
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 

7 дугаар хавсралт 
 

 
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

 
 

Д/д 
Стратеги төлөвлөгөө 

болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт 
бичиг, хууль тогтоомж 

 
Төсөв 

 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

 
Суурь 

түвшин 

 
Зорилтот түвшин 

 

Хүрсэн түвшин 
буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 

НЭГ. ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ “ЭКО-ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ”  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

1. Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтыг иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээллэж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж, санхүүгийн сахилга бат, хариуцлагыг 
өндөржүүлнэ. 

1.1 Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн хамрах 
хүрээний байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд дотоод 
аудит, санхүүгийн хяналт 
шалгалт хийх 

160.0 сая 4 байгууллагад 
аудит хийх 

- 4 байгууллагад 
аудит хийсэн 
байна. 

Сангийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-д баталсан  
удирдамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн Газар зохион 
байгуулалтын албаны үйл ажиллагаанд 2021 оны 4 дүгээр 
сарын 26 наас 2020 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
хооронд хяналт шалгалтын ажлыг хийж холбодогдох тайлан 
мэдээ, судалгааг Сангийн яаманд хүргүүлж ажиллалаа. Мөн 
Сангийн сайдын удирдамжаар Татварын албанд хийх 
хяналт шалгалтын ажил хийгдэж байна. 
12, 218 дугаар цэцэрлэгт аудит хийлээ 

100% 

1.2 Дээд байгууллага, 
дүүргийн Засаг дарга 
болон аудитын хорооны 
гишүүд, иргэд, 
байгууллагаас санал 
хүсэлт, өргөдөл гаргасан 
тухай бүр тусгайлсан 
аудитыг тус тус  хийх 

Тусгайлан 
төсөв 

хуваарил
аагүй 

Санал хүсэлт, 
өргөдөл 
гаргасан тухай 
бүр тусгайлсан 
аудитыг хийх 

- Санал хүсэлт, 
өргөдөл гаргасан 
тухай бүр 
тусгайлсан аудитыг 
хийсэн байна. 

Одоогоор дээд байгууллага, дүүргийн Засаг дарга болон 
аудитын хорооны гишүүд, иргэд, байгууллагаас санал 
хүсэлт, өргөдөл гомдол ирээгүй болно. 

100% 

1.3 Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн хамрах 
хүрээний байгууллагуудын 
Шилэн дансны тухай хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, хяналт тавьж 
ажиллах, мэдээллээ огт 
байршуулаагүй, хуулийн 
хугацаанаас хоцроож 
мэдээлсэн 
байгууллагуудын нэрсийг 
гаргаж самбарт 
байршуулах, Санхүү 
төрийн сангийн хэлтэст 
хүргүүлж холбогдох арга 
хэмжээг зохион байгуулах 
 

 
40.0 сая 

Төсвийн 65, 
хувийн 
хэвшлийн 95 
цэцэрлэг, 
хувийн 
хэвшлийн 20 
сургууль, 15 
өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүд 
нийт 195 
байгууллагын 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулах 

- Төсвийн 65, хувийн 
хэвшлийн 95 
цэцэрлэг, хувийн 
хэвшлийн 20 
сургууль, 15 өрхийн 
эрүүл мэндийн 
төвүүд нийт 195 
байгууллагын 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
бүрэн хангуулсан 
байна. 

2021 онд төсвийн 2, хувийн хэвшлийн 8 нийт 10 байгууллага 
нэмэгдсэн бөгөөд бүх байгууллагатай холбогдож 
мэдээллийг цуглуулан нэгтгэж Сангийн яаманд хүргүүлэн 
нэвтрэх нэр, нууц үгийн авч нягтлан бодогч, дарга нарт нь 
онлайнаар сургалт зохион байгуулж мэдээллийг хуулийн 
хугацаанд нь байршуулуулсан. 
Төсвийн 67, хувийн хэвшлийн 98 цэцэрлэг, хувийн 
хэвшлийн 25 сургууль, 15 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 
нийт 205 байгууллагын мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь 
байршуулуулж хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан. 
Сар Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн мэдээг 
Дүүргийн Засаг даргад танилцуулан ажиллаж байна. 
Мэдээллээ хуулийн хугацаанаас хоцроож байршуулсан 7 
байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нартай холбогдож 
анхаарууж Шилэн дансны мэдээллийн самбарт байршуулан 
Санхүү төрийн сангийн хэлтэст нэрсийг хүргүүлэн 
ажиллаллаа. 

100% 



1.4 Төрийн худалдан авах 
ажиллагаагаар дамжуулан 
дотоодын үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний худалдан 
авалтыг дэмжинэ. 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Дотоодын 
үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний
г худалдан авах 

 Тавилга, эд хогшил, 
тоног төхөөрөмжийг 
дотоодын 
үйлдвэрлэгчээс 
худалдан авсан 
байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 2 дугаар сарын 17-
ны өдрийн 43 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж 
худалдан авалт хийгээгүй болно. 

100% 

ХОЁР. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРийг ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД: 

2. Зорилт: Төрийн байгууллага, албан тушаалтныг авилгын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил 
тод, шуурхай нээлттэй байдлыг хангана. 

2.1 Төрийн албаны төв 
байгууллагын дүгнэлт, 
хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянасан байдлыг үндэслэн 
албан тушаалд томилох 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Холбогдох 
хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг 
бүрэн хангасан 
тохиолдолд 
албан хаагчдыг 
томилох 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг бүрэн 
хангасан 
тохиолдолд албан 
хаагчдыг томилсон 
байна. 

Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бүрэн ханган 
ажиллаж байна. 

100% 

2.2 Хувийн ашиг сонирхол 
хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг хугацаанд нь 
үнэн зөв мэдээлэх 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

2 сарын 15-аас 
өмнө илгээсэн 
байх 

- 2 сарын 15-аас 
өмнө илгээсэн 
байна. 

Албаны дарга, 4 аудитор нийт 5 албан хаагч хуулийн 
хугацаандаа багтаан ХАСХОМ-ээ хүргүүллээ. 

100% 

2.3 Аудит хийхээс өмнө 
ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил 
үүссэн тухай мэдэгдэл 
гаргах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Тухайн 
байгууллагад 
аудит хийхээс 
өмнө мэдэгдэл 
гаргаж зөрчил 
үүссэн 
тохиолдолд 
аудит хийхээс 
татгалзах 

- Тухайн 
байгууллагад аудит 
хийхээс өмнө 
мэдэгдэл гаргаж 
зөрчил үүсэн 
тохиолдолд аудит 
хийхээс татгалзаж 
холбогдох хууль 
журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

Аудит хийхээс өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 14 мэдэгдэл гарган 
баталгаажуулсан. 

100% 

ГУРАВ. ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД: 

Зорилт:  жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдын жендэрийн тухай ойлголт, хандлагыг сайжруулж ажиллана. 

3.1 Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажилтнуудыг 
сургалтад хамруулах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Жилд 2 удаа 
сургалт авах 

- Албан бус насан 
туршийн төвөөс 2 
удаа сургалтад 
хамрагдсан байна. 

Ковидын нөхцөл байдлын улмаас хойшлогдсон.  

3.2 Ажлын байран бэлгийн 
дарамт гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
бэлгийн дарамтыг үл 
тэвчих орчныг бүрдүүлэх 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Дотоод журамд 
нэмэлт 
өөрчлөлт 
оруулж 
шинэчлэх 

- Дотоод журамд 
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж 
шинэчилсэн. 

Ажлын байран бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх 
зорилгоор Дотоод журамд  оруулж шинэчилсэн болно. 

100% 

ДӨРӨВ.  “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЖ АЖИЛЛАХ”    ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

4.1 Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхижуулах, 
мэргэшүүлэх 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, албан 
хаагчдын чиг үүргийн 

10.0 сая Албан ажлын 
чиг үүргийн 
хүрээнд 
хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай 
нийцүүлэн 

- Сангийн яам, 
Нийслэл дүүргээс 
зохион байгуулсан 
сургалт, бусад 
холбогдох 

4 албан хаагч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
тухай хуулийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан. Ахлах 
дотоод аудитор Б.Амарбаясгалан Төрийн захиргааны 
менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Мөн 
Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн сургалтад хамрагдах байна. 
Нягтлан бодогч Б.Нямсүрэн худалдан авах ажиллагааны 

100% 



давхардлыг арилгах 
хэлтэс албадын ажлын 
уялдаа холбоог 
сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

холбогдох 
хууль, 
тогтоомж, 
дүрэм, 
журмуудыг 
судлан, хууль, 
эрхзүйн мэдлэг 
боловсролоо 
тогтмол 
дээшлүүлэх 

сургалуудад бүрэн 
хамрагдсан байна. 

мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авлаа. Мөн 
аудитор Өлзийхишиг архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдлаа. 

4.2 Төрийн албан 
хаагчийн үйл 
ажиллагааг 
үнэлэхдээ ажлын 
гүйцэтгэл, ёс зүй, 
сахилга хариуцлагыг 
шалгуур болгож, ёс 
зүйн зөрчил гаргасан 
төрийн албан хаагчид 
хүлээлгэх 
хариуцлагыг 
чангатгах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
улирал бүр 
дүгнүүлэх 

- Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
улирал бүр бүх 
албан хаагчид 
дүгнүүлсэн байна. 

Албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хагас жилийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайаланг гаргасан. Албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлан эхний хагас 
жилийн төлөвлөгөөний тайланг гаргуулан дүгнэсэн. 

100% 

ТАВ.  ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

5.1 Ковид-19 цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлж, нөөцийн 
бэлэн байдлыг хангах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
биелэлтийг сар 
бүр гаргах 
 

- Төлөвлөгөөний 
биелэлт бүрэн 
хангагдсан байна. 

Төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж биелэлтийг улирал 
бүр гарган Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст хүргүүлэн 
ажиллалаа.  

100% 

ЗУРГАА.БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

6.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн 
Edoc системээр ирсэн 
албан бичгийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэх албан хэрэг 
хөтлөлтийн нийтлэг 
журмын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Ирсэн албан 
бичгийг 
хугацаанд нь 
бүрэн 
шийдвэрлэх 

- Бүх албан бичгийг 
хугацаанд нь бүрэн, 
зөрчилгүй 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Эхний хагас жилд ирсэн 72 бичгийг хуулийн хугацаанд 
бүрэн шийдвэрлэсэн. Албан бичгийг 
https://edoc.ulaanbaatar.mn/-ээр боловсруулж qr код 
ашиглан баталгаажуулан байна. 

100% 

6.2 Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийг стандартад 
нийцүүлэн хөтлөж, хөтлөх 
хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу 
тайлангийн жилд баримтыг 
байгууллагын архивт 
хүлээлгэн өгөх, 
захирамжлалын баримтад 
цахим хувь үйлдэх 

5.0 сая Хөтлөх хэргийн 
нэрийн 
жагсаалтын 
дагуу 
баримтуудаа 
архивт 
хүлээлгэн өгөх 

- Хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын 
дагуу баримтуудаа 
архивт хүлээлгэн 
өгсөн байна. 

2020 оны баримтуудаа хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу архивт хүлээлгэн өгөв. 

100% 

6.3 Иргэдээс ирсэн өргөдөл 
гомдол, хүсэлтийг судалж 
хуулийн хугацаанд хариу 
өгөх, шийдвэрлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

14.9 сая Ирсэн өргөдөл 
гомдлыг 
хуулийн 
хугацаанд нь 

- Бүх өргөдөл 
гомдлыг хугацаанд 
нь бүрэн, зөрчилгүй 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Одоогоор иргэд, байгууллагаас санал хүсэлт, өргөдөл 
гомдол ирээгүй болно. 
 

100% 



бүрэн 
шийдвэрлэх 

6.4 Удирдлагаас цаг үеийн 
асуудлаар болон шуурхай 
зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Шуурхай 
зөвлөгөөний 
үүрэг 
даалгаварын 
биелэлтийг 
гаргах 

- Бүх үүрэг 
даалгавар бүрэн 
биелсэн байна. 

Албаны шуурхайн биелэлтийг эхний хагас жилийн 
байдлаар гаргаж баьалгаажуулсан. 

100% 

6.5 Ажил үүрэгтэй холбоотой 
тайлан мэдээ, судалгааг 
тогтоосон хугацаанд 
холбогдох байгууллагад 
гаргаж ажиллах 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Сангийн яам, 
Нийслэл 
дүүргээс 
шаардсан 
судлагааг 
хугацаанд нь 
гаргах 

- Сангийн яам, 
Нийслэл дүүргээс 
шаардсан 
судлагааг 
хугацаанд нь 
гаргаж хүргүүлсэн 
байна. 

Эхний хагас жилийн шалгалтын акт, албан шаардлагын 
мэдээ, үйл ажиллагааны тайланг гаргаж байгууллагын 
гүйцэтгэлийн тайланг Сангийн яам болон ЗДТГ -т хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 

100% 

6.6 Тогтоол шийдвэрийн 
биелэлтийг улирал бүр 
ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлэх 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

4 удаа 
хүргүүлсэн 
байна. 

- Тогтоол 
шийдвэрийн 
биелэлтийг 90-95 
хувь хүргэсэн 
байна. 

1, 2 дугаар улирлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн 
мэдээг ТЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллалаа. 

100% 

6.7 Нийслэл дүүрэг бусад 
холбогдох газруудаас 
зохион байгуулсан бусад 
ажилд идэвхтэй оролцох 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Сангийн яам, 
Нийслэл 
дүүргээс зохион 
байгуулсан 
ажилд тухай 
бүр идэвхтэй 
оролцох 

- Тухай бүр идэвхтэй 
оролцоно. 

Бүх нийтээр мод тарих өдөр, нийтийн цэвэрлэгээнд хамт 
олноороо идэхтэй оролцож , дүүргийн зүүн талд өөрсдийн 
хүч хөрөнгөөр 30 гаруй мод тарьж ургуулан арчилж байна . 
Цар тахлын үед Нийслэл дүүргээс зохион байгуулсан 
вакцинжуулалт, явуулын шинжилгээний цэгт тухай бүр 
идэвхтэй ажилласан. Мөн шуурхай хариу арга хэмжээний 
багт 1 албан хаагч дайчлагдан ажиллаж байна. Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжилт сонгуулийн 29 - 8 
- 3, 29 - 1 -1 дүгээр хэсгийн хороодод ахлах дотоод аудитор 
Б.Амарбаясгалан, Ү.Шинэтөр, аудитор М.Өлзийхишиг нэр 
ажиллаж сонгогчдын ирцийг 63 -68 хувьтай хааж амжилттай 
ажилласан. 

100% 

6.8 Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
орчин бүрдүүлэх, 
Байгууллагын эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Байгууллагын 
эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 

- Зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
идэвхжинэ. 

Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай ажлыг 
хэсгийг албаны даргын тушаалаар томилон зөвлөлийн 
төлөвлгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

100% 

6.9 Бүх шатны боловсрол, 
соёлын байгууллагууд 
олон улсын 
байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд олон 
нийтийн сүлжээг ашиглан 
соёлын боловсрол олгох 
“ХОТЫН СОЁЛ” олон 
нийтийн аян өрнүүлнэ. 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Дүүргээс 
зохион 
байгуулсан 
боловсрол 
соёлын арга 
хэмжээг албаны 
цахим хуудсаар 
сурталчилах 

- Тухай бүр албаны 
вэб сайтаар 
дамжуулан 
мэдээллийг 
түгээсэн байна. 

Тухай бүр албаны вэб сайтаар дамжуулан мэдээллийг 
түгээсэн. 

100% 



6.10 Дүүргээс аж ахуй нэгж 
байгууллагуудад үзүүлж 
буй үйлчилгээг үе 
шаттайгаар цахимжуулах 
ажлыг холбогдох төрийн 
байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Аудитын ажлын 
баримтуудыг 
цахим хэлбэрт 
хөрвүүлэх 

- Ажлын баримтууд 
цахим хэлбэрт 
шилжсэн байна. 

Аудитын удирдамж, мэдэгдэх хуудас, зарим тайлан, тоон 
мэдээг цахимаар хүлээн авч, тайлангийн төслийг ERP - 
EDOC - оор хүргүүлэн ажиллаж байна. 

100% 

6.11 Төрийн болон  орон 
нутгийн өмчийн тухай  
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж,  өмч  ашиглалтыг  
сайжруулах талаар 
тодорхой  ажил зохион 
байгуулах 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Албан хаагчдад 
картаар 
хүлээлгэн өгсөн 
хөрөнгийн 
бүрэн бүтэн 
байдлыг 
хангуулах 

- Хөрөнгийн эвдрэл 
гэмтэл багасна. 

Картаар хүлээн авсан хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангаж дутагдуулсан, эвдэрч гэмтсэн хөрөнгө байхгүй 
болно. 

100% 

6.12 Төсвийг үр ашигтай, 
хэмнэлттэй байхаар 
төлөвлөж, зориулалтын 
дагуу зарцуулах, авлага өр, 
төлбөр үүсгэхгүй байх, 
санхүүгийн сахилга батыг 
хэрэгжүүлэх санхүүгийн 
болон төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ, 
тайланг үнэн зөв гаргах, 
тогтоосон хугацаанд 
тайлагнах 
 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Цахимаар 
ажиллах 
нөхцөл 
бололцоог 
бүрдүүлэх 

- Харилцаа 
холбооны зардал 
багасна. 

Цаас, шуудан холбооны зардлыг хэмнэж цахимаар 
байгууллагуудтай холбогдон ажиллаж шуудан холбооны 
зардлаа хэмнэн ажиллаж байна. 

100% 

6.13 Чиг үүргийн дагуу 
хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааны мэдээ, 
мэдээллээ тухай бүр 
дүүргийн албан ёсны 
/www.khanuul.mn/ веб 
хуудаст байршуулж, 
иргэдийг үнэн зөв, шуурхай 
мэдээллээр ханган, цахим 
мэдээллийн сувгаар 
уялдаа холбоотой, нягт 
хамтран ажиллах 
 
 
 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Албаны тайлан, 
аудитын 
хуваарь, цаг 
үеийн үйл 
ажиллагааны 
мэдээллийг 
дүүргийн вэб 
сайтад тухай 
бүр 
байршуулах 

- Иргэдийг үнэн зөв, 
шуурхай 
мэдээллээр 
хангагдана. 

Албаны 2019, 2020 оны тайлан, аудитын хуваарь, цаг үеийн 
үйл ажиллагааны мэдээллийг дүүргийн вэб сайтад тухай 
бүр байршуулуулан ажиллаж байна. 

100% 



6.14 Шилэн дансны  хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах, 

Тусгайлан 
төсөв 
хуваарил
аагүй 

Мэдээллийг 
хуулийн 
хугацаанд 
бүрэн 
байршуулах 

- Иргэдийг үнэн зөв, 
шуурхай 
мэдээллээр 
хангагдана. 

Шилэн дансны цахим сайтад нийт 65 мэдээлэл 
байршуулахаас бүх мэдээллээ хуулийн хугацаандаа бүрэн 
байршуулж ажиллалаа. 

100% 
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