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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАНЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Шударга ил тод байдал №1. 1 1 

Нийт 1 1 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө &Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр 

1 1 

2. Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр 

1 1 

Нийт 2 2 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

1.1.САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН 
ОРЛОГО, ЗАРЦУУЛАЛТ, АРВИЛАН ХЭМНЭЛТ, ҮР АШИГ, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 
САНГУУД, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН 
ОРОЛЦООТОЙ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУВЬ ОРОЛЦООТОЙ БОЛОН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАР ОЛГОГДСОН ЭРХИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛИЙН 

ЭТГЭЭДЭД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛД 
ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨН 
ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХАЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын тогтолцоог боловсронгуй 
болгох:  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын хөрөнгө, санхүүгийн бааз суурийг бэхжүүлэх, удирдлага зохион 
байгуулалтын үр нөлөөтэй бодлого хэрэгжүүлэх;Дотоод аудитын олон улсын 
стандартын дагуу гарах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хамтран ажиллах боломж 
бүрдэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол 

Дотоод аудитын олон улсын стандарт 

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дунд 
хугацааны төлөвлөгөө-3.1 

Дотоод аудитын гарын авлага УЛААН НОМ 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Эрх бүхий албан тушаалтан 

Улсын ахлах байцаагч, Улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд  

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТЫНҮР ДҮН 

1.1. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН 
ОРЛОГО, ЗАРЦУУЛАЛТ, АРВИЛАН ХЭМНЭЛТ, ҮР АШИГ, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 
САНГУУД, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН 
ОРОЛЦООТОЙ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУВЬ ОРОЛЦООТОЙ БОЛОН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАР ОЛГОГДСОН ЭРХИЙН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛИЙН 

ЭТГЭЭДЭД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛД 
ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨН 
ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХАЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 
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Гүйцэтгэлийн зорилт 1.1.-ийн үр дүн:Дотоод аудитын стандартыг нэвтрүүлж, чанарын 
баталгаажуулалт хийгдэнэ. Аймагтаа дотоод аудитын талаар сурталчилан таниулах, төсвийн шууд 
захирагчийн дотоод аудитын ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн тусламж үзүүлж, дотоод аудитын 
хүний нөөц бааз суурийг нэмэгдүүлсэн байна. Санхүүгийн хяналт Дотоод аудит, эрсдэлийн тухай 
ойлголт, санхүүгийн хяналт аудитын ач холбогдол, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг байгууллага, 
иргэд олон нийтэд шуурхай хүргэх, удирдлагыг мэдээллээр хангана. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус шалгалт 
хийх, дотоод аудитын 
стандартыг нэвтрүүлэх. 

№1.1. 

Хувь  100 50 хувь  100 хувь  
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл Зорилтын тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнууд, иргэдэд зориулсан 
үйлчилгээ 

2 2 

2. Иргэд, олон нийтэд зориулсан үйлчилгээ 1 1 

 Нийт  3 3 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

2.1.ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЖИЛТАН НАРЫГ МЭРГЭЖИЛ, 
АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН ДОТООД ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНД ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЛГЭХ, ДОТООД АУДИТЫН 
АЖИЛТАН НАРЫГ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ;  

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ОЙЛГОЛТ 
ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ, ҮР ДҮНГ ОЛОН НИЙТЭД ТАНИУЛАН СУРТАЛЧЛАХ: 
ЭРСДЭЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ АЧ 
ХОЛБОГДОЛ, ҮР ДҮНГ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ АЖИЛТНУУД, ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД 
ТАНИУЛАХ, СУРТАЛЧЛАХ; 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1.Шалгалтанд хамрагдагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Шалгалтанд хамрагдагч байгууллагуудад чиглэсэн үйлчилгээ 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1- р арга хэмжээ:  

Шалгуулагч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ажилтнуудад болон удирлагуудад 
мэргэжлийн зөвлөгөө мэдээллээр хангана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дунд 
хугацааны төлөвлөгөө-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Бичиг хэрэг, шатахуун, томилолтын зардал  

Хариуцах нэгж Дотоод аудитор-Хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч  

Улсын байцаагч 

Суурь түвшин 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.2. Иргэд, олон нийтийг мэдээ, мэдээллээр хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: иргэдэд чиглэсэн үйлчилгээ 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын эрсдлийн удирдлагын ойлголт түүний ач 
холбогдол, үр дүнг олон нийтэд таниулан сурталчилна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дунд 
хугацааны төлөвлөгөө-3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дотоод ажилтан, Улсын ахлах байцаагч, Байцаагч нар 
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Суурь түвшин 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:- 

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:Төрийн байгууллагын албан хаагчид мэргэшил арга 
зүйгээр хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Байгууллагуудын санхүүгийн 
ажилтнуудад зориулсан 

үйлчилгээ№2.1.1. 

Хувь  100 50 хувь  100 хувь  

2 Иргэдэд зориулсан 

үйлчилгээ№2.1.2 
Хувь  100 -  100 хувь  

ХОЁР. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.Олон нийтэд санхүүгийн хууль дүрэм журмын талаар сурталчлах, 
цахим хуудас болон, албан ёсны сошиал медиагаар дамжуулан мэдээ мэдээлийг хүргэх. 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ:  

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит, эрсдлийн удирдлагыг олон нийтэд сурталчилах 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, Иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дунд 
хугацааны төлөвлөгөө-3.5 

Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль-
2011 он 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардал 

Хариуцах нэгж Дотоод ажилтан, Улсын ахлах байцаагч, Байцаагч нар 

Суурь түвшин 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  
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ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.-ийн үр дүн:Олон нийт санхүүгийн хууль дүрэм журмын талаар 
ойлголттой болно. 
Цахим хуудас болон, албан ёсны сошиал медиагаар дамжуулан мэдээ мэдээлийг хүргэж ажиллана.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Мэргэжилтэй иргэдэд хүргэх 
үйлчилгээ №2.1.1. 

Хувь  100 хувь 50 хувь  100 хувь  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Монгол улсын Төсвийн тухай хууль.№1. 5 8 

2. Монгол улсын Шилэн дансны тухай хууль №3. 1 1 

Нийт 6 9 

 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр:Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
  

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1. САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, түүний үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлэх санхүүгийн хяналт, дотоод аудитыг хийнэ. Санхүүгийн алдаа, зөрчлийг бууруулна. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ: 7хяналт шалгалт, дотоод 
аудитыг 69 объектод хийнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 69.1 

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардал 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин Төлөвлөгөөт 60 

Төлөвлөгөөт бус 5 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

7 хяналт, шалгалт,69объект 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 

Жилийн эцэст: 100 

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ: Дотоод аудитын үйл 
ажиллагаанд ажлын баримтын стандартын дагуу үйлдэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 69.1 

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Бичиг хэргийн үйл ажиллагааны зардал 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин 100 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит хийсэн тооны хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 

3.1.САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, түүний үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлж эрсдэлийн түвшин буурна. Санхүүгийн алдаа дутагдал буурна. 
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№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Санхүүгийн хяналт, Дотоод аудит 
№3.1.1.1. 

Хувь 96 50 100 

2. Санхүүгийн хяналт, Дотоод аудит 
ажлын баримт №3.1.1.2. 

Хувь 100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын зөвлөмжөөр хангана. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар   

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1-р арга хэмжээ: Санхүүгийн хяналт, 
дотоод аудитаар илэрсэн асуудлаар зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 69.1 

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардал 

Хариуцах нэгж Удирдлага, Хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, 
байцаагч 

Суурь түвшин 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 

Жилийн эцэст: 100 

 

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.2-р арга хэмжээ:  

Нээлттэй утсаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 69.1 

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага, Хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч, 
байцаагч 

Суурь түвшин 67 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Иргэд албан хаагчдын зөвлөмж хүссэн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2.-ийн үр дүн: Төрийн албан хаагч нарын хуулийн мэдлэг нэмэгдүүлнэ. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хуулийн зөвлөгөө №3.1.2.1. Хувь  100 50 100 

2. Нээлттэй утсаар зөвлөгөө өгөх 
№3.1.2.2. 

Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3. Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулах, санхүүгийн хяналт, дотоод 
аудитын үр нөлөөг дээшлүүлэх. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар   

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1-р арга хэмжээ:  

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, өгсөн акт, 
албан шаардлага, зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй, зөрчил дутагдлыг удаа дараа 
гаргасан, санхүүгийн сахилга батгүй албан тушаалтанд санал, дүгнэлт өгч 
удирдлагаар шийдвэрлүүлж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 69.1 

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага, Санхүүгийн хяналтын улсаны ахлах болон байцаагч 
нар, дотоод аудитор  

Суурь түвшин Санхүүгийн зөрчил өмнөх оноос 29,0 хувиар буурсан.  

 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Өмнөх оноос буурсан эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3.-ийн үр дүн:  Сахилга хариуцлагыг хангуулна. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хариуцлага №3.1.1.3.1 Хувь 29,0 50 100 

 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар   

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1-р арга хэмжээ:  
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төсөвт байгууллагуудад Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
хэрэгжилтийг хангуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Шилэн дансний тухай хууль 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр-1.1.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин 92 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4.-ийн үр дүн: Иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангана. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шилэн данс  №3.1.1.4.1 Хувь 92 50 100 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5. Дотоод аудитын хүрээнд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар   

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1-р арга хэмжээ:  

Төрийн болон төсөвт байгууллагуудад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, 
хэрэгжилтийн үр дүнг хариуцан тайлагнана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль  

ТБОНӨБАҮХАТА 

Төрийн албаны тухай хууль 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 

Засаг захиргаан нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль 

Хөдөлмөрийн тухай хууль 

ХХОАТ 

Боловсролын тухай хууль 

Шилэн дансны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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үзүүлэлт Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин 96,9 хувь 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшинг хангах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5.-ийн үр дүн:  
 
-Аймгийн хэмжээнд санхүүгийн зөрчлийг бууруулна. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
№3.1.5.1 

Хувь 96,9 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6. Өнгөрсөн болон тайлант онд улсын /ахлах/ байцаагчийн акт албан 
шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулж, өр төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Эрх зүйн акт: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн нэр, дугаар   

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1-р арга хэмжээ: Дотоод аудитаар 
илэрсэн зөрчлийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин Орон нутгийн төсөвт 101.1 сая 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Өнгөрсөн он 29,0 хувь  
Тайлант он 70 хувь  

Орон нутгийн төсөвт 100 сая 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6.-ийн үр дүн: Акт, албан шаардлагын хэрэгжилт хангагдаж, өр авлага 
буурах. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Акт, албан шаардлагын 
хэрэгжилт №3.1.6.1. 

Хувь 29,0 50 100 
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ГУРАВДУГААРХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 4 

2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем 
хөгжүүлэх,мэдээллийнсанбүрдүүлэх, 
статистикмэдээгаргах,хэрэглэгчдийгмэдээллээрхангах 

1 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 1 

4. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

3 

5. Төсөв, санхүү, эдийнзасаг, дотоод, гадаадынхөрөнгөоруулалтыгтөлөвлөх, 
хэрэгжилтийгзохионбайгуулах, зохицуулах 

1 

Нийт 10 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1.Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж 

гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1.1-р арга хэмжээ: 

Өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэж ажиллана. 

а/ Засгийн газрын 11-11 төвд ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт 
б/ Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нээлттэй утас 7043-1111 дугаарын утсанд 
ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт 
в/иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг 
хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж 
гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-5.1.20 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин 100 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Өргөдөл гомдлын тоо, шийдвэрлэлтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1-ийн үр дүн:Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэгдэнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Өргөдөл гомдол №3.2.1.1. Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.2.Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох хууль, журамд заасны дагуу 
төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэн, төрийн албаны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн 
ажиллана. 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ:  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг албан хаагч бүртэй байгуулж, сар, улирал бүр үнэлж, 
үнэлгээнд үндэслэн цалин, урамшуулал, хариуцлагын асуудлыг хууль дүрэм 
журамд нийцүүлэн хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 
Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага 

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.2-ийн үр дүн:Төрийн албаны үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө №3.2.1.2. Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.3.Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн 
ажиллана.  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ:  
Төрийн албаны ёс зүйг эрхэмлэн ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ховд аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн-4.1.3 

Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Ёс зүйн хороо 

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.3-ийн үр дүн:Ёс зүйн зөрчилгүй хамт олонг бүрдүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Ёс зүйн нэгж №3.2.1.3. Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.4.Удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд биечлэн оролцох, өгсөн 
үүрэг даалгаврыг бүрэн хангаж ажиллах 
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№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ:  
а/удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд сууж, өгсөн үүрэг даалгаврыг бүртгэлжүүлэх 
б/хэрэгжилтийг өгөгдсөн хугацаанд тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын захирамж 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага 

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.4-ийн үр дүн:Шуурхай үүрэг даалгавар биелэгдэнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шуурхай хуралдаан №3.2.1.4. Хувь  100 50 100 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1.Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх,мэдээллийнсанбүрдүүлэх, статистикмэдээгаргах,хэрэглэгчдийгмэдээллээрхангах 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1.-р арга хэмжээ:  

Архивын өрөөг шаардлагатай техник хэрэгслээр хангаж архивын стандартыг 
хэрэгжүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-5.4.11 

Монгол улсын Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл-17-16 

Ховд аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр-4.1.7.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Батлагдсан төсөв 

Хариуцах нэгж Архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан, Дарга, Нягтлан бодогч  

Суурь түвшин 100 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардлагатай техник хэрэгслээр хангагдсан байдал 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 70 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1-ийн үр дүн:Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж, цахим санг 
бүрдүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Архивын техник хэрэгсэл №3.2.2.1. Хувь  100 70 100 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1.1-р арга хэмжээ: 

Үйл ажиллагааны мэдээллийг тухай бүр цахим, сошиал ашиглан иргэдэд хүргэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-5.3.13 

Ховд аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр-4.1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Дотоод ажилтан 

Суурь түвшин 41 мэдээ 

6496 иргэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээний тоо 

Мэдээлэл авсан иргэдийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1-ийн үр дүн:Мэдээллийн ил тод байдал хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Мэдээлэл  №3.2.3.1. Хувь  100 50 100 

 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр:Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
  

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1.1-р арга хэмжээ:  
Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ховд аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл-4.1.3 

Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах болон байцаагч нар, Дотоод аудиторууд 

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1-ийн үр дүн:Сахилгын зөрчилгүй хамт олныг бүрдүүлэн ажиллана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Сахилга, хариуцлага №4.4.1.1. Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.2.Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг чанд баримталж 
ажиллах  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх3.2.4.2-р арга хэмжээ:  
Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохионбайгуулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Улсын ахлах болон байцаагч нар, Дотоод аудиторууд  

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хуулийн хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр:Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.2-ийн үр дүн:Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Төрийн албаны тухай хууль 
№3.2.4.2. 

Хувь  100 50 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.3 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн 
ажиллана. 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.3-р арга хэмжээ:  
Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-5.1.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага 

Суурь түвшин 100 хувь   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.3-ийн үр дүн:Жендерийн тэгш эрхийн талаар хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Жендэр №3.2.4.3 Хувь  100 50 100 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1.Төсөв, санхүү, эдийнзасаг, дотоод, 
гадаадынхөрөнгөоруулалтыгтөлөвлөх, хэрэгжилтийгзохионбайгуулах, зохицуулах 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ:  
Төсөвт байгууллагуудын төсөв батлах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-1.4 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр-1.1.10.1 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр:Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Удирдлага, Санхүү 

Суурь түвшин 100 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хянасан төсвийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь  

Жилийн эцэст: 100 хувь  

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1-ийн үр дүн:Төсөв санхүүгийн ил тод байдал хангагдана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Төсөв санхүү №3.2.5.1. Хувь  100 50 100 

 

  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр:Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба
  

 

 

 

 

 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭРХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

Хавсралт №4. Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
арга хэмжээ 

 

 

 


