамгаалалт хийхээр судалж, 
нэхэмжлэхийг байгууллагын нягтлан бодогчид хүргүүлсэн. 
-Албан хаагчдыг гадны байгууллага дээр ажиллаж байх үед erp 
системд нэвтрэх, мэдээлэл авах нөхцөлөөр хангаж, сүлжээнд 
холбон тасралтгүй ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын бусад  баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: Тогтоол шийдвэр, 
захирамжлалын бусад баримт бичгийн биелэлтийг гарган,  тайлан, мэдээг дээд 
шатны байгууллагуудад хугацаанд нь тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай 
зөвлөгөөн, Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаас өгсөн 
нийт 7 удаагийн 45 төрлийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
ханган, хугацаанд нь тайлагнасан. 

Давхардсан тоогтоор хяналтад байгаа дээд газрын 17 тогтоол, 
шийдвэрийн 33 заалтын гүйцэтгэлийн мэдээг улирал бүр /6 
удаа/ гарган L monitoring програмаар, 2 бодлогын баримт 
бичгийн 11 заалтын гүйцэтгэлийн мэдээг дотоод хяналт 
хариуцсан албан хаагчаар хянуулж, даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн, улирал бүр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг 1, 
2, 3 дугаар улирлаар гарган тогтоосон хугацаанд нь 
тайлагнасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ: “Нэг хот-Нэг 
стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 
биелэлтийг хангах   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дугаартай захирамж   

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
байгууллагын төлөвлөгөөний биелэлтийг НЗДТГ-т улирал бүр 
тайлагнаж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.3-р арга хэмжээ: Засгийн газрын 2018 
оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сайжруулсан түлшний 
түгээлт, борлуулалт, тээвэрлэлт болон бусад үйл ажиллагаанд батлагдсан 
хуваарь, удирдамжийн дагуу ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дугаартай захирамж   

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016 дугаар 
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 
захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

Хэрэгжилт 

Захирагчийн ажлын албаны даргын 2019 оны “Сайжруулсан 
түлш болон түүхий нүүрсний хэрэглээ түүний зохион 
байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих албан тушаалтны 
хуваарь”, “Нийслэл, дүүргүүдийн Онцгой комиссын шуурхай 
штабын үйл ажиллагаанд 24 цагаар хяналт тавьж, удирдлага 
зохион байгуулалтаар хангах ажлын удирдамж”-ийн дагуу 
байгууллагын албан хаагчид “Таван толгой түлш” ХХК-ийн 
үйлдвэр, хариуцсан дүүрэг, хороо, шуурхай штабын утас зэрэг 
байршлуудад цагийн хуваарийн дагуу зохицуулагчийн үүргийг 
тухай бүр гүйцэтгэсэн. Мөн Хан-Уул дүүргийн 4, 11 дүгээр 
хорооны 9 хэсгийн айл өрхүүдэд угаарын хий мэдрэгч тараах 
ажлыг хорооны хэсгийн ахлагч нартай хамтран 3 дугаар сарын 
28-ны өдрийн 10 цагаас мөн өдрийн 19 цаг хүртэлх хугацаанд 
нийт 1660 ширхэг  угаарын хий мэдрэгч, 1660 ширхэг гарын 
авлага тараасан. Мөн Хан-Уул дүүргийн 4, 11, 14-р хороонд 
эрх бүхий байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу байгууллагын 
нийт албан хаагчдын ажиллах хуваарийг гарган угаарын хий 
мэдрэгч төхөөрөмж, хэрэглэх зааврын дагуу айл өрхүүдэд 
түгээж, хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг холбогдох газарт 
хүргүүлсэн. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 
өгсөн чиглэлийн дагуу Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд 3 
өдөр ажиллаж, айл өрхүүдэд хадгалагдсан түүхий нүүрсийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран бүрэн ачуулж, тайлан 
мэдээг холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.4-р арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, үр дүнг тооцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/01 дугаартай захирамж   

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

Тус газрын ЭДХШ-ын хэлтсээс эхний хагас жилийн тогтоол 
шийдвэрийн биелэлтэд дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, 
дүн мэдээг газрын дарга болон холбогдох албан хаагчдад 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

танилцуулж ажилласан. Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн 
албан бичгийн дагуу тус газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 10-ны өдрийн А/34 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэвийн 
нэмэгдэл олгосон, албан тушаалтныг сэлгэх, шилжүүлэх, 
албан үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон зөрчилд 
дотоод хяналт шалгалтыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 
оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуй нэгж, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах нийтлэг журам”-ын 2.1 дэх хэсэгт заасан 
“Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх, хараат бус, ил 
тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс 
ангид байх зарчимд тулгуурлана” хэсэгт заасны дагуу хараат 
бусаар хяналт шалгалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдөрт багтаан Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга 
Б.Мөнхсайхан, Аудит, хяналт шалгалтын хэлтсийн ахлах 
аудитор Н.Наранчимэг, Захиргааны хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн Л.Батзориг нар хамтран гүйцэтгэж, газрын даргад 
танилцуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Мэдээллийн ил тод байдал, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 
харилцах ажлыг зохион байгуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: Үйл ажиллагааны ил 
тод байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 
2009 оны 143 дугаар тогтоол 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

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 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

жилийн төсвийн гүйцэтгэл зэрэг холбогдох материалыг тухай 
бүр байршуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2 Хүний нөөцийн ил тод байдлыг 
хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 
2009 оны 143 дугаар тогтоол 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, сул орон тооны зарыг 
байгууллагын цахим хуудас www.Internalaudit.ub.gov.mn цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.3-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 
2009 оны 143 дугаар тогтоол 

 Хэрэгжих Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

хугацаа 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын албан хаагчдад 25,795,384 төгрөгийн үнэ бүхий 
17 ширхэг зөөврийн комьпютерийг холбогдох зөвшөөрлийн 
дагуу худалдан авч албан хэрэгцээнд ашиглаж байна. Мөн 
528,000 мянган төгрөгийн нүүрээр танигч төхөөрөмжийг 
COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлж холбогдох 
зөвшөөрлийн дагуу худалдан авч хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. 
Байгууллагын хэмжээнд нийт 7,380,500.0 төгрөгийн бичиг хэрэг 
болон бараа материал худалдан авч, мэдээллийг шилэн 
дансны цахим хуудасны холбогдох цэсэнд олон нийтэд ил тод 
нээлттэй байршуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.4-р арга хэмжээ: Төсөв санхүүгийн ил 
тод байдлыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, “Ил тод байдлыг 
илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн газрын 
2009 оны 143 дугаар тогтоол 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль, Улсын салбарын нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу бүртгэн, сар бүр 
төсвийн гүйцэтгэл, тухай бүр жижиг мөнгөн сангийн болон 
материалын тайлан, улирал бүр санхүүгийн тайланг гаргаж, 



Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

Хэрэгжилт 

нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хуулийн хугацаанд 
хүргүүлэн баталгаажуулж ажилласан. Нийслэл дэх Төрийн 
Аудитын газар байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг баталгаажуулж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 
өгсөн. Тус байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мөн төсвийн тухай 
хуульд заасны дагуу байгууллагын 1, 2, 3 дугаар улирлын 
санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, НЗДТГ-ын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн баталгаажуулсан. 
Төсвийн тухай хуулийн дагуу нийслэлийн Дотоод аудит газрын 
2021 оны төсвийн төсөл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг 
хуулийн хугацаанд санхүү төрийн сангийн хэлтэст цаасан 
суурьт баримтаар хүргүүлэн баталгаажуулсан. Түүнчлэнсар 
бүр Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг буюу актын төлбөрийг НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэстэй тооцоо нийлэн баталгаажуулж, нийслэлийн 
төсөвт 38,872,400.0 төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.5-р арга хэмжээ: Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагатай хамтран байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, 
мэдээлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран байгууллагын 
үйл ажиллагааг сурталчлах, олон нийтэд мэдээлэх  

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын www.internalaudit.ub.gov.mn албан ёсны цахим 
хуудаст 32 төрлийн мэдээ, мэдээллүүдийг тухай бүр 
байршуулсан байна 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн Хангалттай 

http://www.internalaudit.ub.gov.mn/


Байгууллагын хагас / бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол, албан хүсэлтийг хугацаанд нь шуурхай чанартай шийдвэрлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1-р арга хэмжээ: Иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан хүсэлтийг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем /ERP-
ийн дэд систем/-ийг ашиглан хугацаанд нь чанартай шийдвэрлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2013 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан 
өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх журам батлах тухай” А/1086 
дугаар захирамж  

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-- 

Суурь түвшин -- 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 100% 

2-р улиралд: 100% 

3-р улиралд: 100% 

4-р улиралд: 100% 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

 

 

 

 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд байгууллагад 41 өргөдөл ирсэн. Өргөдлийг 
тухай бүр шийдвэрлэж хариу өгсөн бөгөөд өргөдөл, гомдол 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 9 хоног 1 цаг 46 минут байна. 
Үүнээс ажилд орохыг хүссэн 15 өргөдөл буюу нийт өргөдлийн 
52%, өөр хэлтэс рүү шилжин ажиллахыг хүссэн 1 өргөдөл буюу 
4%, ажилдаа эргэн орохыг хүссэн 1 өргөдөл буюу 4%, чөлөө 
хүссэн 3 өргөдөл буюу 12%, ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 2 
өргөдөл буюу 8%, мөнгөн тусламж хүссэн 2 өргөдөл буюу 8%, 
тухайн сарын цалинг урьдчилж авахыг хүссэн 1 өргөдөл буюу 
4%, амралтын мөнгө урьдчилж авахыг хүссэн 2 өргөдөл буюу 
8% байна. Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн  ямар нэгэн 
зөрчилгүй ажилласан бөгөөд тайлан, мэдээг НЗДТГ-ын 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-- 

Хүрсэн 
түвшин 

100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих  

нэгж 

Суурь 

түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 

дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн  

эцэс 

 

 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1. 

Байгууллагын албан хаагчдын 

хөдөлмөрийн гэрээ, 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

батлах, дүгнэх, урамшуулах 

ажлыг зохион байгуулах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

2. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2. 

Албан хаагчдын хөдөлмөрийн 

харилцаа, мэргэшлийн ур 

чадвар, ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааг хангах, 

шагнаж урамшуулах ажлыг 

хэрэгжүүлэх,  албан хаагчдыг 

гадаадын болон дотоодын 

мэргэжил дээшлүүлэх, 

туршлага судлах сургалтуудад 

хамруулах 

 

 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

3. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.3. 

Байгууллагын архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн талаарх 

мэдээ судалгааг гаргах, хөтлөх 

хэргийн нэрийн жагсаалтын 

дагуу архивын баримтыг 

бүрдүүлэх 

 

Архивын  

нэгж, баримтын 

тоо 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

4. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.4. 

Байгууллагын төсөв, санхүү, 

мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг зөв 

төлөвлөж, батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу  үр ашигтай 

зарцуулах,  санхүүгийн  тайлан 

мэдээг хугацаанд  нь үнэн зөв 

гаргах, тайлагнах 

 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

5. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.1.5-р 

арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 

ажиллагааны тогтолцоог 

боловсронгуй болгох, эрх зүйн 

орчинг сайжруулах. 

 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.1.6-р 

арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мэдээллийн 

 

Үйл 

ажиллагааны 
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6. 

технологи нэвтрүүлэх, 

мэдээллийн аюулгүй байдал, 

тоног төхөөрөмжийн 

найдвартай ажиллагааг хангах, 

үйл ажиллагааны үр дүнг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн 

мэргэжил, арга зүйн туслалцаа 

үзүүлэх 

хэрэгжилт, 

 хувь 

- 100% 100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2 үр дүн: Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын 
бусад  баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

 нэгж 

Суурь 

түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 

дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн  

эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.1. 

Тогтоол шийдвэр, 

захирамжлалын бусад баримт 

бичгийн биелэлтийг гарган,  

тайлан, мэдээг дээд шатны 

байгууллагуудад хугацаанд нь 

тайлагнах 

 

Хяналтад 

авсан тогтоол, 

шийдвэр, 

баримт бичгийн 

тоо 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.2.2. 

“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот 

жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 

биелэлтийг хангах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.2.3. 

Засгийн газрын 2018 оны 62 

дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд сайжруулсан 

түлшний түгээлт, борлуулалт, 

тээвэрлэлт болон бусад үйл 

ажиллагаанд батлагдсан 

хуваарь, удирдамжийн дагуу 

ажиллах 

 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.2.4. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд 

дотоод хяналт шалгалтыг 

гүйцэтгэж, үр дүнг тооцох 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3 үр дүн: Мэдээллийн ил тод байдал, хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 

түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 

дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас 
Жилийн  

эцэс 
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жил 

 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.1. 

Үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

2. 

 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.2. 

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг 

хангах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

3. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.3. 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдлыг хангах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

4. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.4. 

Төсөв санхүүгийн ил тод 

байдлыг хангах 

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

5. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.5. 

Хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагатай хамтран 

байгууллагын үйл ажиллагааг 

олон нийтэд сурталчлах, 

мэдээлэх  

Үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

 хувь 

 

- 

 

100% 

 

100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.1-ийн үр дүн: Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, албан хүсэлтийг хугацаанд нь шуурхай чанартай шийдвэрлэх 
 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих  

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
 Эхний 

хагас жил 
 Жилийн  

эцэс 

 

 

 

1. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.3.1. 
Иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, албан 
хүсэлтийг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
дотоод удирдлагын нэгдсэн 
систем /ERP-ийн дэд систем/-
ийг ашиглан хугацаанд нь 
чанартай шийдвэрлэх 

 

Өргөдөл, 
гомдол, 

хүсэлтийн тоо 

 

 

- 

 
 
 

100% 

 

 

100% 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

№ Тайлангийн хавсралт 

Хавсралт №1. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө 

 

Хавсралт №2. 

Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны 
төлөвлөгөө 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

 

 

 


