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САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ  /Албан тушаал/ Ч.ДУЛМААГИЙН 

/Албан хаагчийн нэр/   2019 ОНЫ 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 
НЭГ.  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ 

 

Тухайн жилд 
хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ЗОРИЛТ 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэмжих 

ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 

СУУРЬ ТҮВШИН 
/2018 оны 

жилийн эцэс/ 

Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 

ХҮРЭХ 
ТҮВШИН 
/2019 оны 

жилийн эцэс/ 

Гүйцэтгэлий
н зорилтын 

ХҮРСЭН 
ТҮВШИН 
/2019 оны 
хагас жил/ 

Зорилтод хүрэхийн тулд 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭ, АЖИЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

  

Бодит 
гүйцэтгэл 

/Тухайн цаг 
хугацааны 

бүрэн гүйцэтгэл 
100 оноо/ 

Байгууллаг
ын 

удирдлагы
н үнэлгээ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

        
 1.2. Үндэсний болон аймгийн дэд  хөтөлбөрүүд 

1.2.1 “Архигүй-Алтай” 
дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах 

Зохион 
байгуулсан 
ажлын үр 
дүнгээр 

 
              - 

Жилийн эцсийн 
гүйцэтгэлээр 

90% 

50% 

“Архигүй-Алтай” дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
жилийн ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан албаны 
даргаар батлуулан ажиллаж 
байна.  

 
100 

  

1.3. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

1.3.1. Аймгийн 
хэмжээнд шилэн 

дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг бүрэн 

хангуулан ажиллана. 

Өмнө нь 
хүрсэн 

түвшингээс 
хуулийн 

хэрэгжилтэд 
дэвшил 

гарсан байх. 

80,6% 90% 89% 

Байгууллагын жилийн ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу 

санхүүгийн хяналт 
шалгалтад хамрагдаж буй 
байгууллагуудын шилэн 

дансны цахим цэс хөтлөлтөд 
хяналт хийж, холбогдох 

албан тушаалтнуудад заавар 
зөвлөгөө өгч ажиллав. 

90  

 2. Хууль тогтоомжийн шийдвэрлэлт. 

2.1. Дээд шатны 

байгууллагаас 

картлагдаж ирсэн 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 100 - 

Одоогоор тус албанд дээд 
шатны байгууллагаас 
картлагдаж ирсэн хууль 
байхгүй болно. 

  



Монгол Улсын хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах 

2.2. УИХ-ын тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангах 

(Байнгын хорооны 

тогтоол, хуралдааны 

тэмдэглэл) 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 100  - 

Одоогоор тус байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамаарал 

бүхий эдгээр шийдвэр 
гараагүй байна. 

-  

2.3. Ерөнхийлөгчийн 

зарлигийн биелэлтийг 

хангуулж хяналт тавих 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 100  - 

Одоогоор тус байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамаарал 

бүхий эдгээр шийдвэр 
гараагүй байна. 

  

2.4. Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг хангах 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 100  - 

Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн сургалтад тус 

албаны 2 албан тушаалтан 
2019.05.30-ны өдөр 

хамрагдсан, зөвлөмж 
ирээгүй байна. 

-  

2.5. Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах (Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, албан даалгавар, хуралдааны тэмдэглэл) 
2.5.1 Засгийн газрын 

“Төрийн албаны 

сахилга хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах 

тухай” 2018 оны 258 

дугаар тогтоол 

Ажлын 
гүйцэтгэл, 
хүрсэн үр 
дүнгээр 

- 100% 100% 

Хэрэгжилтийг хангах үүднээс 
байгууллагын хөдөлмөрийн 

дотоод журамд тусгаж, 
ямарваа зөрчил дутагдал 
гаргахгүй байхад онцгой 

анхааран ажиллаж байна. 

100 

 

 

2.5.2 Засгийн газрын 

“Сахилга хариуцлага, 

дэг журмыг чангатгах 

тухай” 2017 оны 01 

дүгээр албан 

даалгавар 

- 100% 100% 

2.5.3 “Ажлын байранд, Ажлын - 100% 100% Байгууллага цахим 100  
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ажлын цагаар 

интернэт ашиглан 

олон нийтийн 

сүлжээнд нэвтрэх, 

албан ажилд 

хамаарахгүй үйл 

ажиллагаа явуулахыг 

хориглох асуудлыг 

байгууллагын 

хөдөлмөрийн дотоод 

журамд тусган 

хэрэгжүүлж, төрийн 

албан хаагчдын цаг 

ашиглалт, ажлын 

бүтээмжийг 

сайжруулах тухай” 

Засгийн газрын 2018 

оны 04 дүгээр сарын 

04-ний өдрийн 16-р 

хуралдааны 

тэмдэглэлийг 

хэрэгжүүлэх. 

гүйцэтгэл, 
хүрсэн үр 
дүнгээр 

бүртгэлийн системтэй 
болсноор уг төхөөрөмжийг 
ашиглаж хэвшээд байна. 
Ажлын цагаар нийтийн 
сүлжээнд нэвтрэхгүй 

байхаар хөдөлмөрийн 
дотоод журамд тусган 
хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. 

2.5.4 Засгийн газрын 

/Иргэдээс ирүүлсэн 

өргөдөл гомдол, санал 

хүсэлтэд хуулийн 

хугацаанд хариу өгч, 

иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг түргэн 

шуурхай үзүүлэх 

ажлыг зохион 

байгуулах тухай/ 2018 

оны 02 дугаар сарын 

Ажлын 
гүйцэтгэл, 
хүрсэн үр 
дүнгээр 

- 100% 100% 

Хөхморьт сумын сургуулийн 
багш Д.Золзаяагаас 

ирүүлсэн өргөдлийн дагуу 
Хөхморьт сумын сургуулийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийж 3984,5 

мянган төгрөгийг багш 
Д,Золзаяад төсвөөс 

олгохоор, 305,9 мянган 
төгрөгийг Нийгмийн 

даатгалын санд 
төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоож шийдвэрийг 

100  



22-ны өдрийн 10-р 

хуралдааны тэмдэглэл 

бүрэн хангуулж ажиллав. 

2.6 Орон нутгийн удирдлагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах.(ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамж, холбогдох бусад шийдвэрүүд) 

2.6.1 Аймгийн 

Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 

шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангах 

(Тэргүүлэгчдийн 

тогтоол) 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

- 100% 100% 

 
“Архигүй Алтайчууд дэд 

хөтөлбөр “ –ийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө гаргаж 
удирдлагаар батлуулан 
хэрэгжилтийг хангуулан 

улирал бүр холбогдох газарт 
тайлан хүргүүлэн ажиллаж 

байна. 
 

100  

2.6.2 Аймгийн Засаг 

даргын шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг хангах 

(Засаг даргын 

захирамж, албан 

даалгавар, ЗДТГ-ын 

даргын тушаал) 

Ажлын 
гүйцэтгэлээр 

- 100% 100% 

Аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар байгуулсан 

ажлын хэсэгт орж  
“Сум хөгжүүлэх сан” –ийн 
улсын үзлэгийн  ажлыг 4 

сумд зохион байгуулж 
ажиллаж улсын үзлэгийн 

аймгийн дүнг нэгтгэн ХХААЯ-
нд хүргүүлэв.  

100  

3.1.Нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болон тэмдэглэлт өдрүүд: 

3.1.1 Нийтээр 

тэмдэглэх баярыг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

(Шинэ жил, Цагаан 

сар, Үндэсний их баяр 

наадам гэх мэт) 

Гүйцэтгэлээр - 100 % 
- 

“Хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдөр”-өөр байгууллагын 

ажилтнуудын хүүхдүүдийг 
байгууллагад дээр хүлээн 

авч гарын бэлэг өгч 
хүндэтгэл үзүүлсэн.  

100%  

3.2.Салбарын тэмдэглэлт өдрүүд: 

3.2.1 Салбарын 

тэмдэглэлт өдрүүдийг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
- - 

-  -  

 АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН, СЕМИНАР, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
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4.2.1 Сумдад 

төлөвлөгөөт 

санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийх 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт 

шалгалтын 

тоо 

- 8 4 

Хөхморьт сумын ИХТ.ЗДТГ-
ын санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалт хийж ИТХ-

ын даргад илүү олгосон  
167,1 мянган төгрөгийн орон 

нутгийн төсөвт 
төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 
акт тогтоож хугацаанд нь 
хураан барагдуулах арга 
хэмжээ авч ажиллалаа.  

100  

   

Баян-Уул сумдын ИХТ.ЗДТГ-
ын санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалт хийж  806,3 

мянган төгрөгийг 
ажилтнуудад нөхөн олгохоор 
төлбөрийн акт тогтоож актны 

биелэлтийг хугацаанд нь 
барагдуулж ажиллалаа.   3 

заалт бүхий хугацаатай 
албан шаарлага хүргүүлж 

ажиллав.  

100  

   

Бигэр сумын ИХТ.СМТ-ийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 
хийж СМТ-ийн ажилтнуудад 
байгууллагын эд хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт 
хамгаалалт, бүртгэлийг 

сайжруулах талаар заавар 
зөвлөмж өгч ажилласан. 

100  

   

Чандмань сумын Хүүхдийн 
цэцэрлэг, Соѐл мэдээллийн 

төвийнн санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалт шалгалтыг 

удирдамжид заасан 
хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. 

100  



   

Эрдэнэ сумын Хүүхдийн 
цэцэрлэг, Соѐл мэдээллийн 

төвийнн санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалт шалгалтыг 

удирдамжид заасан 
хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. 

Шалгалтаар СМТ-ийн 
ажилтанд илүү олгосон 691.9 

мянган төгрөгийг орон 
нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 
акт тогтоолоо. Актыг 

биелүүлэх хугацаа болоогүй. 

 
100 

 

4.2.2 Төлөвлөгөөт 

санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийх 

Хяналт 

шалгалтын 

тоо 

- 2 2 

Аймгийн ТЭДС-ийг дэмжих 
сангийн санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийж 3 заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага 
өгч биелэлтийг тооцон 

ажиллав. 

100  

   

Аймгийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийн 2018 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалтыг хийж 

шалгалтаар илэрсэн 
зөрчлийг цаашид давтаг 

гаргахгйү ажиллах талаар 
төсөв захирагч, нягтлан 
бодогч нарт шалгалтын 

танилцуулгаар үүрэг чиглэл 
өгч ажилласан.  

100  

   

Аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

хийж шалгалтаар илэрсэн 
зөрчлийн арилгуулахаар 7 

заалт бүхий хугацаатай 
албан шаардлага хүргүүлж 
ажиллав. Холбогдох албан 

100  
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тушаалтнуудаас шийдвэрийн 
биелэлтийг хагуулах талаар 

утсаар холбогдсон. 

   

Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын 
2018 оны санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд төлөвгөөт 
хяналт шалгалт хийж 
шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг арилгуулахаар 4 
заалт бүхий хугацаатай 
албан шаардлага өгч 
биелэлтийг хангуулан 

ажиллав. 

100  

  
   

Есөнбулаг сумын ерөнхий 
боловсролын 3 дугаар 
сургуулийн 2018 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

хийж шалгалтын 
танилцуулгаар тодорхой 

үүрэг чиглэл өгч ажиллав. 

100  

А4.2.3 Төлөвлөгөөт 

бус санхүүгийн хяналт, 

шалгалт хийх 

Хяналт 

шалгалтын 

тоо 

- 2 2 

Хөхморьт сумын багш 
Д.Золзаяагаас тус албанд 
ирүүлсэн өргөдлийн дагуу 

холбогдох хяналт шалгалтыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

Шийдвэрийн биелэлт бүрэн 
хангагдсан. 

100  

   

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр 
сургуулийн 2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
аймгийн Засаг даргын 

шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус 
хяналт шалгалт хийж 
шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг арилгуулахаар 
шалгалтын танилцуулгаар 

үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 

100  

   АТГ-ын мөрдөн байцаагчийн 100  



шийдвэрээр аймгийн ОБГ-ын 
2018 оны санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд төлөвлөгөөт 
бус хяналт шалгалт хийж 
шалгалтын танилцуулгыг 

хугацаанд нь АТГ-ын 
ажилтанд хүргүүлсэн 

   

Аймгийн Засаг даргаас 
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
Цээл сумын ОНХ-ийн сан, 
СМТ-ийн санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд хяналт 
шалгалтыг удирдамжид 

заасан хугацаанд нь хийж 
гүйцэтгэв. 

100  

4.2.4 Тусгай захиалгат 

хяналт шалгалт хийх 

Хяналт 

шалгалтын 

тоо 
- 1 1 

Аймгийн халамжийн сангийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалтыг хугацаанд 

нь  хийж гүйцэтгэн 
материалыг Сангийн яаманд 

хүргүүлэв. 

100  

ДОТООД БОЛОН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

5.1.1 Төрийн албан 

хаагчийн сургалтын 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах. 

Хэрэгжилтийн 
хувиар 

- 100% - 

Eoffice-ийн сургалт, Төрийн 
албаны зөвлөлөөс тус 

аймагт зохион байгуулсан 
хууль сурталчилах сургалт, 
АТГ-аас хууль сурталчлах 

сургалтанд хамрагдав. 
Мөн Сангийн яамнаас зохион 

байгуулсан “Сангийн яам-
дотоод аудитын ажилтны 

сургалт”-д хамрагдсан. 

100  

     5.2.1 Тайлант он 

болон өмнөх онуудын 

хяналт, шалгалтаар 

илэрсэн зөрчилд 

тогтоосон акт, албан 

шаардлагын биелэлт 

Хэрэгжилтийн 
хувиар 

- 100% 80% 

Өмнөх онуудад биелэгдээгүй 

шийдвэр  болон тайлант онд 

гарсан шийдвэрийн 

бтелэлтийг хангуулан 

ажиллаж байна. .  

 
. 
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хангуулах. 

     5.2.2 ХАСХОМ 

мэдүүлэг гаргаж Хууль 

зүйн хэлтэст 

хүргүүлэх. 

Хэрэгжилтийн 
хувиар 

- 100% 100% 

Хугацаандаа, үнэн зөв 

гаргаж баталгаажуулсан. 
100 

 

6. Бусад 

      6.1 Монгол Улсын 

Ерөнхий сайдын өгсөн 

үүрэг даалгавруудын 

хэрэгжилтийг хангах 

Хэрэгжилтийн 

хувь 
 -  

100% 50% 

Байгууллагын түвшинд хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан 
удирдлагаар батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 

50  

      6.2 “2019 оныг 

Иргэн төвтэй төрийн 

үйлчилгээний жил” 

болгох тухай Монгол 

Улсын Засгийн газрын 

2019 оны 23 дугаар 

тогтоолын 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах     

Хэрэгжилтийн 

хувь 
 -  

100% 50% 

Байгууллагын түвшинд хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан 
удирдлагаар батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 

100  

6.3 Архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн улсын 

үзлэгийн бэлтгэл 

хангах 

Шалгалтын 

үнэлгээ 
- 95-аас доошгүй  90% 

Өмнөх оны шалгалтын 
танилцуулга бусад 
материалыг эмхэлж цэгцлэн 
үдэж бичиг хэргийн ажилтанд 
хүлээлгэн өгөв. 

  

     6.4 Аймгийн 

хэмжээнд зохион 

байгуулж буй ажилд 

идэвхтэй оролцох 

Ирцийн хувь - 100% 100%  

Гамшгийн аюулын зарлан 

мэдээллийн дохиогоор 

ажиллах дадлага, сургуульд 

идэвхтэй оролцлоо. 

100  

 
ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ 



 
 

Мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх ЗОРИЛТ 

Төлөвлөгөөнд 
тусгасан СУУРЬ 

ТҮВШИН 

Төлөвлөгөөнд 
тусгасан ХҮРЭХ 

ТҮВШИН 
ХҮРСЭН 
ТҮВШИН 

Зорилтод хүрэхийн тулд 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН  АРГА 

ХЭМЖЭЭ 

Бодит гүйцэтгэл 
/Тухайн цаг 

хугацааны бүрэн 
гүйцэтгэл 100 

оноо/ 

Байгууллагын 
удирдлагын 

үнэлгээ 

Мэргэжлийн мэдлэг, ур 
чадвараа 

дээшлүүлэх( Мэргэшүүлэх 
болон онлайн сургалтад 

хамрагдах гэх мэт) 

- 

Төсөв санхүү, 
хяналт шалгалтын 
чиглэлээр 2 буюу 

түүнээс дээш 
сургалтад сууж 

мэдлэг, чадвараа 
дээшлүүлнэ. 

-  -  

Хандлага, зан үйлийг 
дээшлүүлэх 

- 

Ажлын цаг 
ашиглалтыг 
сайжруулна 

100% 

       Байгууллагын цаг 
бүртгэлийн төхөөрөмжид 

тогтмол бүртгүүлэн, ажлын 
цагийн ашиглалтыг 

сайжруулснаар, 
хөдөлмөрийн бүтээмж 

нэмэгдүүлсэн. 

100  

Тухайн ажлын 
гүйцэтгэл зорилтот 

түвшинд хүрч, 
сэтгэл ханамж 100 

хувь байна. 

100% 

        Байгууллагын 
удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгавар болон өөрийн 

ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан 

ажил үүргийг идэвх 
санаачлагатай гүйцэтгэж 

ажиллалаа. 

100  

Цаг үеийн шуурхай  
үүрэг даалгаврын 

гүйцэтгэл зорилтот 
түвшинд хүрсэн 

байх. 

100% 

      Удирдлага болон эрх 
бүхий албан тушаалтнаас 

өгсөн үүрэг даалгаврыг 
хугацаанд хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна.  

100  

 

 

ГУРАВ. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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.................................... ........................... /.........................../ ......... ......... ......... 
(Албан тушаал) (Нэр, гарын үсэг) (Огноо) 

 

3.1 Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа, зөвлөгөөг нэгжийн дарга цаг тухайд нь үзүүлсэн эсэхэд төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн өгөх үнэлгээ 

Маш 

хангалтгүй 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Хангалттай 

сайн                     

 

 

3.2 Эрхэлж байгаа ажлынхаа талаар ТЖАХ-ын сэтгэл ханамжийн түвшин 

 Бага   Дунд зэрэг   Их 
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