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Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-
ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах, ХОХБТХ-ийн 
дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга Уранцэцэг, 
ХЭЗХ-ийн дарга Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

 
1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 21 
заалтыг хяналтанд авч 93.3 хувьтай, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 1 арга хэмжээг хяналтанд авч 100 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 21 арга хэмжээг хяналтанд авч 90,0 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 17 арга хэмжээг хяналтанд авч 
95,0 хувьтай хэрэгжүүлсэн. “Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн төлөвлөгөөг 35 арга хэмжээтэйгээр батлуулж хэрэгжилтийг 95,1 
хувьтай ханган ажиллаж байна.  

 
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээгээ 92.3 хувьтай хэрэгжүүлж ажилласан.  

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 15 
арга хэмжээтэй төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг  100 хувь гүйцэтгэсэн байна.  
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол ажиллагаатай байлгаж мэдээ, 

мэдээллийг цаг тухай бүрт нь оруулсан үндсэн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил 
тод байдлыг сайн хангаж ажилласан байна. 



Шилэн дансны мэдээллийг тухай бүр хугацаандаа оруулсан ба холбогдох 
мэдээллүүдийг  байгууллагын цахим хуудсанд давхар байршуулсан нь санхүүгийн 
ил тод  байдлын шалгуур үзүүлэлт бүрэн хангагдсан байна.  
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

93.3 4.7 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

100 5 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

84 4.2 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90 4,5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

95 4.8 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

90 4.5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 100 5,0 

Үнэлгээний дундаж оноо 92,8 4,6 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

92.3 4.6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

98 4.9 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 100 5.0 

Үнэлгээний дундаж оноо 97 4.8 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 93 4.7 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5.0 

Санхүүгийн ил тод байдал 97.3 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

- - 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 97,6 4.9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

96.9 4.8 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 67 1 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 61 2 

Үнэлгээний дундаж оноо 80,5 4,0 

Ерөнхий үнэлгээ 92,0 4,6 

 



5. Зөвлөмж 
 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Санхүү, төсвийн мэдээллээ цаашид  үргэлжлүүлэн хугацаа хоцроолгүй 
оруулж, 2016 оны санхүүгийн ил тод байдлын ололт, үр дүнгээ бататган 
ажиллах  

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг бичихдээ үр нөлөөг  дүгнэж бичиж 
тайлагнах 

 Байгууллагад ирж буй өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтэд бүртгэл хяналтын 

карт хөтлөх, шийдвэрлэлтийг бүртгэл хяналтын картанд тодорхой бичих 

 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн бүртгэлийн дэвтэрт тухайн өргөдлийг 

хэрхэн шийдвэрлэсэн, хариуг эзэнд нь ямар журмаар мэдэгдсэнээ 

тэмдэглэх 

 Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг нэгтгэж дүгнэх зэрэг асуудлуудыг цаашдын 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа,  НБХ-ийн дарга Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 83,8 хувьтай, 

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 4 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 70 хувьтай, Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 15 зорилт 25 арга хэмжээг хяналтанд авч 90,0 хувьтай,  
аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 17 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 81,7 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 

 
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу 80.5 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.  

Аймгийн гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, 2016 оны хагас жилийн зөвлөмжийг 
31 арга хэмжээтэйгээр төлөвлөгөө болгон 91 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын  цахим хуудсыг ашиглалтанд оруулсан, салбарын хэмжээний 

бүх хууль, журмыг байршуулсан. Үндсэн үйл ажиллагааны мэдээлэл дутуу 
тавигдсан ба сүүлийн 4-р улирлын мэдээллүүдийг байршуулаагүй цахим хуудасны 
мэдээлэл хуучирсан байна. Байгууллагын удирдлагаас гаргасан шийдвэрүүдийг 
цахим хуудсандаа оруулаагүй байсан. 



Санхүүгийн мэдээллийг шилэн дансанд тогтмол хугацаанд нь оруулж 
хэвшсэн байна. Байгууллагын цахим хуудсанд санхүү, төсвийн ил тод цэс 
суулгаагүй байна. 

 
4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

83.8 4.2 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

70 3.5 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

96 4.8 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 96 4,8 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

81.7 4.1 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5.0 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 91 4.6 

Үнэлгээний дундаж оноо 84 4.2 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

80.5 4.03 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

81 4.05 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 91 4.6 

Үнэлгээний дундаж оноо 87 4.3 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 74 3.7 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 80 4.0 

Санхүүгийн ил тод байдал 98.5 4.9 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

95 4.7 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 88.1 4.4 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

72.6 3.6 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 80 1,2 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

  

Санал асуулгын дүн 63 2,2 

Үнэлгээний дундаж оноо 72,1 3,6 

Ерөнхий үнэлгээ 82.8 4.1 

 



5. Зөвлөмж 
 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах. Бодлогын 
баримт бичгийн арга хэмжээ бүрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө төлөвлөөгтэй, 
хяналттайгаар ажиллах 

 Төрийн албаны тухай хуулийн 33.6-д заасны дагуу Сургалтын хөтөлбөрийн 

тухайн жилийн төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг тайлагнасан байх 

  Албан хаагчдын хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх 

журам”-ын дагуу бүрдлийг хангуулах 

  Байгууллагын цахим хуудасны хэмжээг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийн ил тод 

байдал цэсийн мэдээллийг тогтмол шинэчлэх 

 Төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах талаар ирэх жилийн 

төлөвлөгөөнд тусгах  

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр нөлөөг заавал 
тооцох зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

   

 ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ 

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                   Ч. ОТГОНСҮРЭН  

 

 

 
 
 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 1 арга 

хэмжээг хяналтанд авч хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажилласан.  
Холбогдох эрх зүйн актыг бүрэн хяналтанд авч, Засгийн газрын 2014 оны 147 

дугаар тогтоолыг тайлагнасан.  
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу 90.5 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.  

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 12 арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 91,7 хувийн 
гүйцэтгэлтэйгээр  тайлагнасан байна. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын үйл ажиллагааны дунд хугацааны хэтийн төлөвлөгөөг тушаалаар 

батлуулсан ба уг төлөвлөгөө нь байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөж буй бодлогын 
баримт бичгүүдтэй уялдаж байна. 

Санхүүгийн мэдээллээ тухай бүр шилэн данс, байгууллагын вэб сайьанд бүрэн 
байршуулсан байна. Байгууллагын вэб сайтыг тогтмол хөтөлж мэдээллийг тухай 
бүрт нь шинчилж ил тод нээлттэй ажилласан байна.  

Тендерийн урилга болон явцын мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах 
ажиллагааны www.meps.gov.mnцахим сайт, Сангийн яамны 
www.pmmis.mof.gov.mn, орон нутгийн www.haaa.gs.gov.mn, www.govisumber.gov.mn 
цахим хуудас болон цахим мэдэллийн самбарт байршуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан үндэслэлийг www.shilendans.gov.mnцахим хуудсанд тухай бүр 
оруулж олон нийтэд нээлттэй ил тод мэдээлсэн байна.  

http://www.meps.gov.mn/
http://www.pmmis.mof.gov.mn/
http://www.haaa.gs.gov.mn/
http://www.govisumber.gov.mn/
http://www.shilendans.gov.mn/


4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

100 5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

100 5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 100 5.0 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

90.5 4.5 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

- - 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 91 4.6 

Үнэлгээний дундаж оноо 90,8 4,5 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 98 4.9 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5.0 

Санхүүгийн ил тод байдал 97.1 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 99,0 4.9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

100 5.0 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 80 1,2 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 56 2,0 

Үнэлгээний дундаж оноо 84,0 4,2 

Ерөнхий үнэлгээ 93,5 4,7 
 
 

5. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

хамааралтай арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр нөлөөг тооцох 

 Тайлан бүрийн ард биелэлтийн товчоо хийх зэрэг асуудлуудыг цаашдын 

төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 

 

 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ     Ц.УНДРАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  

 
2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 

заалтуудыг бүрэн хяналтанд авч 81,9 хувьтай, Монгол улсын эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 2 арга хэмжээг хяналтанд авч 80,0 
хувьтай хэрэгжүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 36 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 
оны үндсэн чиглэлээс 28 арга хэмжээг хяналтанд авч 80,0 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 

Холбогдох эрх зүйн актын төлөвлөлт хийж, 90 хувьтай хэрэгжүүлэн, үр нөлөө 
бичиж тайлагнасан. Үндэсний 5 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган 
ажиллаж байна.  

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу 80.1 хувийн үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
.Байгууллагын үйл ажиллагааны дунд хугацааны хэтийн төлөвлөгөөг тушаалаар 
батлуулсан. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүү төсвийн мэдээллийг 
хугацаанд нь шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж 
хэвшсэн. 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 



 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

81.9 4.1 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

80 4.0 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

90 4.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90 4.5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

80 4.0 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 80 4,0 

Үнэлгээний дундаж оноо 86,5 4,3 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

80.1 4 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90.9 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 87.6 4.4 

Үнэлгээний дундаж оноо 86 4.3 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 93.1 46.6 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 90 4.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 85 4.2 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

80 4.0 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 89 4.4 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

85.8 4.3 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 70 1,1 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 60 2,1 

Үнэлгээний дундаж оноо 75,4 3.8 

Ерөнхий үнэлгээ 84,2 4,2 
 

5. Зөвлөмж 

 Байгууллагын санхүүгийн мэдээллээ тогтмол, хугацаанд хоцроолгүй 

оруулах 



 Газрын төлбөрийн тодорхой хувийг ГЗБ-ын ажилд зарцуулдаг болох 

 Газар олголтын төлөвлөгөөтэй болгох 

 Лабораторын байрыг цэвэрлэх  

 Шилэн дансны мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн оруулах  

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 

хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 

 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН  

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  

2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1 арга 

хэмжээг хяналт авч 90 хувийн хэрэгжилттэй тайлагнасан байна. Уг арга хэмжээний 
хүрээнд 1029 малчдыг ЭМД болон НД-ын сайн дурын даатгалд хамруулсан байна.  

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “91.8 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг бүрэн хангаж, цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт мэдээллийг бүрэн байршуулсан. Цахим хуудасны мэдээлэл 
нь иргэдэд чиглэсэн, тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байна. Шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилт ба нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, 
тайлан гаргалт сайн.  

ISO 9001:2015-ыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж байна. 
Байгууллагын үйл ажиллагааны дунд хугацааны хэтийн төлөвлөгөөтэй.  2 сул орон 
тооны захилагыг аймгийн ТАЗСЗ-д хүргүүлсэн. Санхүүгийн төсөвтэй холбоотой 
мэдээллийг шилэн дансанд хугацаанд нь оруулсан ба байгууллагын цахим 
хуудсанд давхар байршуулж иргэд олон нийтэд нээлттэй ажилласан байна.  

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  Үнэлгээ 



Үзүүлэлт хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

90 4.5 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

- - 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 90 4.5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

91.8 4.6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

93 4.6 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 88 4.4 

Үнэлгээний дундаж оноо 91 4.5 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 90 4.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 90 4.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 97.5 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
75.5 3.8 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 90.6 4.5 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 95,2 1,4 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 71 2,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 83,1 4,2 

Ерөнхий үнэлгээ 88,7 4,4 
 

5. Зөвлөмж 



 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт бүртгэлийн жагсаалт байхгүй. ТАЗ-ын 

2008 оны 18-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх  

 Худалдан авах ажиллагаа явуулахдаа үнэлгээний хороо байгуулах, 

иргэдийн болон ТББ-ын төлөөллийг оролцуулах 

 Байгууллагын албан хаагчдаас А3 сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэн нөөц 

бүрдүүлэх 

 Дүгнэлт зөвлөмжид хуулийн үндэслэлийг тодорхой авах. Шалгарсан, 

шалгараагүй шалтгааныг тодорхойлох  

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах зэрэг асуудлуудыг цаашдын 

төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 
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ДАРГА        Б.АЮУШЖАВ  

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 

2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 
оны үндсэн чиглэлээс 3 арга хэмжээг хяналтанд авч 100 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
Засгийн газрын 2009 оны 143, 2014 оны 147 дугаар тогтоолуудыг хяналтанд авч 
хэрэгжилтийг хангасан. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “95.8 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг 13 арга 
хэмжээтэйгээр төлөвлөж, 100 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр тайлагнаж, 

үйл ажиллагааны ил тод байдлыг бүрэн хангаж, цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбарт мэдээллийг бүрэн байршуулсан байна. Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, мэдээллийг хугацаанд нь оруулж нээлттэй ил тод 
ажилласан.  
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 



 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

  

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

100 5.0 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

100 5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 100 5 

Үнэлгээний дундаж оноо 98 4.9 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

95.8 4.8 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

100 5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 100 5 

Үнэлгээний дундаж оноо 99 4.9 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 100 5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5 

Санхүүгийн ил тод байдал 97 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 99.4 4.9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

100 5 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 87 1,3 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 66 2,3 

Үнэлгээний дундаж оноо 88,3 4,4 

Ерөнхий үнэлгээ 96,2 4,8 
 

5. Зөвлөмж 



 Санхүүгийн мэдээллийг хугацаа хоцороолгүй хугацаанд нь байршуулах  

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 

хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 

 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ 

ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ     П.ЭНХ-ОЮУН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 

2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 1 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 100,0 хувьтай хэрэгжүүлсэн. Холбогдох эрх зүйн актыг 
бүрэн хяналтанд авч, хэрэгжүүлж тайлагнасан. 

 
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

2015 онд байгуулагдсан 2 орон тоотой ажиллаж байна. Шилэн дансны 
хуулийн хэрэгжилтэнд түүвэрчилсэн шалгалтыг хийсэн.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “77.7 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг 8 арга 
хэмжээтэйгээр төлөвлөж, 80 хувьтай хэрэгжүүлсэн 

 
3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

Байгууллагын  цахим хуудас ажиллаагаагүй. Байгууллагын вэб сайтаа 2015 
онд хийлгэхээр 250,0 мянган төгрөгөөр хийлгэсэн боловч 2016 он дуусаж байхад 
хүлээж  аваагүй вэб сайтгүй байна.  
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 



Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

- - 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

100 5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого -  

Үнэлгээний дундаж оноо 100 5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

77.7 3.8 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

80 4.0 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 80 4 

Үнэлгээний дундаж оноо 79 3.9 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 50 2.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 50 2.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 97.5 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
70 3.5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

  

Үнэлгээний дундаж оноо 73.5 3.7 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 0 0 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 61 2,1 

Үнэлгээний дундаж оноо 30,5 1,5 

Ерөнхий үнэлгээ 70,8 3,5 
 

5. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Байгууллагын цахим хуудсыг ажиллуулах арга хэмжээ авах 

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн хяналтыг сайжруулж, хууль зөрчигчдөд 

хариуцлага тооцож ажиллах 

 Аймгийн 2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө болон 2016 оны хагас 

жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг нэгтгэн байгууллагын 

гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө болгон боловсруулж  хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтийг хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтийг гаргахдаа үнэлгээ өгөөгүй, ЗГ-ын 2013 

оны 322-р тогтоолын дагуу үнэлж дүгнэх  

 Байгууллагын вэб сайтаа 2015 онд хийлгэхээр 250,0 мянган төгрөгөөр 

хийлгэсэн боловч 2016 он дуусаж байхад хүлээж  аваагүй цахим хуудасгүй 

байна. Байгууллагын цахим хуудастай болж мэдээллээ тогтмол байршуулах 

 Тавилга эд хогшил худалдаж авахад хэдий бага дүнтэй ч гэсэн харьцуулалт 

хийж,  гэрээ байгуулан худалдаж авах зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, 

үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 

заалтуудыг бүрэн хяналтанд авч 80 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 12 

арга хэмжээг хяналтанд авч 97,5 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 1 арга хэмжээг хяналтанд авч 90,0 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. Холбогдох эрх зүйн актыг бүрэн хяналтанд авсан. 

 
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “94,9 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 6 арга 
хэмжээ бүхий төлөвлөгөө болгон боловсруулж хэрэгжүүлсэн. 

 
3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

Байгууллагын  үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажилласан. ЗГ-ын 
2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалшуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнасан.  

Санхүүгийн мэдээллээ тухай бүр шилэн данс, цахим хуудсандаа давхар 
байршуулсан байна.  

 
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 



  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

80 4.0 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

97.5 4.9 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

97,5 4.9 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100 5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

90 4.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 92 4.6 

Үнэлгээний дундаж оноо 93 4.6 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

94.9 4.7 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90.2 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 91.7 4.6 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 90 4.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5.0 

Санхүүгийн ил тод байдал 97.5 4.8 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
70 3.5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 91.5 4.6 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

79.1 3.9 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 90 1,4 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 67 2,3 

Үнэлгээний дундаж оноо 78.8 3.9 

Ерөнхий үнэлгээ 88.8 4.4 
 

5. Зөвлөмж 



 Бодлогын баримт бичиг туссан арга хэмжээнүүдийг хяналтанд бүрэн авч, 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

 Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгаалал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

 Аймгийн 2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө болон 2016 оны хагас 

жилийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг нэгтгэн байгууллагын 

гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө болгон боловсруулж  хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтийг хугацаанд нь тайлагнах 

 Үндэсний хөтөлбөр болон холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг 

тайлагнахдаа үр нөлөөг тооцож,  үнэлгээг зөв өгөх зэрэг асуудлуудыг 

цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж 

байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах, ХЭЗХ-
ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс 2 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 70 хувьтай хэрэгжүүлсэн ба холбогдох эрх зүйн актыг 
хяналтанд бүрэн авсан. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийн 2016 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 3 арга хэмжээ хэрэгжүүлж 80 хувийн биелэлттэй 
тайлагнасан. 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 70 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 
оны үндсэн чиглэлээс 2 арга хэмжээг хяналтанд авч 70,0 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “60,0 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны хагас жилийн хяналт шинжилгээний үнэлгээний  зөвлөмжийг 11 

арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө болгон боловсруулж 50 хувийн биелэлттэй 
хэрэгжүүлсэн. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

хяналтанд авч хэрэгжилтийг  тооцож, цахим хуудаст мэдээллийг бүрэн оруулж 
иргэдэд мэдээллийн ил тод нээлттэй болгох. Төсөв санхүүгийн мэдээллээ шилэн 
дансанд хугацаанд нь оруулж, байгууллагын цахим хуудаст давхар байршуулсан.  



4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

70 3.5 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

80 4 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

50 2.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

70 3.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 86.2 4.3 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

70 3.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 71 3.5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

60,0 3,0 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

83.4 4.2 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 50 2.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 64,5 3,2 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 70 3.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 70 3.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 85.7 4.2 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
- - 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
80 4 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 76,4 3,8 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 0 0 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 59 2,1 

Үнэлгээний дундаж оноо 29,5 1,5 

Ерөнхий үнэлгээ 60,4 3,0 

 
5. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 
холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын тайланг бодитой бичих, төлөвлөлт, үр нөлөөг 
тооцох 

 Тайлан бүрийн ард биелэлтийн товчоо хийх  
 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах 
 Аймгийн хөгжлийн цогц бодлогыг хяналтанд авч, төлөвлөж, гүйцэтгэлийг 

хангаж, тайлагнаж ажиллах  
 Тайлангийн биелэлт бичихдээ тоон мэдээлэлтэй үнэн зөв, мэдээллийн 

зөрүүгүй тайлагнаж, ЗГ-ын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу үнэлж дүгнэх 
 Байгууллагын дотоод хяналтын журам боловсруулж, тухайн жилд 

хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлж ажиллах зэрэг 
асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ,  СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга 
С.Уранцэцэг, ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн 
П.Наранмандах,  ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 12 арга 

хэмжээтэй хэрэгжүүлж 95 хувийн биелэлттэй тайлагнасан. Монгол Улсын эдийн 
засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 2 арга хэмжээг хяналтанд авч 
100 хувийн биелэлттэй, Холбогдох эрх зүйн актыг бүрэн хяналтанд авч 70 хувийн 
биелэлттэй хэрэгжүүлж ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 23 
арга хэмжээг хяналтанд авч 94,3 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 8 арга хэмжээг хяналтанд авч 70,0 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Чанарын шинэчлэл хөтөлбөрийн хэрэгжилт амжилттай. Авьяас хөтөлбөрийн 

дүнд амжилт ахисан. “Ангийн номын сан” үндэсний чуулганд 1 багш шалгарсан. 6 
багш үндэсний сургагч багш болсон. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “73 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилийн хяналт шинжилгээний үнэлгээний зөвлөмжийг 21 
арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө болгон боловсруулж 90 хувийн биелэлттэй 
хэрэгжүүлсэн. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг дутуу 

тайлагнасан. Байгууллагын цахим хуудаст мэдээллээ дутуу байршуулсан. 
Байгууллагын бичиг хэргийн материал худалдаж авах гэрээ байгуулсан. Дэд 



хөтөлбөрийн хүрээнд худалдаж авсан ном, худалдан авах тендер шалгаруулалт 
аймгийн ЗДТГ-т зохион байгуулагдсан. Цахим хуудасны ил тод байдлын цэс дотор 
Худалдан авах ажиллагааны цэс хоосон, мэдээлэл оруулаагүй байна.  

 
4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

95 4.75 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

100 5 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

70 3.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

94.3 4.7 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 92.5 4.6 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

70 3.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

96.3 4.8 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 50 2.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 83.5 4.2 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

73 3.6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

83.4 4.2 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 82.1 4.1 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 84.5 4.2 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 80 4 

Санхүүгийн ил тод байдал 94.4 4.7 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
62.5 3.1 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 84.2 4.2 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

94,2 4,7 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 50,0 0,8 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 65 3.25 



Үнэлгээний дундаж оноо 75,9 3,8 

Ерөнхий үнэлгээ 81,4 4,1 

 
5. Зөвлөмж 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 
холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө 
боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг өссөн дүнгээр гаргах, 
хийгдсэн ажлыг бүрэн тусгаж тайлагнах 

 Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмыг судалж, 
хэрэгжилтийн хувийг тавих 

 Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтэд төлөвлөлт хийж, үр нөлөөг тооцох 
 ХШҮ-ээс өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
 Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөлт хийж, тайлагнах 
 Хийгдсэн ажлаа бүрэн тайлагнах, мэдээллээр хангах, сурталчлах ажлыг сайтар 

зохион байгуулах 
 Аймгийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг төлөвлөгөөний дагуу тайлагнах 
 Тайлан, мэдээг тоон мэдээллийн зөрүүгүй тайлагнах 
 Худалдан авах ажиллагааны талаар байгууллага дотор мөрдөх журамтай 

болох 
 Худалдан авалтын тайланг байгууллагын самбар болон цахим хуудсанд 

байршуулж хэвших 
 Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа хоцроолгүй оруулах, шилэн дансанд 

байршуулсан мэдээллээ байгууллагын цахим хуудсанд давхар байршуулах 
 Ажлын байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр 

тогтоолыг баримтлан, ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах зааврын 

дагуу боловсруулж батлах 

 Байгууллагын цахим хуудсаа ажиллуулж, ил тод байдлыг хангах зэрэг 
асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөж байна. 
 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

 ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

БОЛОВСРОЛ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН  ДАРГЫН 

ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ     Э.МӨНХЗУЛ 



 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 

2017 оны 01 дугаар сарын 06      Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ,  СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга 
С.Уранцэцэг, ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн 
П.Наранмандах, ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан 

 
1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 
заалтуудыг бүрэн хяналтанд авч 92.8 хувьтай, Монгол улсын эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 2 арга хэмжээг хяналтанд авч 95 
хувьтай хэрэгжүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 7 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 90,0 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
2016 оны үндсэн чиглэлээс 5 арга хэмжээг хяналтанд авч 90,0 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн.  
Засгийн газрын 2009 оны 143, 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 
тайлагнасан. 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төрийн бус байгууллагатай ажиллах хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн. 

Өөрсдийн хүчээр тохижилтын ажлыг хийсэн.  
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “91.6 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны жилийн эцэст хийсэн зөвлөмжийг 7 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө 

болгон боловсруулж 88.4 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 



Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр 
дагуу байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой зүйлсийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт байршуулсан. Цаг тухай бүр мэдээллийг шинэчилж хэвшсэн. 
Иргэд, ААНБайгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлж хэвшсэн. Санхүүгийн төсвийн мэдээллийг 
тухай бүрт шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудаст байршуулж хэвшсэн. 
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

92.8 4.6 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

95 4.8 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

80 4.0 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90 4.5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

90 4.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 91 4.5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

91.6 4.5 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

83.4 4.2 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 88.4 4.4 

Үнэлгээний дундаж оноо 88 4.4 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 99 4.9 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 90 4.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 100 5 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

98 4.9 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 97.4 4.8 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 88 1,3 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 74 2,6 



Үнэлгээний дундаж оноо 81,0 4,1 

Ерөнхий үнэлгээ 89,4 4,5 
 

5. Зөвлөмж 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

  Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтэд үр нөлөөг бичих, хэрэгжилтийн хувийг 

тооцох 

 Батлагдсан орлогын төлөвлөгөө, мэдээллээ дэлгэрэнгүй цахим хуудсандаа 

оруулах зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа 

анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 
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ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ 
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ,  СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа,  НБХ-ийн дарга 
С.Уранцэцэг, ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн 
П.Наранмандах, ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 

заалтуудыг бүрэн хяналтанд авч 97.5 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 9 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 94.4 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
2016 оны үндсэн чиглэлээс 6 арга хэмжээг хяналтанд авч 95 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. Үндэсний хөтөлбөр болон холбогдох эрх зүйн актыг бүрэн 
хяналтанд авсан. 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “92.3 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны жилийн эцэст хийсэн зөвлөмжийг 10 арга хэмжээ бүхий 
төлөвлөгөө болгон боловсруулж 100 хувь хэрэгжүүлсэн. 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол ажиллагаатай байлгаж үндсэн үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээлэл болон санхүүгийн мэдээлэллийг бүрэн гүйцэт 
оруулж мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажилласан. Худалдан авах ажиллагааг 
хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан. Санхүүгийн мэдээллийг шилэн 
дансанд хугацаанд нь оруулсан. Санхүүгийн баримт материалын эмх цэгц, ил тод 
байдлын хэрэгжилт сайн. 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 



  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

97.5 4.8 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

90 4.5 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

100 5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

94.4 4.7 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100 5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

95 4.7 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 100 5 

Үнэлгээний дундаж оноо 97 4.8 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

92.3 4.6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 100 5 

Үнэлгээний дундаж оноо 94 4.7 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 100 5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5 

Санхүүгийн ил тод байдал 98 4.9 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 99,6 4,98 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

100 5 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 87.5 1,3 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 63 2,2 

Үнэлгээний дундаж оноо 87,6 4,4 

Ерөнхий үнэлгээ 94,6 4,7 
 

6. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг 

судалж, холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг 

хангах төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Байгууллагадаа дотоод хяналт шалгалтыг хийхдээ даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу хийж тайланд үнэлгээ өгөх  

 Худалдан авах ажиллагааны тайланг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар 

мэдээлэх, тухай бүр байршуулах хугацааг анхаарах  

 Төрийн захиргааны албан тушаалд тусгай дунд мэргэжлийн хүн авч 

ажиллуулсан ба ажлын байрны тодорхойлолтыг тухайн хүндээ тааруулж, 

ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдах шаардлагыг бууруулж 

өөрчилсөн байх тул зөрчлийг арилгах 

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, байгууллагын ил тод байдал 

хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтод хүний их эмч, 

эрх зүйч мэргэжилтэй иргэнийг ажиллуулахаар заагдсан байх тул ажлын 

байрны тодорхойлолтод заасан мэргэжлийн шаардлагыг хангасан 

иргэнийг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу томилж ажиллуулах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 

хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА     Ц.МӨНХ-ОД 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС 

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  

 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

 
1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 арга 
хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн. Аж ахуйн нэгжийн тооллого 
явуулах тухай 2016 оны 163 тогтоолын хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан. 
2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хугацаанд нь ирүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “92 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны жилийн эцэст хийсэн зөвлөмжийг 6 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө 

болгон боловсруулж 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
ЗГ-ын 2009 оны 143 тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж 

ажилласан. Байгууллагын вэб сайтыг тогтмол ажиллагаатай байлгаж цаг үеийн 
болон үндсэн үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг тогтмол байршуулдаг.Санхүүгийн 
мэдээллийг шилэн дансанд хугацаанд нь оруулдаг. 

 
4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 



Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

90 4.5 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

90 4.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

90 4.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 92 4.6 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

92 4.6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 90.6 4.5 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 100 5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5 

Санхүүгийн ил тод байдал 98 4.9 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 99.6 4.98 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

100 5 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 99 1,4 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 73 2,6 

Үнэлгээний дундаж оноо 93,0 4,7 

Ерөнхий үнэлгээ 93,8 4,7 

 

5. Зөвлөмж 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 



  Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр нөлөөг тооцох 

зэрэг асуудлыг цаашдын үйл ажиллагаандаа анхаарч ажиллахыг зөвлөж 

байна. 

 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА     Л.ЦЭЛМЭГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 

нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 

дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 

сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-

ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-

ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 

ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  

ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 

тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 

байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 

үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 

хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 

ажилласан.  

 

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Холбогдох эрх зүйн актын 18 заалтыг  хяналтанд авч хэрэгжилтийг 98 

хувьтай тайлагнаж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартаа хүргүүлсэн 

байна. ЗГ-ын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хугацаанд нь ирүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “80,0 хувийн ” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны жилийн эцэст хийсэн зөвлөмжийг 12 арга хэмжээ бүхий 

төлөвлөгөө болгон боловсруулж 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

ЗГ-ын 2009 оны 143 тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж 

ажилласан. Байгууллагын вэб сайтыг дээд газрын мэдэгдэлээр хаасан. Санхүүгийн 

мэдээллийн шилэн дансанд байршуулдаг.  
 



 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

98 4.9 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 98 4.9 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

80 4,0 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 86,7 4,3 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 71.4 3.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5 

Санхүүгийн ил тод байдал 80 4 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
60 3 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
80 4 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 78.2 3.9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 75 1,1 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 65 2,3 

Үнэлгээний дундаж оноо 74,1 3,7 

Ерөнхий үнэлгээ 84,2 4,2  
 



 

5. Зөвлөмж 
 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Байгууллагын албан хаагчдаас А3 сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэн, 

нөөц бүрдүүлэх 

 Тээвэр шатахуун, хоол хүнсний зардалд тусгасан төсвөөр худалдан авалт 

хийхдээ ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийг баримтлах, ашиглах зэрэг асуудлыг 

үйл ажиллагаандаа анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна. 

 

 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН      П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ШШГА-НЫ ДАРГА      П.БАТЗОРИГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

  
ЗӨВЛӨМЖ  

 
ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ,  СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга 
С.Уранцэцэг, ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн 
П.Наранмандах,  ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Аймгийн ЗДҮАХ-ийн 1 арга хэмжээг хяналтанд авч 100 хувийн хэрэгжилттэй 

тайлагнасан. ЗГ-ын 2009 оны 143, 2014 оны 147 дугаар тогтоолуудыг  хяналтанд 

авч хэрэгжилтийг хугацаанд нь ирүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “88,0 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны жилийн эцэст хийсэн зөвлөмжийг 9 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө 

болгон боловсруулж 100 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

ЗГ-ын 2009 оны 143 тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж 

ажилласан. Байгууллагын цахим хуудас байнгын ажиллагаатай ч мэдээлэл бүрэн 

шинэчлэгдээгүй байсан.  
Санхүүгийн төсвийн мэдээллээ шилэн данс болон байгууллагын цахим 

хуудастаа бүрэн байршуулж хэвшсэн.  
 

 



4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

- - 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

100 5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 100 5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

88 4.4 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90 4.5- 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 100 5 

Үнэлгээний дундаж оноо 92.6 4.6 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 90 4.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 50 2.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 98 4.9 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
- - 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 84,5 4.2 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 70 1,1 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 62 2,2 

Үнэлгээний дундаж оноо 66 3,3 

Ерөнхий үнэлгээ 85,8 4,3 
 

5. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 
холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах  

 Тайлан гаргахдаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зөв тодорхойлж, үр нөлөөг 
тооцох 

 Байгууллагын дотоод хяналтын журам боловсруулж, тухайн жилд 
хэрэгжүүлж ажиллах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлж ажиллах 

 Санхүүгийн мэдээллээ тогтмол хугацаанд оруулж байхад анхаарах 
 Байгуууллагын цахим хуудасны мэдээллийг тогтмолжуулах, мэдээллийг 

шинэчлэх 
 Байгууллагын албан хаагчдаас А3 сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэн нөөц 

бүрдүүлэх зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа 
анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна 

 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 

ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН      П.НАРАНМАНДАХ 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА       Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА        Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА        Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ ДАРГА   Д.ЦЭДЭВСҮРЭН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 

нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 

дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 

сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-

ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-

ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Н.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 

ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  

ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 

тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 

байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 

үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 

хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 

ажилласан.  

 

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 80 хувьтай хэрэгжүүлсэн.  
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 

оны үндсэн чиглэлээс 3 арга хэмжээг хяналтанд авч 80 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “86,0 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд хүргүүлсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 90.4 

хувьтай хэрэгжүүлж, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 2 арга хэмжээтэй 

хэрэгжүүлж 90 хувьтай тайлагнасан.  
3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь 94 хувийн 

хэрэгжилттэй тайлагнасан. Санхүү төсвийн мэдээлэл шилэн данс болон  



байгууллагын цахим хуудаст бүрэн байршуулж хэвшсэн ба маш сайн хөтөлж 

санхүүгийн ил тод байдлыг бүрэн хангаж ажилласан.  
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

80 4 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

80 4 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 92.5 4.6 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

80 4 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

80 4 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 80 4 

Үнэлгээний дундаж оноо 83.2 4.2 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

86 4.3 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

90 4.5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 88.8 4.4 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 84 4.2 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 50 2.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 100 5.0 

Худалдан авах ажиллагааны ил 

тод байдал 
80 4.0 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 

байдал 
100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 

үнэлгээ 
- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 82.8 4.1 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

78 3.9 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 75,6 1,1 

Мэргэжлийн 

байгууллагын үнэлгээ 
- - 

Санал асуулгын дүн 60 2,1 

Үнэлгээний дундаж оноо 72,9 3,6 

Ерөнхий үнэлгээ 81,9 4,1 



5. Зөвлөмж 
 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2013 оны 322 

дугаар тогтоолын дагуу гаргах 

 Мэдээ тайлангийн чанарт анхаарч, тайланд товъёог хийх 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжийг хяналтанд авч бүртгэл хөтлөн 

хэрэгжилтийг хангаж , тайлагнах  

 Тендер шалгаруулалтыг хууль, дүрмийг баримталж шатахууны худалдан 

авалт хийх 

 Байгууллагын албан хаагчдаас А3 сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэн нөөц 

бүрдүүлэх зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа 

анхаарч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 
 
ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 
 

 
 ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

 ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

 ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА      Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА       Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА       Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА     Н.УУГАНБАЯР 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 

2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн.  
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн.  
Холбогдох эрх зүйн 15 актыг хяналтанд авч хэрэгжилтийг 90 хувьтай 

хэрэгжүүлсэн. . 
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “91,5 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 4 арга 
хэмжээтэй, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 8 арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 90 
тайлагнасан байсан.  
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

тайлагнаж байгууллагын цахим хуудаст мэдээллүүдийг бүрэн оруулсан. Цахим 
хуудасны үйл ажиллагаа сайжирч тогмтолжсон. Иргэд, ААНБайгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариуг 
хүргүүлж хэвшсэн. 

Санхүүгийн төсвийн мэдээллүүдийг шилэн дансанд хугацаанд нь бүрэн 
оруулж хэвшсэн. 



 
4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

90 4.5 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

90 4.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 93 4.7 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

91,5 4,6 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

88,5 4,4 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 90,0 4,5 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 100 5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5 

Санхүүгийн ил тод байдал 94 4.7 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

- - 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 98,5 4,9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 75 1,1 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 60 2,1 

Үнэлгээний дундаж оноо 67,5 3,4 

Ерөнхий үнэлгээ 87,3 4,4 

 
 
 
 



5. Зөвлөмж 
 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр нөлөөг тооцох, 

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 

хэрэгжилтийн хувийг тооцох 

 ЗГ-ын 143-р тогтоолын хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж, 

үнэлгээг тооцох  

 Санхүүгийн мэдээллээ байршуулж байгаа боловч хугацаа хоцроолгүй оруулж 

байхад анхаарах  

 Байгууллагын албан хаагчдаас А3 сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэн нөөц 

бүрдүүлэх зэрэг асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 

хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 
 
ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 
 

 
ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

  ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

 ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА      Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА       Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА       Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

 

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА   Б.ГАНБАЯР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, ХШҮДАХ-ийн дарга 
Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  ХЭЗХ-ийн дарга 
Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  П.Дэлгэрмаа нар 
оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2 арга 

хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 
оны үндсэн чиглэлээс 2 арга хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн.  
Холбогдох эрх зүйн актыг хяналтанд бүрэн авсан. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний хэрэгжилт буюу “94,6 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 11 

арга хэмжээтэй, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 8 арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 
90 тайлагнасан байсан.  
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын үйл ажиллагааны дунд хугацааны хэтийн төлөвлөгөөтэй. ЗГ-

ын .2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж 
байгууллагын цахим хуудсандаа мэдээллээ оруулсан байна. 

Санхүү төсвийн мэдээллийг шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудаст 
давхар байршуулж хэвшсэн хугацаанд нь бүрэн оруулсан. Өөрсдийн хүчээр дотор 
болон гадна тохижилтийг хийсэн. Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
ДЗОУБ-аас сургалтын танхимаа тохижуулсан.   
 



 
 
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

90 4.5 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4.5 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90 4.5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

90 4.5 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 92 4.6 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

94,6 4,7 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

88,5 4,4 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 91,0 4,6 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 94 4.7 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 100 5.0 

Санхүүгийн ил тод байдал 98 4.9 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

- - 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 98.0 4.9 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 80 4.0 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

92 4.6 

Санал асуулгын дүн 75 3.75 

Үнэлгээний дундаж оноо 82 4.1 

Ерөнхий үнэлгээ 90,8 4,5 
 

5. Зөвлөмж 



 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа үр нөлөөг тооцох 

 Тайлан бүрийн ард биелэлтийн товчоо хийх 

  Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 

хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 

 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 
 
ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 
 

 
ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

  ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

 ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА      Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА       Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА       Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 

    

ЗӨВЛӨМЖТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН  ДАРГА     Ч.АМГАЛАНТУЯА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
СҮМБЭР СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 29 

заалтыг хяналтанд авч 90 хувьтай, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
2016 оны үндсэн чиглэлээс 11 арга хэмжээг хяналтанд авч 87 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 50  
арга хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
2016 оны үндсэн чиглэлээс 32 арга хэмжээг хяналтанд авч 80 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Сумын Засаг даргын 2013-2016 оны  үйл ажиллагааны  хөтөлбөрийг 100 

арга хэмжээг хяналт авч хэрэгжилтийг 2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны  өдрийн 
сумын ИТХ-ын 11 дүгээр тогтоолоор “хангалтгүй” гэж үнэлсэн байна. Жилийн 
эцсийн байдлаар хэрэгжилтийг гаргаж тайлагнаагүй.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний 
хэрэгжилт буюу “70,4 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 16 
арга хэмжээтэй, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг 8 арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 
70 тайлагнасан байсан.  

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Байгууллагын цахим хуудасаа шинэчилсэн боловч мэдээллээ бүрэн 

оруулаагүй ЗГ-ын 2009 оны 143-р тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлээгүй байна. 
Байгууллагын цахим хуудсын ил тод байдлын цэс нь худалдан авах ажиллагаа, 



үйл ажиллагааны ил тод гэсэн 2 цэстэй, хүний нөөцийн ил тол байдал, төсөв 
санхүүгийн ил тод байдал цэс байхгүй шинээр цэс суулгаж мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах шаардлагатай.  

Санхүү төсвийн мэдээллийн шилэн дансанд байршуулсан ч байгууллагын 
цахим хуудаст төсөв санхүүгийн ил тод байдлын цэсгүй байлаа. Шилэн дансанд 
байрших ОНХС-ийн мэдээлэл буруу орсон учраас засварлах шаардлагатай.  

 
4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 
хэрэгжилт

ийнүр 
дүнгийн 
үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

90 4,5 

2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

80 4,0 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

70 3,5 

4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 3,5 

5. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5,0 

6. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

80 4,0 

7. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 90 4,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 82,9 4,1 

Байгуул-
лагын чиг 
үүргийн 

үзүүлэлти
йн 

үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 

70,4 3,5 

2. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 70 3,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 70,2 3,5 

Байгуулл
а-гын 

нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 62 3,1 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 50 2,5 

Санхүүгийн ил тод байдал 70 3,5 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

92 4,6 

Авилга, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

80 4,0 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 70,8 3,5 

Үйл 
ажилла-
гааны үр 
дагаврын 
үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

60 3,0 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 50,5 0,8 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 65 2,3 

Үнэлгээний дундаж оноо 58,9 2,9 

Ерөнхий үнэлгээ 70,7 3,5 



5. Зөвлөмж 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө 

боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах  

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг зөв тодорхойлж, үр нөлөөг тооцох, үнэлгээг ЗГ-ын 2013 оны 322-р 

тогтоолын дагуу зөв үнэлэх 

 Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг тооцож үнэлгээ өгөх 

 ЗГ-ын 143-р тогтоолын хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж, 

үнэлгээг тооцох  

 ЗГ-ын 2014 оны 147-р тогтоолыг  заалт бүрээр хүснэгтлэн улирал бүр 

тайлагнах 

 Тайлан бичихдээ тоон мэдээлэл оруулах, хүрэх түвшинтэйгээ харьцуулж 

тайлагнах 

 Багийн төвүүдийн шууд худалдан авалт хийхдээ хуулийн 8.5 дахь заалтыг 

зөрчсөн, цаашид хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах 

 Худалдан авах ажиллагааны баримтын бүрдлийг он цагийн дараалалд оруулах  

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтанд мэргэжилтнүүдийг 

хамруулж нөөц бүрдүүлэх  

 Захирамж, тушаал боловсруулахдаа хуулийн зүйл, заалтын үндэслэлтэй 

хэрэглэж албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт шаардлагыг хангах  
 Төсөв санхүүгийн мэдээллийн шилэн дансанд хугацаанд нь бүрэн оруулж 

байгууллагын цахим хуудаст давхар байршуулж нээлттэй ажиллах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч хэрэгжүүлэхийг 

зөвлөж байна. 
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БАЯНТАЛ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 14 

арга хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 52 

арга хэмжээг хяналтанд авч 84.5 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 28 арга хэмжээг хяналтанд авч 80 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. 

Холбогдох эрх зүйн 16 актыг хяналтанд авч 70 хувьтай хэрэгжүүлсэн.  
2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Сумын Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 119 арга 
хэмжээг хяналт авч хэрэгжилтийг 80,0 хувьтай тайлагнасан.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний 
хэрэгжилт буюу “70,1 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 20 
арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 94 хувьтай  тайлагнасан байсан.  
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу байгууллагын ил тод 

нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээг авч, байгууллагын 
мэдээллийн самбар болон байгууллагын цахим хуудсанд мэдээллийг дутуу 
байршуулсан, цаг үеийн ажлын мэдээг тухай бүрт  нь шинэчилсэн байна. 
Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний тайланг цахим хуудаст байршуулаагүй. 



Төсөв санхүүгийн мэдээллийг шилэн дансанд байршуулсан боловч тухайн 
мэдээллүүд дутуу, хугацаа хоцроосон дутагдалтай байна. 
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 
хэрэгжилт

ийнүр 
дүнгийн 
үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

84,5 4,2 

2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

80 4,0 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

70 3,5 

4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80 4,0 

5. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын 
захирамжийн биелэлт 

85 4,2 

6. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

80 4,0 

7. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 90 4,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 81,4 4,1 

Байгуул-
лагын чиг 
үүргийн 

үзүүлэлти
йн 

үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 

70,1 3,5 

2. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 94 4,7 

Үнэлгээний дундаж оноо 82,1 4,1 

Байгуулл
а-гын 

нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 64 3,2 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 66,6 3,3 

Санхүүгийн ил тод байдал 82,5 4,1 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдал 

66 3,3 

Авилга, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

80 4,0 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 71,8 3,6 

Үйл 
ажилла-
гааны үр 
дагаврын 
үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

0 0 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 50,5 0,8 

Мэргэжлийн байгууллагын 
үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 57 2,0 

Үнэлгээний дундаж оноо 26,9 1,3 

Ерөнхий үнэлгээ 65,6 3,3 
 

5. Зөвлөмж 
 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 



 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг зөв тодорхойлж, үр нөлөөг тооцох, үнэлгээг ЗГ-ын 2013 оны 322-р 
тогтоолын дагуу зөв үнэлэх 

 ЗГ-ын 143-р тогтоолын хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж, 
цахим хуудаст байршуулах  

 ЗГ-ын 2014 оны 147-р тогтоолыг  заалт бүрээр хүснэгтлэн улирал бүр 
тайлагнах 

 Тайлан бичихдээ тоон мэдээлэл оруулах, хүрэх түвшинтэйгээ харьцуулж 
тайлагнах 

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтанд мэргэжилтэнгүүдийг 
хамруулж нөөц бүрдүүлэх  

 Албан хаагчдын хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журам”-ын дагуу бүрдлийг хангуулж ажиллах  

 Тендерийн баримт бичгийг боловсруулалтанд анхаарах 
 Худалдан авалттай холбоотой мэдээ тайланг цахим хуудамст байршуулах 
 Төсөв санхүүгийн мэдээллийн шилан дансанд хугацаанд нь бүрэн  оруулж 

байгууллагын цахим хуудаст давхар байршуулж нээлттэй ажиллах зэрэг 
асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс холбогдох 19 

арга хэмжээг хяналтанд авч 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 69 

арга хэмжээг хяналтанд авч 84.5 хувьтай, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх 2016 оны үндсэн чиглэлээс 23 арга хэмжээг хяналтанд авч 80 хувьтай 
хэрэгжүүлсэн. 

Холбогдох эрх зүйн 9 актыг хяналтанд авч 70 хувьтай хэрэгжүүлсэн. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
Сумын Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 89 арга 

хэмжээг хяналт авч хэрэгжилтийг 93.4 хувьтай тайлагнасан. 2 арга хэмжээ 0 буюу 
хэрэгжээгүй (цэвэрлэх байгууламж, цэцэрлэгийн өргөтгөл), 30 хувьтай 2 арга 
хэмжээ (ЗДТГ-ын барилгын их засвар, соёлын төвийн барилга) төсөв санхүүгээс 
хамааралтайгаар биелээгүй байна.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний 
хэрэгжилт буюу “82,1 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 16 
арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 90 хувьтай  тайлагнасан байсан.  
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу байгууллагын ил тод 

нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээг авч, байгууллагын 



мэдээллийн самбар болон байгууллагын цахим хуудсанд мэдээллийг дутуу 
байршуулсан. Хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг болон ТАХ-ын ёс зүйн 
дүрмийн хэрэгжилтийг цахим хуудсанд байршуулаагүй. Цаг үеийн ажлын мэдээг 
тухай бүрт  нь шинэчилж байршуулсан.   
 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 
хэрэгжилт

ийнүр 
дүнгийн 
үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

84,5 4,2 

2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

80 4,0 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

70 3,5 

4. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90 4,5 

5. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын 
захирамжийн биелэлт 

100 5,0 

6. Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

90 4,5 

7. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого 90 4,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 86,4 4,3 

Байгуул-
лагын чиг 
үүргийн 

үзүүлэлти
йн 

үнэлгээ 

1. Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 

82,1 4,1 

2. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 86,1 4,3 

Байгуулл
а-гын 

нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 82 4,1 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 80 4,0 

Санхүүгийн ил тод байдал 82,2 4,1 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдал 

76 3,8 

Авилга, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

80 4 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 80 4,0 

Үйл 
ажилла-
гааны үр 
дагаврын 
үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

0 0 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 0 0 

Мэргэжлийн байгууллагын 
үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 69 3,5 

Үнэлгээний дундаж оноо 17,3 0,9 

Ерөнхий үнэлгээ 67,5 3,4 
 

5. Зөвлөмж 



 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 
холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг зөв тодорхойлж, үр нөлөөг тооцох, үнэлгээг ЗГ-ын 2013 оны 322-р 
тогтоолын дагуу зөв үнэлэх 

 ЗГ-ын 143-р тогтоолын хэрэгжилтийг шалгуур үзүүлэлт бүрээр нь тайлагнаж, 
цахим хуудаст байршуулах  

 ЗГ-ын 2014 оны 147-р тогтоолыг  заалт бүрээр хүснэгтлэн улирал бүр 
тайлагнах 

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтанд мэргэжилтнүүдийг 
хамруулж нөөц бүрдүүлэх  

 Албан хаагчдын хувийн хэргийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журам”-ын дагуу бүрдлийг хангуулж ажиллах  

 Ажлын байрны тодорхойлолтыг ТАЗ-ийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоолыг 
баримтлан ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах 

 Мэдээ тайлангийг үнэн зөв, тоо баримтанд тулгуурлан, цаг хугацаанд нь 
гаргахад анхаарах 

 Тендерийн баримт бичгийг боловсруулалтанд анхаарах 
 Худалдан авалттай холбоотой мэдээ тайланг цахим хуудаст байршуулах 
 Төсөв санхүүгийн мэдээллийг шилэн дансанд Шивээговь сум гэсэн 

нэртэйгээр багцалж, хугацаанд нь бүрэн оруулах, байгууллагын цахим 
хуудаст санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийг бүрэн оруулах зэрэг 
асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ НЭГТГЭСЭН: 
 
ХШҮДАХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН     П.НАРАНМАНДАХ 
 

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЯНАСАН: 

 ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА              Х.БУЯНБАЯР 

 ХОХБТХ-ИЙН ДАРГА      Т.БАТ-ЭРДЭНЭ 

СТСХ-ИЙН ДАРГА       Н.ОДОНТУЯА 

ХЭЗХ-ИЙН ДАРГА       Д.МАГВАНСҮРЭН 

ТЗУХ-ИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  П.ДЭЛГЭРМАА 
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 
дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 
сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-
ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-
ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 
ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  
ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 
тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 
байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 
үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 
хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 
ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг тайлагнасан. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 
2016 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар 

УЦУОШГазар болсон. 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний 

хэрэгжилт буюу “82,4 хувь” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 
2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 12 

арга хэмжээтэй хэрэгжүүлж 84 хувьтай  тайлагнасан байсан 
 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 
Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

хяналтанд авч хэрэгжилтийг тооцох. Байгууллагын цахим хуудас шинэчлэгдэж 
байгаа шалтгаанаар мэдээллүүд байхгүй. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
мэдээг цахим хуудсанд байршуулаагүй, бүртгэл хяналтын карт хөтөлдөггүй. 
Санхүүгийн аудитын дүгнэлтийг цахим хуудаст байршуулаагүй.  

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны - - 



зорилтын 
хэрэгжилтийн 

үр дүнгийн 
үнэлгээ 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

- - 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 70 3.5 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

- - 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 70 3.5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

82,4 4,1 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

- - 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 83.3 4.2 

Үнэлгээний дундаж оноо 82,9 4,1 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 68 3.4 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 50 2.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 90 4.5 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 63.6 3.1 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

- - 

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 40 0,6 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 64 3.2 

Үнэлгээний дундаж оноо 52,0 2,6 

Ерөнхий үнэлгээ 67,1 3,4 

 
5. Зөвлөмж 

 
 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах Засгийн газрын 
2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг тайлагнахдаа хувийг бодитой 
тавих 



 Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хугацаанд нь 
ирүүлэх 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 
холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 ХШҮ-ний дагуу өгсөн зөвлөмжийг заалт бүрээр нь төлөвлөгөө болгон 
төлөвлөж хэрэгжилтийг ханган тайлагнах 

 Шилэн дансанд санхүүгийн мэдээллээ хугацаанд нь бүрэн оруулах 
 Байгууллагын цахим хуудсандаа төсвийн ил тод байдлын цэс үүсгэн 

мэдээллээ байршуулах 
 Бодлогын баримт бичгийг баталгаажуулах, /стратеги төлөвлөгөөг/ 
 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг бүртгэж, бүртгэл хяналтын карт хөтлөх 
 Байгууллагын цахим хуудсыг яаралтай хийж мэдээллийг оруулах зэрэг 

асуудлуудыг цаашдын төлөвлөлт, үйл ажиллагаандаа анхаарч 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. 
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС  

 
ЗӨВЛӨМЖ  

  
СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ  
 
2017 оны 01 сарын 06        Чойр хот 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 322 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 

нийтлэг журам”, аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” А/175 

дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2016 оны 12 сарын 05-ны өдөр баталсан “Аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг 

сумдын Засаг дарга, ЗДТГазар, агентлагуудын 2016 оны жилийн эцсийн үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж”-

ийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг боловсрууллаа. Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-

ийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, СТСХ-ийн дарга Л.Одонтуяа, НБХ-ийн дарга С.Уранцэцэг, 

ХШҮДАХ-ийн дарга Х.Буянбаяр, ХШҮДАХ-ийн мэргэжилтэн П.Наранмандах,  

ХЭЗХ-ийн дарга Д.Магвансүрэн, ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  

П.Дэлгэрмаа нар оролцов. 

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын бичиг баримтад туссан 

тухайн байгууллагын чиг үүргийн асуудлын хэрэгжилт, төсвийн шууд захирагчтай 

байгуулсан гэрээний хэрэгжилт, байгууллагын ил тод байдалд хамаарах 

үзүүлэлтүүд, үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох заалтын 

хэрэгжилтийг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж 

ажилласан.  

1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2009 оны 143, 2014 оны 147 дугаар тогтоолуудын 

хэрэгжилтийг тайлагнасан. 
 

2. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний 

хэрэгжилт буюу “87.5 хувийн” үнэлгээгээр үнэлэгдсэн байна. 

2016 оны хагас жилд өгсөн хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийг 5 арга 

хэмжээтэй хэрэгжүүлж 90 хувьтай тайлагнасан байсан 

 

3. Байгууллагын нээлттэй ил тод байдал 

Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг шалгуур үзүүлэлт бүрээр 

хяналтанд авч хэрэгжилтийг хангаж мэдээллүүдийг цахим хуудсанд бүрэн 

байршуулсан. Төсөв сангүүгийн мэдээллээ шилэн дансанд хугацаанд нь бүрэн 

оруулж, байгууллагын цахим хуудсанд давхар байршуулсан байна. 

 



 

 

 

4. Үйл ажиллагааны үр дагавар 

  
Үзүүлэлт 

Үнэлгээ 

хувь оноо 

Бодлогын 
зорилтын 

хэрэгжилтийн 
үр дүнгийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

- - 

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 

- - 

3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 

- - 

4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 

- - 

5. Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт - - 

6.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг тухайн онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

- - 

7. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг 
даргын захирамжийн биелэлт 

100 5 

8. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого - - 

Үнэлгээний дундаж оноо 100 5 

Байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн 
шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлт 

87.5 4.4 

2. Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

100 5 

3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 90 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 92.5 4.6 

Байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээ 

1. 
Байгууллагын 

ил тод 
байдлын 
үнэлгээ 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 90 4.5 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 90 4.5 

Санхүүгийн ил тод байдал 100 5 

Худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдал 

100 5 

Авлига, ашиг сонирхлын ил тод 
байдал 

100 5 

2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний 
үнэлгээ 

- - 

Үнэлгээний дундаж оноо 96 4.8 

Үйл 
ажиллагааны 
үр дагаврын 

үнэлгээ 

1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 

-  

2. Хэрэглэгчийн 
үнэлгээ 

Өөрийн үнэлгээ 89,4 1,3 

Мэргэжлийн 
байгууллагын үнэлгээ 

- - 

Санал асуулгын дүн 67 2,3 

Үнэлгээний дундаж оноо 78,2 3,9 

Ерөнхий үнэлгээ 91,7 4,6 

 



 
5. Зөвлөмж 

 Шинээр боловсруулагдан батлагдсан бодлогын баримт бичгүүдийг судалж, 

холбогдох арга хэмжээ бүрийг хяналтанд авч, хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, хугацаанд нь тайлагнах 

 ХШҮ-ний дагуу өгсөн зөвлөмжийг заалт бүрээр нь төлөвлөгөө болгон 

төлөвлөж хэрэгжилтийг ханган тайлагнах зэрэг асуудлуудыг цаашдын үйл 

ажиллагаандаа анхаарч ажиллахыг зөвлөж байна. 
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