
 
 

  

 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 
 

 
 

Төлөвлөгөө баталсан:              Төсвийн Шууд захирагч 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР  
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                       .................................  /Я.САРАНСҮХ/ 

  (албан тушаал)                 (гарын үсэг)        

                                Тэмдэг   

   

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

                                             (огноо) 

  

Төлөвлөгөөг хянасан:                 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА         
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ                                               ..................................  /С.АМАРСАЙХАН/ 

     (албан тушаал)                 (гарын үсэг) 

                                    Тэмдэг     

 

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

                                                                                  (огноо) 

 

 

 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: Нийслэлийн Дотоод аудитын газар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга  

хэмжээний 
тоо 

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

2 2 

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

5 8 

Нийт 7 10 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.0 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

 

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 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.0 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  
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Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 3 

2-р улиралд: 4 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 10 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

100.0 сая төгрөг 

Хариуцах  
нэгж 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
 

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 

 

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 

2019 он 
 Эхний хагас  

жил 
 Жилийн  

эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.1. 
Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт дотоод аудит 
хийх 

 

 

Аудитын тоо, 
хувь 

        - 

 
Нийт 18 

объектод 
төлөвлөгөөт 
дотоод аудит 

хийгдэнэ. 

 
 
 
 

100% 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.2. 
Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт санхүүгийн 

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, хувь - 

Нийт 17 
объектод 

төлөвлөгөөт 
санхүүгийн 

хяналт шалгалт  
        хийгдэнэ. 

 
 

100% 
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хяналт шалгалт хийх 

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

 

 

Аудитын тоо, 
хувь 

       - 

Нийт 18 
объектод 

худалдан авах 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
тайлагнахтай 

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

59.7 сая төгрөг 

Хариуцах  
нэгж 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 

2-р улиралд: - 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: - 

 
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 

2019 он 
 Эхний хагас  

жил 
 Жилийн  

эцэс 

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

 

Аудит, хяналт 
шалгалтын 
тоо, хувь 

 
 
 
- 

 
Дотоод аудитын 
хорооны даргын 

шийдвэрээр 
тухай бүр хяналт 

шалгалт 

 

 

100% 
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шалгалт хийх, дүгнэлт, 
зөвлөмж өгөх 
 

хийгдэнэ 

     Мэдээллийн эх сурвалж: Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс  

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40.0 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 100% 

2-р улиралд: - 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: - 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
Захиргааны хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тоо, хувь 
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Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 1 

2-р улиралд: 1 

3-р улиралд: 1 

4-р улиралд: 1 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 
дахь зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тоо, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 

2-р улиралд: - 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 10 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Суурь түвшин  - 

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% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

40.0 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Суурь түвшин  - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 1 

2-р улиралд: 2 

3-р улиралд: 1 

4-р улиралд: 1 

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 

2019 
Эхний хагас 

жил 
Сүүлийн хагас 

жил 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1. 
Эрсдэлд суурилсан аудит, 
хяналт шалгалтыг төлөвлөх, 
хэлэлцүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- 100% 100% 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.2. 
Дотоод аудитын хороонд 
аудитын ажлын үр дүнг 
тайлагнах 

Улиралд  

1 удаа 
хуралдана 

- 2 2 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.3. 
Аудит, хяналт шалгалтын 
тайланд чанарын хяналтыг 
гүйцэтгэх 

Аудит, 
хяналт 

шалгалтын 
тайлан 

- - 27 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.4. 
Эрсдэлийг тодорхойлж, 
үнэлэх, эрсдэлийн нэгдсэн 
бүртгэл хөтлөж, дүн 

 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

- 100% 100% 
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шинжилгээ хийх хувь 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.5. 
Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
хамрах хүрээний 
байгууллагуудын шилэн 
дансны мэдээллийн 
хөтлөлтөд аудит хийх, 
улирал бүр хяналт тавих, 
тайланг тухай бүр Сангийн 
яаманд хүргүүлэх 

 

 

Аудит, 
хяналт 
хийсэн  

тоо 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

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

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын  

тоо 
Арга 

хэмжээний тоо 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ 1 1 

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 

 Нийт 3 3 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

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

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

4.4 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
Захиргааны хэлтэс 

Суурь түвшин  - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 

2-р улиралд: - 

3-р улиралд: - 

4-р улиралд: 100% 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур  

үзүүлэлт  

Хэмжих  

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он 
 Эхний хагас 

жил 
 Жилийн  

эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1.1. 
Нийслэлийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
хамрах хүрээний 
байгууллагуудын удирдлага, 
санхүү хариуцсан албан 
хаагчдад төсвийн 
зарцуулалтын үр ашгийг 
дээшлүүлэх чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулж, 
тайлагнах 

 

 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

 

 

 

- 

 
 
 
 
- 

 

 

 

100 хувь 

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 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

8.2 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
Захиргааны хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 25% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.1-ийн үр дүн: Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх 
 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих  

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он 
 Эхний хагас 

жил 
 Жилийн  

эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2.1. 
Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд чанарын 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  

хувь 

- 100% 100% 

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

Мэдээллийн эх сурвалж: Захиргааны хэлтэс 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ/ 

 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Захиргааны ерөнхий хууль 1 1 

2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 1 1 

 Нийт 2 2 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс  
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ирсэн гомдлыг шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

 Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс  
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Акт барагдуулалтын хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 
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 Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс  
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
 

Суурь түвшин - 

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

 Жилийн эцэст: 100% 

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 

2019 он 
 Эхний хагас 

жил 
 Жилийн  

эцэс 

1. 

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

Ирсэн гомдлын 
тоо 

- 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 
- 100% 100% 

 

3. 

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

Орлогын 
төлөвлөгөөний 

хэмжээ 
- 100% 100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс, Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ/ 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 

хангах 
5 

2. Хууль журам, тогтоол шийдвэр, захирамжлалын бусад  баримт 

бичгийн хэрэгжилтийг хангах 
4 

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

ажлыг зохион байгуулах 

5 

4 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 

Нийт 15 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

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

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

54.9 
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Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

17.2 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 Хэрэгжих Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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шалгуур 

үзүүлэлт 

хугацаа 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах 

 нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин  

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 

Хэрэгжих 

хугацаа 

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

хөрөнгө 

- 

Хариуцах 

 нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин  

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

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

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

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 

Хэрэгжих 

хугацаа 

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

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах 

 нэгж 

Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 

Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах Захиргааны хэлтэс  

Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
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 нэгж Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 
Захиргааны хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 
Захиргааны хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

30.3 сая төгрөг 

Хариуцах  

нэгж 
Захиргааны хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 
Захиргааны хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

 

 

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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах  

нэгж 

Захиргааны хэлтэс 
Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтэс 
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа дотоод 
удирдлагын нэгдсэн систем /ERP-ийн дэд систем/-ийг 
ашиглаж хэвшсэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 100% 
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2-р улиралд: 100% 

3-р улиралд: 100% 

4-р улиралд: 100% 
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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% 

 

6. 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.1.6-р 

арга хэмжээ: Байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мэдээллийн 

 

Үйл 

ажиллагааны 
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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 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

№ Төлөвлөгөөний 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


