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Улаанбаатар хот 

2021 он 



НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН  

2021 ОНЫ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021 оны 12 сарын 27-ны өдөр 

 

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  

 



“Байгууллагын дүрэм”-ийг НЗД бөгөөд УБ хотын Захирагчийн 2019 оны А/349 

дугаар захирамжаар шинэчлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. 

 

Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь 2021 онд дээрх хууль, эрх зүйн актыг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах байдлаар ажиллалаа. Үүнд: 

 

1.Байгууллагын дотоодод нийт 10 дүрэм, журмыг боловсруулан мөрдөн ажиллаж 

байгаагаас:  

Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрэм, журмууд: 

➢ Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам 

Газрын даргын 2019 оны 10 сарын 24-ний өдөр шинэчлэн баталсан 

“Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам”-д хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн 2021 

оны 02 сарын 09-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар 4 заалтад өөрчлөлт, 4 заалт 

нэмэлтээр, 2021 оны 05 сарын 11-ний өдрийн А/12 дугаар тушаалаар 3 заалт 

нэмэлтээр оруулсан. 

 

➢ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 

Газрын даргын 2020 оны 07 сарын 17-ны өдрийн А/28 дугаар тушаалаар 

баталсан “Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-г 2021 оны 03 сарын 26-ны өдрийн 

А/07 дугаар тушаалаар 4 заалтад тус тус өөрчлөлт оруулсан. 

 

Шинээр баталсан дүрэм, журмууд: 

➢ Чанарын дотоод үнэлгээний журам; 

Газрын даргаар 2021 оны 07 сарын 05-ны өдрийн А/19 дугаар тушаалаар 

Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтад “Чанарын дотоод үнэлгээний журам”-

ыг баталсан. 

 

2. Газрын даргын 2021 оны 03 сарын 01-ний өдрийн А/05, 11 сарын 08-ны өдрийн 

А/24 дугаар тушаалаар Байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн 

байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 

хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн дагуу нийт албан хаагчдаас авсан нууц санал 

хураалтын дүнг үндэслэн байгууллагын даргын 2021 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 

А/06, 11 сарын 11-ний өдрийн А/08  дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг 3 гишүүний 

бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулсан.  

Ёс зүйн зөрчлийн 2021 оны мэдээг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

3. 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 2021 оны 

авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан зохих ажлуудыг тусгасан 

Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын 2021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 3 дугаар сарын 16-ны өдөр баталж, хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар 

НЗДТГ-т тайлагнасан.  



АТГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны жагсаалтын дагуу 25 албан 

хаагчийн 2020 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийг 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор, шинээр томилогдсон 3 албан хаагч, 

хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон 2 албан хаагч, нийт 30 удаа 

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 мэдэгдэл хүлээн авч, АТГ-ын програмд бүртгэсэн. 

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 6 албан хаагчийн хувийн ашиг 

сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, холбогдох 

хариуг авч ажилласан. 

 

4. Тайлант хугацаанд байгууллагын даргын А 33 тушаал, Б 35 тушаал, нийт 68 

тушаалыг албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын холбогдох заалтуудад нийцүүлэн 

гаргасан.  

Байгууллагын архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй байгууллагын захирамжлалын 

цаасан 8 баримтад кодификаци хийн, бүртгэл хөтөлж, зохих тэмдэглэгээг хийсэн. 

5. Дараах хуулийн төсөл, баримт бичгүүдэд санал өгсөн. Үүнд: 

➢ Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль; 

➢ Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хууль; 

➢ Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль; 

➢ УИХ-ын даргын 2021 оны 38 дугаар захирамжаар зохион байгуулагдсан 

ажлын хэсгийн боловсруулсан зөвшөөрлийн нэгтгэсэн хуулийн төсөл; 

➢ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга; 

➢ “Эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх тухай” хуулийн төсөл; 

➢  “Архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт” 

зэрэгт тухай бүр албан хаагчдыг саналыг нэгтгэн холбогдох байгууллагууд руу 

хүргүүлсэн. 

6. Шүүхэд хянан хэлэлцэгдсэн маргаан: 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд манай газарт холбогдуулан 

2 иргэнээс нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг 

томилж, нэхэмжлэлийг гардан авч, хариу тайлбарыг хүргүүлж, Анхан шатны шүүх 

хурлууд болсон.  

Анхан шатны шүүх хурлаар 1 иргэний нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь 

хэрэгсэхгүй болгосон буюу манай байгууллагын талд шийдвэрлэсэн байна. 

1 иргэний  нэхэмжлэлийн 2 шаардлагын 1 шаардлагыг шүүх хүлээн авахаас 

татгалзаж, 1 шаардлагыг шүүх хангаж шийдвэрлэсэн. 

Тус 2 иргэний маргаануудыг тус бүр Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхээр хянан хэлэлцэж байна. 



Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 1 албан хаагч өмнөх 

удирдлагын буруутай шийдвэрийн улмаас ажлаас үндэслэлгүй халагдсан байх 

хугацаа буюу ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг нэхэмжилсэн маргаан хянан 

шийдвэрлэгдэж, хуулийн хүчин төгөлдөр болсон ба манай байгууллагаас тус 

шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж байгууллагад учирсан хохирлыг буруутай албан 

тушаалтнаар төлүүлэхээр Төрийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд заасны 

дагуу Төрийн албаны зөвлөлд хандсан. 

7. Тайлант онд “Байр ашиглалтын гүйцэтгэх гэрээ”, “Хамтын ажиллагааны гэрээ”, 
“Эмнэлгийн багц шинжилгээ хийлгэх гэрээ”, “Вирусын хамгаалалтын програм 
нийлүүлэх гэрээ” зэрэг 4 гэрээг байгуулсан байна. 

 
8. 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 109,632,314 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, 32,087,716 

төгрөгийг ХХОАТ-т шилжүүлсэн. 

9. 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.  

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

нэгдүгээр улиралд байгууллагын архивт баримт хүлээн авах хуваарийг гарган 

батлуулж, 2020 онд үүссэн байнга хадгалах 79 баримт, түр хадгалах 47 баримт, 70 

жил хадгалах 3 баримт хүлээн  авсан. 

11. Тайлант хугацаанд байгууллагад 40 өргөдөл ирсэн ба байгууллагын албан 

хаагчдаас 36 өргөдөл, иргэнээс 4 өргөдөл ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 хоног 21 цаг 42 минут байна.  

12. Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь 2021 оны дотоод аудитын ажлын 

төлөвлөгөөнд 43 аудит, хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. 

Тус газар нь 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийт 44 аудит, 

хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж, илэрсэн асуудалд акт, албан шаардлага тогтоож, 

зөвлөмж хүргүүлж, ажилласан ба одоо 22 байгууллагад дотоод аудит, хяналт 

шалгалтыг гүйцэтгэж байна.   

Нийслэлийн Дотоод аудитын хорооны хурлаар аудитын ажлын 2021 оны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг 2 удаа танилцуулж холбогдох шийдвэр 

гаргуулсан. 



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.  

14. НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс бэлтгэсэн Монгол улсын засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол Улсын Нийслэл 

Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг тус 

тус нийт албан хаагчдад тараан өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Тайлант онд дээд шатны байгууллага болон бусад байгууллагуудаас зохион 

байгуулсан дараах хууль, эрх зүйн сэдэвт сургалтуудад холбогдох албан хаагчдыг 

цахимаар хамруулсан. Үүнд: 

✓ “Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцдаг албан 

тушаалтнуудад зориулсан сургалт”; 

✓ “Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуугууллага, албан 

тушаалтанд гаргасан, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах, албан 

хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт”; 

✓ “Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл”;  

✓ “Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль”;  

✓ “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, имиж”;  



✓ “УСНББОУС, НББ-ийн тухай хууль, эрх зүйн талаар сургалт”;  

✓ “Төрийн албаны тухай болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулиудын 

хэрэгжилт сургалт”;  

✓ “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн  шинэчилсэн найруулга”; 

✓ “Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, анхаарах асуудал 

сэдэвт сургалт”;  

✓ “Хүний эрх ба ялгаварлан гадуурхалт, гэрч, хохирогчийн хамгаалах үйл 

ажиллагааны онцлог ба ялгаа”  

16. Тус газрын Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс нь Нийслэл дэх Төрийн аудитын 

газартай хамтарч Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн сургалтыг 2021 оны 12 

дугаар сарын 23-ны өдөр Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын 

хүрээний 76 байгууллагын 87 албан хаагчид цахимаар зохион байгуулсан. 
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