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 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА  

ДАВААБАЛЫН ГАНЗОРИГИЙН 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 
 

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Тухайн жил 
хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн 
гүйцэтгэлийн зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг хэмжих 

шалгуур 
үзүүлэлт 

 
Суурь 

түвшин 

 
Хүрэх 

түвшин 

Зорилтод хүрэхийн тулд 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, ажил 

үйлчилгээ 

Хүрсэн 
түвшин 

Үнэлгээ 

Нэг.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

1.2. Үндэсний болон аймгийн дэд  хөтөлбөрүүд 

1.2.1 “Архигүй 
Алтайчууд” дэд 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах   

Хэрэгжилтийн  
хувь 

(Өссөн дүнгээр) 
- 90 

 “Архигүй Алтайчууд” дэд 
хөтөлбөрийг 2019 онд 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
боловсруулан, батлан 
ажиллалаа. 

90  
“Архигүй Алтайчууд” дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг 
хугацаанд нь гарган, Хууль эрх 
зүйн хэлтэст хүргүүлэв. 

1.2.2 “Авлигын эсрэг” 
дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах   

Хэрэгжилтийн  
хувь 

(Өссөн дүнгээр) 
- 90 

“Авлигын эсрэг” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд  
хэрэгжүүлэх жилийн ажлын  
төлөвлөгөөг гарган баталж 
ажиллалаа. 

90  Авлигын эсрэг” дэд хөтөлбөрийн 
хүрээний жилийн ажлын  
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг 
гарган, Хууль эрх зүйн хэлтэст 
хугацаанд нь хүргүүлэв. 

1.2.3 “Боловсон 
хүчин” дэд 

Хэрэгжилтийн  
хувь 

- 90 
“Боловсон хүчин” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд жилийн 
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хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах   

(Өссөн дүнгээр) хугацаанд хийх ажлын 
төлөвлөгөөг боловсруулан 
баталж, ажиллалаа. 

“Боловсон хүчин” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд хийх 
жилийн ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
биелэлтийг гарган, Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтэст 
хугацаанд нь хүргүүлэв. 

90 

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

1.3.1. Аймгийн 
хэмжээнд шилэн 
дансны тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг бүрэн 
хангуулан ажиллана. 

Хэрэгжилтийн  
хувь 

(Өссөн дүнгээр) 
88 

95-с 
доошгүй 

Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах  2019 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулан, 
баталж ажиллалаа. 

95.2 

 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн харьяаны 
байгууллагуудын Шилэн дансны 
тухай хуулийн хэрэгжилтэнд 
улирал тутам хяналт тавьж, дүнг 
аймгийн Засаг даргад тухай бүр  
танилцууллаа. 

 

ХОЁР. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

2.1. Дээд шатны 
байгууллагаас 
картлагдаж ирсэн 
Монгол Улсын 
хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах  

- - - - - 

 

2.2. УИХ-ын 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах  
(Байнгын хорооны 
тогтоол, хуралдааны 
тэмдэглэл) 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

Тайлант онд тус байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамааралтай 
УИХ-ын тогтоол, Байнгын 
хорооны тогтоол, хуралдааны 
тэмдэглэл гараагүй болно.  

- 
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2.3. Ерөнхийлөгчийн 
зарлигийн 
биелэлтийг хангуулж 
хяналт тавих 

- - - 

Тайлант онд тус байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамааралтай 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг гараагүй 
болно. 

- 

 

2.4. Үндэсний 
аюулгүй байдлын 
зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг хангах  

- - - 

Тайлант онд тус байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хамааралтай 
Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөмж гараагүй болно. 

- 

 

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

2.5.1 Засгийн газрын 
2018 оны 258 дугаар 
тогтоол “Төрийн 
албаны сахилга 
хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах 
тухай” 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

 Засгийн газрын 2018 оны 258 
дугаар “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” тогтоолыг 2019 
онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулан 
баталж ажиллалаа. 

100 

 

Засгийн газрын 2018 оны 258 
дугаар “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг 
гарган, тайланг хугацаанд нь 
ТЗУХ-т хүргүүллээ.  

2.5.2 Засгийн газрын 
2017 оны 1 дүгээр 
албан даалгавар 
“Сахилга 
хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах 
тухай” 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

Засгийн газрын 2017 оны 1 
дүгээр “Сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” албан 
даалгаварыг хэрэгжүүлэх 2019 
оны төлөвлөгөөг боловсруулан 
баталж ажиллалаа. 100 

 

Засгийн газрын 2017 оны 1 
дүгээр “Сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” албан 
даалгаварыг хэрэгжүүлэх 2019 
оны төлөвлөгөөний биелэлтэд 



 4 

хяналт тавьж, тайланг ТЗУХ-т 
хугацаанд нь хүргүүллээ.  

2.5.3 Засгийн газрын 
2018 оны 04 дүгээр 
сарын 04-ний 
өдрийн 16-р 
хуралдааны 
тэмдэглэл /Ажлын 
байранд, 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/ 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

Засгийн газрын 2018 оны 4 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 16-
р хуралдааны тэмдэглэл /Ажлын 
байранд, 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/-ийг 
хэрэгжүүлж байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журамд 
тусган  ажиллаж байна. 

100 

 

Засгийн газрын 2018 оны 4 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн 16-
р хуралдааны тэмдэглэл /Ажлын 
байранд, 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/-ийг 
хэрэгжүүлж, байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журамд 
тусган хяналт тавьж, биелэлтийг 
ТЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүллээ. 



 5 

2.5.3 Засгийн газрын 
2018 оны 2 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн 
10-р хуралдааны 
тэмдэглэл  
/Иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл гомдол, 
санал хүсэлтэд 
хуулийн хугацаанд 
хариу өгч, иргэдэд 
төрийн үйлчилгээг 
түргэн шуурхай 
үзүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

Засгийн газрын 2018 оны 2 
дугаар сарын 22-ны өдрийн 10-р 
хуралдааны тэмдэглэл  
/Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 
гомдол, санал хүсэлтэд хуулийн 
хугацаанд хариу өгч, иргэдэд 
төрийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах/-ийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг ТЗУХ-
т хугацаанд нь хүргүүллээ. 

 

 

2.6. Аймгийн Засаг 
даргатай байгуулсан 
хамтран ажиллах 
гэрээний 
хэрэгжилтийг хангах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

- 100  

Аймгийн Засаг даргатай 
байгуулсан хамтран ажиллах 
гэрээ /гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө/ 
-ний хэрэгжилтийг хангаж, 
биелэлтийг бүтэн жилээр гарган, 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын хэлтэст 
хугацаанд нь хүргүүллээ. 

70 

 

2.7. Аймгийн 
Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 
хурлын шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах 
(Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол) 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  100  

“Архигүй Алтайчууд”, “Авлигын 
эсрэг” дэд хөтөлбөрүүдийг 2019 
онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
боловсруулан, батлан 
ажиллалаа. 

 

 

“Архигүй Алтайчууд”,  “Авлигын 
эсрэг”  дэд хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
биелэлтийг хугацаанд нь гарган, 
Хууль эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүллээ. 
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2.8. Аймгийн Засаг 
даргын шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах 
(Засаг даргын 
захирамж, албан 
даалгавар, ЗДТГ-ын 
даргын тушаал) 

- - - 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 
3 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
А/90, А/91, 5 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн А/189 дүгээр 
захирамжуудаар байгуулагдсан 
ажлын хэсгүүдийг ахалж, 5 
дугаар сарын 03-ны өдрийн 
А/191 дүгээр захирамжаар 
байгуулагдсан Сум хөгжүүлэх 
сангийн улсын үзлэгийн 
бүрэлдэхүүнд албаны хамт олон 
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ, 6 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 
А/298 дугаар захирамжаар 
ажлын хэсгийн нарийн бичгийн 
даргаар, ЗДТГ-ын даргын 2019 
оны 3 дугаар сарын 13-ний 
өдрийн А/08 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ажлын хэсгийн 
гишүүнээр тус тус томилогдон, 
өгсөн үүрэг даалгаврыг  
хугацаанд нь, бүрэн биелүүлж 
ажиллаа. 

100 

 

Гурав. НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД, БУСАД ӨДРИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

3.1.Нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр болон тэмдэглэлт өдрүүд: 

Нийтээр тэмдэглэх 
баярыг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх (Шинэ 
жил, Цагаан сар, 
Үндэсний их баяр 
наадам гэх мэт) 

- - - 
Нийтээр тэмдэглэх баярын 

өдрүүдэд бүх албан хаагчдыг 
амрааж тэмдэглүүлсэн болно. 

- 

 

3.2.Салбарын тэмдэглэлт өдрүүд: 

Салбарын 
тэмдэглэлт 
өдрүүдийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Хэрэгжилт - - 

Санхүү, бүртгэлийн ажилтны 
баярын өдрийг тэмдэглэсний 
зэрэгцээ уг баярыг 
тохиолдуулан СХШ-ын улсын 

100 
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байцаагч А.Бүрэндэлгэрийг 
“Санхүү, банкны тэргүүний 
ажилтан” цол тэмдэгээр, СХШ-
ын улсын байцаагч 
Б.Дэлгэрбаярыг Сангийн яамны 
хүндэт жуух бичгээр 
шагнуулахаар тодорхойлж, 
өргөн мэдүүлэн 
шийдвэрлүүллээ. 

Дөрөв. АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН, СЕМИНАР, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 
ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

4.1.Сургалт, зөвлөгөөн, семинар                         - 

4.2.Хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаа  

4.2.1 Сумдад 
төлөвлөгөөт 
санхүүгийн хяналт 
шалгалт хийх 

Ажиллах сумын 
тоо 

6 6 

Хөхморьт, Баян-Уул сумдын 
төсөвт байгууллагууд, Сум 
хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд төлөвлөсний 
дугаа 4 дүгээр сард хяналт 
шалгалт хийв. 

100 

 

Албан хаагчид төлөвлөгөөнд 
тусгагдаагүй Сум хөгжүүлэх 
сангийн улсын үзлэгийн ажлаар 
5 дугаар сарын турш бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ ажилласан 
тул Эрдэнэ, Чандмана сумдын 
төсөвт байгууллагууд, Сум 
хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн 
үйл ажиллагааны хяналт 
шалгалтыг хойшлуулж 11 дүгээр 
сард хийсэн болно. 

100 

 

Албан хаагчид төлөвлөгөөнд 
тусгагдаагүй Сум хөгжүүлэх 
сангийн улсын үзлэгийн ажлаар 
5 дугаар сарын турш бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ ажилласан 
тул Бигэр, Цогт сумдын төсөвт 
байгууллагууд, Сум хөгжүүлэх 

100 
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сан, Баянтоорой тосгоны төсөвт 
байгууллагуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагааны хяналт шалгалтыг 
9, 10 дугаар сард хийв. 

Тав. ДОТООД БОЛОН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

5.1.Дотоод үйл ажиллагаа: 

5.1.1 Төрийн албан 
хаагчийн сургалтын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  100 

Байгууллагад хэрэгжүүлэх 
төрийн албан хаагчдын 2019 
оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан баталж, 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

80 

 

5.1.2. “Төрийн албан 
хаагчийн нийгмийн 
баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийн 
хэрэгжилтийг хангах  

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  100 

“Төрийн албан хаагчийн 
нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг 
хангах төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлан 
ажиллалаа. 

63.64 

 

5.1.3. Байгууллагын 
ил тод  байдлыг 
хангаж ажиллах 

Гүйцэтгэлийн 
хувь 

- 
Хэрэгжилти

йн хувь 

Байгууллагын ил тод байдлыг 
2019 онд хангах төлөвлөгөөг 
боловсруулан баталж, 
ажиллалаа. 
Шинээр цахим хуудастай болов. 

90  

5.2 Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа 

5.2.1 Төлөвлөгөөт 
санхүүгийн хяналт 
шалгалт, дотоод 
аудит хийх 

Хяналт шалгалт, 
аудитын тоо 

2018 онд 
нийт 59 
хянал 
шалгалтыг 
төлөвлөж, 
гүйцэтгэсэн
. 

Төлөвлөгөө
ний дагуу 
нийт 67 
хяналт 

шалгалт, 
дотоод 
аудит 
хийнэ. 

Аймгийн Засаг даргын баталсан 
төлөвлөгөөний дагуу нийт 66 
хяналт шалгалт, дотоод аудитыг 
хийж хэрэгжүүллээ. 

98.5  
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5.2.2 Төлөвлөгөөт 
бус санхүүгийн 
хяналт, шалгалт 
хийх 

Гүйцэтгэлийн 
хувь 

2018 онд 
нийт 10 
төлөвлөгөө
т бус хянал 
шалгалтыг 
гүйцэтгэсэн 

 Удирдах дээд байгууллага, 
бусад холбогдох байгууллагын 
хүсэлт, иргэний  өргөдөл, 
гомдлын дагуу 18  санхүүгийн 
шалгалт хийж, хариуг хугацаанд 
нь өгч ажиллалаа. 

100  

5.2.3 Тусгай 
захиалгат хяналт 
шалгалт хийх 

Хяналт 
шалгалтын тоо 

2018 онд 
нийт 2 
тусгай 
захиалгат 
хяналт 
шалгалт 
гүйцэтгэсэн 

Тусгай 
захиалгат 
нийт 4 
хяналт 
шалгалт 
хийнэ. 

Сангийн яамнаас ирүүлсэн 
нэгдсэн удирдамжийн дагуу нийт 
4 хяналт шалгалтыг заасан 
хугацаанд нь хэрэгжүүлж, дүнг 
хүргүүллээ. 

100  

ЗУРГАА.Бусад: 

Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын 
өгсөн үүрэг 
даалгавруудын 
хэрэгжилтийг хангах 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  
Хэрэгжилти

йн хувь 

Засгийн газрын  “Төрийн албаны 
сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” тогтоол, 
“Сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” албан 
даалгавар, хуралдааны 
тэмдэглэлүүдийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнүүдийг 
боловсруулан баталж, 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

100 

 

Төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг 
гарган, тайланг ТЗУХ-т 
хугацаанд нь хүргүүллээ.   

 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2019 
оны 23 дугаар “2019 
оныг Иргэн төвтэй 
төрийн 
үйлчилгээний жил” 
болгох тухай 
тогтоолын 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  
Хэрэгжилти

йн хувь 

Засгийн газрын 2019 оны 23 
дугаар “2019 оныг Иргэн төвтэй 
төрийн үйлчилгээний жил” 
болгох тухай тогтоолын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах     
ажлын хүрээнд  төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлан 
ажиллалаа. 
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хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах     

Засгийн газрын 2019 оны 23 
дугаар “2019 оныг Иргэн төвтэй 
төрийн үйлчилгээний жил” 
болгох тухай тогтоолын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах     
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт тавьж, тайланг хугацаанд 
нь ТЗУХ-т хүргүүлсэн. 

100 

 

Аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2019 
оны 14 дүгээр 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах “Бүтээн 
байгуулалт-Ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэх 
жил” болгох тухай/  

Хэрэгжилтийн 
хувь 

 -  
Хэрэгжилти

йн хувь 

Тус байгууллага нь хяналт, 
шалгалт, аудит хийх үндсэн чиг 
үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг тул аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 14 
дүгээр тогтоолын хэрэгжилт 
хамааралгүй юм. 

- 

 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын 
үзлэгийн бэлтгэл 
хангах  

Шалгалтын 
үнэлгээ  

- 
95-аас 

доошгүй  

Үзлэгийг угтсан бэлтгэл ажлын 
төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж,  
Архивын тасгийн эрхлэгч 
М.Мандаххүүгээс заавар, 
зөвлөгөө авч ажиллалаа. 

80.8 

 

Аймгийн төвийн 
албан байгууллагын 
дарга, эрхлэгч 
нарын шуурхай 
зөвлөгөөнд 
тасалдалгүй 
оролцох, мэдээлэл 
хийх 

Ирцийн хувь  -  100 

Шуурхай зөвлөгөөнд тогтмол 
оролцож, өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан. 

90  

 

Албан хаагчдадаа шуурхай 
зөвлөгөөний талаарх 
мэдээллийг тухайн өдрийн 10 
цагт хийж хэвшсэн. 

Аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулж буй 
ажилд идэвхтэй 
оролцох 

Ирцийн хувь -  100 

Сум хөгжүүлэх сангийн улсын 
үзлэг, хяналт шалгалтаар 
сумдад ажиллаж байх хугацаа 
давхацсан тул бүх нийтээр мод 
тарих ажилд оролцож амжаагүй 
болно. 

- 

 

Ирцийн хувь - 100 Сум хөгжүүлэх сангийн улсын -  
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үзлэг, хяналт шалгалтаар 
сумдад ажиллаж байх хугацаа 
давхацсан тул бүх нийтийн хог 
цэвэрлэгээнд оролцож амжаагүй 
болно. 

Зохион 
байгуулсан тоо 

- 1 

“Нээлттэй хаалганы өдөр" 
нэгдсэн арга хэмжээнд оролцож, 
тайланг ТЗУХ-т хүргүүлж 
ажиллалаа. 

100 

 

Ирцийн хувь  100 

Гамшгийн аюулыг зарлан 
мэдээллийн дохиогоор ажиллах 
дадлага, сургуульд идэвхтэй 
оролцлон, тайланг аймгийн ОБГ-
т хүргүүлэв. 

100 

 

 
 
 

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 
 

Мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх зорилт 

Хүрэх түвшин Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ Хүрсэн түвшин Үнэлгээ 

Мэргэжлийн мэдлэг, ур 
чадвараа дээшлүүлэх( 
Мэргэшүүлэх болон онлайн 
сургалтад хамрагдах гэх мэт) 

Дотоод аудитын 
чиглэлээр 
сертификаттай 
сургалтад хамрагдана. 

Сангийн яам, “ Монголын үндэсний 
дотоод аудиторуудын холбоо” 
ТББ-аас зохион байгуулсан  
дотоод аудитын сургалтуудад 
хамрагдав.  

90 

 

Төсөв санхүү, удирдах, 
манлайлах чиглэлээр 2 
буюу түүнээс дээш 
сургалтад сууж мэдлэг, 
чадвараа дээшлүүлнэ 

УИХ-ын Төсвийн байнгын хороо, 
Төсвийн зарлагын хяналтын дэд 
хорооноос зохион байгуулсан 
“Төсвийн хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, гарч буй үр дагавар, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ” сэдэвт хэлэлцүүлэг,  
Сангийн яам, Лектор төвөөс 
хамтран зохион байгуулсан 
“Төрийн албаны манлайлал” 

100 
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сэдэвт  сургалтад тус тус 
хамрагдлаа. 

Хандлага зан зүйлийг 
дээшлүүлэх 

Ажлын цаг ашиглалтыг 
сайжруулна 

Байгууллагадаа 2019 оны 1 дүгээр 
сард цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг 
авч, бүх албан хаагчид хэрэглэж 
хэвшсэнээр ажлын цаг ашиглалт 
сайжирсан.  

90 

 

Ажил үүргээ 
гүйцэтгэхдээ гаргасан 
идэвх чармайлт 

Байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг шинэчлэн 
боловсруулж 2019 оны 2 дугаар 
сараас мөрдөж эхэлсэн. Уг журамд 
албан хаагчдыг ажил үүргээ идэвх 
чармайлттай гүйцэтгэх талаар 
тодорхой заалтуудыг тусган, 
хэрэгжүүлж байна. 

90 

 

Багаар ажиллах чадвар, 
үйлчилгээ үзүүлэх 
хандлага 

Сангийн яам, Удирдлагын академи 
хамтран Улаанбаатар хотод 11 
сард зохион байгуулсан сургалтад 
албан хаагчдыг бүрэн хамрууллаа. 

90 
 

Цаг үеийн шуурхай  үүрэг 
даалгаврын биелэлт  

Аймгийн удирдлагаас болон бусад 
холбогдох эрх бүхий албан 
тушаалтнаас өгсөн үүрэг 
даалгаврыг хугацаанд нь 
хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

90 
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