
 
 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2022 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

 

2022 оны 11 дүгээр сарын 25                  Улаанбаатар хот 

 

НЭГ: ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1.1 Дотоод аудитын ажлын явц, үр дүн: 

Дүүргийн Засаг даргаар батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу 2022 онд   29 

аудит хийхээр төлөвлөсөн. 35 дугаар цэцэрлэг, 144 дүгээр цэцэрлэг, 145 дугаар 

цэцэрлэг, 209 дүгээр цэцэрлэг, 223 дугаар цэцэрлэг,41 дүгээр цэцэрлэг, 32 дугаар 

сургууль, 34 дугаар сургууль, 46 дугаар сургууль 52 дугаар сургууль, 59 дугаар 

сургууль, 75 дугаар сургууль, 41 дүгээр сургууль,18 дугаар сургууль, 7 дугаар 

сургууль, 63 дугаар сургууль, 135 дугаар сургууль, 115 дугаар сургууль, 118 дугаар 

сургууль, 10 дугаар сургуульд, 15 дугаар сургууль, Усан спорт сургалтын төв УТҮГ, 

Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ, Хан-Уул зам засвар, арчлалт ОНӨААТҮГ, Эко хотын 

тээвэр ОНӨААТҮГ, Эко ахмадын сувилал ОНӨААТҮГ,  Дүүргийн засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ, Эко 

хотын тээвэр ОНӨААТҮГ, Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Хан-Эко тээвэр 

ОНӨААТҮГазруудын цалин хөлс, ТУЗ-ийн шийдвэр, бүтэц орон тоонд хяналт 

шалгалт хийж, Сангийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу 2 аудит хийж   

төлөвлөгөөний биелэлтийг 93.5% хангаж ажиллалаа. 

Дотоод аудитын хорооны хурал 10 удаа  хуралдаж   19 байгууллагын  

дотоод аудит, хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцүүлж  нийт 523,232.5 мянган 

төгрөгийн 138 зөвлөмж, 544,739.4 мянган төгрөгийн 52 албан шаардлага, 10,511.6 

мянган төгрөгийн 4 акт тогтоож өгсөн зөвлөмж, албан шаардлага, актын дагуу 

байгууллага бүрээр биелэлтийг хангуулах төлөвлөгөө гаргуулан, албан тоотоор 

биелэлтийг авч хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Сангийн сайдын баталсан 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний СХШХ/01 

удирдамжийн дагуу 2016-2021 онуудад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 

асуудлын хүрээнд хамаарах 91 байгууллагаас Хууль бус шийдвэрийн улмаас 

төрийн албанаас халагдсан ажилтнуудад төсвөөс олгосон нөхөн олговор, түүнийг 

холбогдох хуулийн дагуу буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэхтэй холбоотой 

асуудлаар хяналт шалгалт хийж шалгалтын танилцуулга нэгтгэлийг Сангийн 

яаманд хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

Дүүргийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 

Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ, Эко хотын тээвэр ОНӨААТҮГ, Тохижилт үйлчилгээний 

төв ОНӨААТҮГ, Хан-Эко тээвэр ОНӨААТҮГазруудын цалин хөлс, ТУЗ-ийн 

шийдвэр, бүтэц орон тоонд хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гарган Засаг даргад 

хүргүүллээ. 

Сангийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Монгол улсын засгийн газрын 

2020 оны 211 тогтоолоор айл өрх, албан байгууллага, аж  ахуй нэгжид цахилгаан, 

дулаан,уур усны үнийн хөнгөлөлт үзүүлсэнтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлсэн аж 



 
 

ахуй нэгжийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, үйлчилгээний төлбөрийг нэхэмжилсэн 

тооцоонд хяналт шалгалт хийгдэж тайланг Сангийн яаманд хүргүүллээ. 

Дүүргийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 118 

дугаар сургууль болон нийслэлийн ерөнхий боловсролын 10 дугаар сургуулийн 

захирал А.Туяасайханы гомдлын дагуу тус сургуулийн санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд тусгайлсан аудит хийж ажиллалаа 

 

1.2 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь заалтыг үндэслэн 

төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа төсөвт 71 байгууллагын хэвшлийн 98 

цэцэрлэг, 31 сургууль, 15 өрхийн эмнэлгийн мэндийн төв нийт 215 байгууллага 

мэдээлэл оруулахаас 215 байгууллагын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт тавьж, 

Засаг даргад танилцуулж тайланг Сангийн яаманд хүргүүлж ажиллалаа.  

Мэдээллээ хуулийн хугацаа хоцроож байршуулсан байгууллагуудтай 

холбогдож цаашид дахин хоцроохгүй байх талаар анхааруулж Шилэн дансны 

хуулийн хэрэгжилтийг хянасан тухай мэдээг самбарт байршуулж, мэдээлэл 

хоцроосон байгууллагуудын нэрсийг Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлж 

ирлээ. 

Захирамжлалын баримт бичгийн гүйцэтгэлийн мэдээг 1-4 дүгээр улирлаар 

гаргаж цахимаар Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст хүргүүллээ.   

 

Хан-Уул дүүргийн харьяа төсвийн байгууллага, хувийн цэцэрлэг, сургууль, 

ӨЭМ-ийн төвүүдийн тоо 2020 онд 178 байгууллага,2021 онд 195 байгууллага, 2022 

онд 215 байгууллага болж нэмэгдсэн байна 
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2022 онд Хан-Уул дүүргээс нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардал шинээр авах 

цэцэрлэг, сургуулиудын нягтлан бодогчдод сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл 

хэрхэн оруулах талаар зөвлөгөө өгч системд нэвтрэх эрхийн кодыг хүлээлгэн 

өглөө. 

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах зорилгоор 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн мэдээллийг сар бүр самбарт байршуулан 

ажиллаж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын Шилэн 

дансны цахим хуудсанд оруулсан мэдээллүүдийг хянаж самбарт байршуулж 

ажилласнаар мэдээлэл хоцроох, огт оруулахгүй байх зөрчил эрс буурсан. 

Мэдээллээ хуулийн хугацаанаас хоцроож байршуулсан байгууллагуудын 

дарга, нягтлан бодогч нартай холбогдон анхааруулж Шилэн дансны мэдээллийн 

самбарт байршуулан Санхүү төрийн сангийн хэлтэст нэрсийг хүргүүлэн 

ажиллалаа. 

Facebook.com/ХУД Нягтлан бодогчид 

Төсвийн байгууллагуудын мэдээлэл оруулахтай холбоотой шинэчлэл, 

өөрчлөлтүүд, тулгарч буй хүндрэл асуудлуудыг Facebook.com/ХУД Нягтлан 

бодогчид гэсэн группээр харилцаж шийдвэрлэж ирлээ. 



 
 

Facebook.com / ХУД Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг сургуулиуд 

Мөн хувийн хэвшлийн цэцэрлэг, сургуулиудын Шилэн дансны мэдээлэл 

оруулахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Facebook.com/ХУД 

Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг сургуулиуд гэсэн групп нээн одоо 760 гишүүдтэй 

ажиллуулж байна. 

 

 

ХОЁР. “АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ХҮРЭЭНД” 

2.1   Албаны дарга, 6 аудитор нийт 7 албан хаагч “Хувийн ашиг сонирхлын 

хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ Авилгатай тэмцэх газарт хуулийн хугацаандаа 

хүргүүллээ. 

2.2  Аудит хийхээс өмнө холбогдох албан хаагчид ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

гэдгээ илэрхийлэн  32 мэдэгдэл гарган баталгаажуулсан. 

2.3  Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс 

зохион байгуулсан  “Авлигын эсрэг анхан шатны сургалт”-д нийт албан хаагчдыг 

цахимаар  хамрууллаа. 

ГУРАВ. “ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД” 

3.1  Ахисан түвшний Жендэрийн дүн шинжилгээ сургалтад албаны 10 албан 

хаагч бүрэн хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 

3.2  Ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн 

дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж шинэчилсэн болно. 
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ДӨРӨВ: “ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙЛЭГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

4.1  Ү.Шинэтөр  ХААИС-ийн  “Эдийн засгийн чиглэл”-ээр, Б.Мөнхзаяа 

Улаанбаатар Их сургуульд “Эрх зүйч”-ээр магистрын зэрэг хамгаалахаар суралцаж 

байна.  

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 сургалтад албаны ахлах 

аудитор Ү.Шинэтөр, аудитор Э.Цэцэгээ нар хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 

М.Өлзийхишиг архив бичиг хэрэг хөтлөлтийн шинэчлэгдсэн хууль, дүрэм 

стандартын сургалт, ЗДТГ-аас Удирдлагын академийн Мэргэшил дээшлүүлэх 

институттэй хамтран зохион байгуулсан  “Бодлогын үр дүнг тайлагнах, хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох нь”   сургалтуудад тус 

тус  хамрагдсан. 

4.2  Албан хаагчдыг чадавхжуулах мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэл, 

дүүргээс зохион байгуулсан сургалтуудад тахим болон цахимаар албан хаагчдыг 

бүрэн хамруулсан: 

Үүнд: 

 Ахисан түвшний Жендэрийн дүн шинжилгээ 

 Эрүүл амьдрах хэв маяг 

 Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

 Хаягжуулалтын өнөөгийн байдал, шуудангийн нэгдсэн кодын хэрэглээ 

 Цалингийн гүйлгээг цахимаар нэвтрүүлэх 

 Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг төрийн албан хаагчдад сурталчлах нь 

 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 

 Алсын хараа-2050, Шинэ сэргэлтийн бодлого 

 Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 

 Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн  

 Монгол хэлний найруулга зүй, зөв бичих дүрэм 

 Авлагын эсрэг анхан шатны сургалт 

 Бодлогын үр дүнг тайлагнах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлтийг тодорхойлох нь 

 Монгол бичгийн үндэсний хөдөлгөөн III-ыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

боловсруулсан эрх зүйн баримт бичиг, шинэчилсэн стандартыг таниулах нь 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Шагнал урамшуулалд 8 албан хаагчдыг 16,561.3 мянган төгрөгөөр 
урамшуулсан бол, нийгмийн баталгааг хангахад давхардсан тоогоор 6 албан 
хаагчдыг 5,900.0 мянган төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг үзүүлж иржээ. 

 

ТАВ: БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

 

5.1     Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд тухай бүр сууж 9 удаагийн шуурхай  
зөвлөгөөнөөс 18 үүрэг даалгавар өгөгдөн  95 хувьтай хэрэгжсэн.   

Албаны 7 хоногийн тайлан мэдээг долоо хоног бүр, Дүүргийн Засаг даргын 
дэргэдэх байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн 
үүрэг даалгаврын биелэлтийг тухай бүр гаргаж khanuul.1208@gmail.com цахим 
хаягаар хүргүүлэн ажиллаж байна. 

5.2 Баримт нягтлан шалгах комиссын үйл ажиллагаа: 

Баримт нягтлан шалгах комиссын даргаар ахлах дотоод аудитор Ү.Шинэтөр, 

гишүүдээр дотоод аудитор С.Золзаяа, М.Өлзийхишиг, Б.Мөнхзаяа нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр  

ажиллаж байна. 

Баримт нягтлан шалгах комиссын чиг үүргийн хүрээнд хуралдаж комиссын 

төлөвлөгөө, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт зэргийг боловсруулан батлуулж 

биелэлтийг хангуулан ажиллаж ирлээ. 
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Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу албан хэрэг бүрдүүлэн  2021 онд 

хөтлөгдсөн байнга хадгалах 25 боть, түр хадгалах 25 боть , 70 жил хадгалах 4 боть  

баримтыг байгууллагын архивт хүлээн авч, захирамжлалын баримтад цахим хувь 

үйлдэн албан хэрэг хөтлөлтийн UB ERP cистемээр архивын сан хөмрөг үүсгэн 

хадгалж байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1-д 

“Байгууллагын архивт хадгалах хугацаа дуусгавар болсны дараа архивын 

баримтыг зохих төрийн архивт тогтмол шилжүүлнэ” гэж заасны дагуу 2013-2020 

онд байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн цаасан суурьт түр хадгалах 154 

боть, 70 жил  хадгалах 28 боть цаасан суурьт баримтыг дүүргийн архивт нөхөн 

баяжуулалт  хийх бэлтгэл ажлыг хангалаа. Устгах баримт тус бүрд техник 

боловсруулалт хийн хадгалах хугацаа нь дууссан, түүх эрдэм, шинжилгээний 

болон практик ач холбогдолгүй болсон 12 нэр төрлийн 25 боть баримтыг устгах 

хэргийн жагсаалт үйлдэж дүүргийн БНШАЗК-оор батлуулаад байна.   

Тайлант хугацаанд албаны үйл ажиллагааны дагуу цаасан болон цахимаар 

ирсэн 206 албан бичгийг  хугацаанд шийдвэрлэсэн, байгууллагаас боловсруулсан 

64 албан бичгийг цахимаар холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

Дотоод аудитын албаны даргын А тушаал 31, Б тушаал 41, улсын 

байцаагчийн 4 акт, 49 албан шаардлагыг MNS5140-2021 стандартын дагуу 

боловсруулан баталгаажуулсан .    

Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системээр баримт бичиг зохион бүрдүүлэх, 

ангилан төрөлжүүлэх, ирсэн бичгийг хүлээх авах, бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт 

тавих, илгээх үйл ажиллагаанд тогтмол анхааран архив албан бичиг хариуцсан 

ажилтныг НАГ-аас зохион байгуулсан 2 сургалтад хамруулсан. 

5.3 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагаа: 

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн даргаар дотоод аудитор Э.Цэцэгээ, гишүүдээр 

ахлах дотоод аудитор Ү.Шинэтөр, дотоод аудитор С.Золзаяа, М.Өлзийхишиг, 

нягтлан бодогч Б.Нямсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. 

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн чиг үүргийн хүрээнд  Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэгийн тооллогод хамрагдан 

санхүүгийн тайланд тусгагдсан 62,454,644 төгрөгийн биет болон биет бус 

хөрөнгийг төрийн өмчийн цахим системд бүртгэн холбогдох тайлан мэдээг 

Санхүү,төрийн сангийн хэлтэст хүргүүллээ. 

2022 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого явуулж дүн мэдээг нягтлан 

бодогчид хүргүүлсэн. Мөн тус онд шинээр худалдаж авсан хөрөнгүүдийг бүртгэх 

кодлох  ажлыг зохион байгууллаа. 

5.4 Нийслэл дүүргээс зохион байгуулсан ажилд оролцсон тухай: 

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын даргын 2022 оны 

05 дугаар сарын 16-ны өдийн А/23 

дугаар захирамжаар дүүргийн “Ерөнхий 



 
 

боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаатай  

танилцах ажлын хэсэг байгуулан тус  ажлын хэсэгт гишүүнээр ахлах дотоод 

аудитор Б.Амарбаясгалан ажиллалаа. 

 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын халдвараас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, хяналт тавих ажлын хүрээнд дүүргийн  Шуурхай хариу арга 

хэмжээний багт нэг албан хаагч 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 23-

ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дайчлагдан ажиллалаа.  

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд 

жил бүрийн 03 дугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Пүрэв гарагийн 16 цагт улс 

орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах 

дадлага, сургууль хийж, бэлэн байдлыг хангаж албаны ажилтан, албан хаагчид 

идэвхтэй оролцлоо. 

 

 

Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Улаанбаатар 

марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяныг 

дүүргийн хэмжээнд эхлүүлсэн. Тус аяны цомыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ний 

өдөр Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс хүлээн авч байгууллагын 

аварга шалгаруулах  дартсын тэмцээнийг зохион байгуулсан. 



 
 

 

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 

“Хоггүй Хан-Уул 2022” аян зохион байгуулах тухай А/56 дугаар захирамжийн дагуу 

бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 1 дүгээр сарын 29, 3 дугаар сарын 20, 04 дүгээр сарын 

23, 06 дугаар сарын    24-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулж, бүх албан хаагчид 

идэвхтэй оролцлоо.  

 захирамжаар 2022 оны 5 

дугаар сарын 28-ны өдрийг 

“Автомашингүй өдөр” болгон 

зохион байгуулж байгаатай 

холбогдуулан бүх нийтийн 

жагсаалд Дотоод аудитын 

албаны албан хаагчид бүрэн 

бүрэлдэхүүнээрээ идэвхтэй 

оролцлоо.   

 “Илүүдэл жингүй эртэч монгол” аянд ажилтан албан хаагчид нэгдэж  2022 

оны 03 дугаар сарын 16, 04 дүгээр сарын 26-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу ирж  

дасгал хөдөлгөөн  хийн тус аянд идэвхтэй оролцсон. 

Хүн амын  бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд 2022 оны 05дугаар 18-ний 

өдөр албаны албан хаагчид бүрэн хамрагдлаа. 

“Тэр бум мод” үндэсний хөдөлгөөн, Хан-Уул Эко дүүрэг “Бүх нийтээр мод 

тарих өдөр”-ийн  хүрээнд Дотоод аудитын албаны ажилтан, албан хаагчид 2022 

оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Айцын даваанд  12 ширхэг шинэс тарилаа. 



 
 

    

ЗДТГ, БТСХ,  “Монголын явган алхалтын холбоо” ТББ-аас зохион 

байгуулсан  “Хамтдаа алхаад эрүүлжье” явган алхалтын аянд нэгдэн 2022 оны 03 

дугаар сарын 12, 07 дугаар сарын 23-ны  өдрүүдэд Чингисийн хүрээ жуулчны 

баазаас Богдхан уул, жаргалантын ам хүртэл   8.2 км  замыг 2 удаа туулан 

байгууллага хамт олноороо идэвхтэй хамрагдлаа. 

   

Санхүү,төрийн сангийн хэлтсээс төсөвт байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн 

ажилтнуудын дунд зохиогдсон “шилжин явах цомын төлөөх” спортын тэмцээнд тус 

албаны ажилтнууд амжилттай оролцож дартсын төрөлд тэргүүн байр,  сагсан 

бөмбөгийн төрөлд дэд байр, спорт өрөгт гутгаар байр тус тус эзэллээ. 

 Хан-Уул Эко дүүрэг зорилтын хүрээнд Дотоод аудитын албаны албан 

хаагчдын санаачилгаар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх байрны гадна талбайг 

цэцэрлэгжүүлж ногоон төгөл болгох ажлыг санаачлан  2021 онд үхрийн нүд, агч, 

хайлаас, өрөл, шинс, буйлс, гүйлс, гацуур зэрэг 8 нэр төрлийн 40 гариу мод тарьж 

ургуулан  2022 онд тус талбайд нөхөн сэргээлт хийж хайлаас, буйлс, гүйлс, нарс, 

гацуур зэрэг 5 нэр төрлийн 15 мод тарьж усалгаа арчилгаа тогтмол хийж байна.  

Өмнө нь 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Дараа нь 

 

 

 

 

 

5.5 Байгууллагын ил тод байдлын 

шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилттэй 

холбоотой мэдээлэл: 

  

 

 

 

 
 

Албаны веб сайтад албаны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр 

байршуулж ажиллалаа.Үүнд: 

 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

 Байгууллагын батлагдсан төсөв 

 Дүүргийн харьяа байгууллагуудын нягтлан бодогчдын мэдлэгийг 

сайжруулах зорилгоор шинэчлэгдсэн хууль, холбогдох эрх зүйн актууд 

 Нийслэл дүүргээс зохион байгуулсан олон нийтийн ажилд оролцсон тухай 

танилцуулга, мэдээ 

 Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж буй хуулийн жагсаалт 

 Аудит хийгдсэн байгууллагын тайлан 

 Байгууллагын Шилэн дансны мэдээлэл 

 Байгууллагын эрхэм зорилго, танилцуулга 

 Албан хаагчдын мэдээлэл 

 Шилэн дансны мэдээлэл оруулах гарын авлага зэрэг мэдээллүүдийг 

байршуулж байгууллагын төсөв санхүү, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган 

ажиллалаа. 

 



 
 

 
Албаны үйл ажиллагаа, санхүүгийн ил тод байдал, хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг “Ил тод байдлын самбар”- таа цаг тухайд нь шинэчлэн байршуулж 

байна. Санал, хүсэлт хүлээн авах хайрцгийг ил харагдахуйц санал, хүсэлтээ 

хийхэд хялбар, гар хүрэхүйц газар байршуулан иргэд байгууллага өргөдөл, санал, 

хүсэлт гаргах боломжийг ханган ажиллаж байна. 

5.6 Албаны төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээлэл. 

Хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын зардал 

тус бүрээс 10 хувийн  хэмнэлттэй ажиллаж ирлээ. Жишээ нь: ХУД нягтлан 

бодогчид, ХУД Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг, сургууль, группүүдээр дамжуулан 

нягтлан бодогч нартаа холбогдож, харьцаж, мэдээ, мэдээлэл өгөх, авах мөн албан 

хэрэг хөтлөлтийг цахимжуулснаар утасны төлбөр болон бичиг хэргийн  зардал 

хэмнэх гэх мэт. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогыг 

хугацаанд нь тайланг хүргүүллээ. 

Нийгмийн даатгал болон, татвар, санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь 

холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж өр авлаггүй ажиллалаа. 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлан, мэдээг тухай бүр хугацаанд нь 

хүргүүлж ажиллалаа. 

 

Шилэн дансны 

тухай хуулийн 

хүрээнд сар бүр 

байршуулах 133 

мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд нь бүрэн 

байршуулж 

ажиллалаа. 
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