
 

 

                                                                                                                                                                                                                                           БАТЛАВ 
                                                                                                                                                                                                                  ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН                                                                                                                                                                                            

                ДАРГА                          Н.ДАВААХҮҮ  

                                                                  

                                                                      ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2022 ОНД ДОТООД АУДИТ,  

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       

                                                                                                                                                                                                       

№ Арга хэмжээ Хугацаа Суурь түвшин Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин 

1 2 3  4 5 

1. Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

1 
Шилэн дансны хэрэгжилтэнд 
дотоод аудит хийх. 

I,II,III, IY улирал 

-Шилэн дансны 

мэдээлэл 125 

-Мэдээллийн 

самбарын мэдээлэл 21 

-Хугацаа хоцроосон 0 

-Хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт 100% 

-Сар бүр цагалбарын дагуу бүрэн, үнэн 

зөв, бодитой мэдээлэл байршуулсан 

байна. 

-Хугацаа хоцроосон мэдээлэл 

-Шилэн дансны тухай хууль, 

Засгийн газрын 2016 оны 29 

дүгээр тогтоолоор баталсан 

журмыг хэрэгжүүлсэн байна. 

-Мэдээллийн самбар, Шилэн 
дансны мэдээллийг хугацаанд 
нь үнэн зөв байшуулсан 
байна. 

 

2 

Байгууллагын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод аудит хийх III улирал 

 

-Дотоод хяналт 
шалгалт хийсэн тоо 8  

-Өгсөн зөвлөмж 8  

-Зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 85 

-Байгууллагын удирдлагад бодит 
мэдээлэл өгч, үр дүнд хүрсэн арга 
хэмжээний тоо  

 -Дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмж  -  

-Дотоод аудитаар өгсөн зөвлөмжийн 
хэрэгжилт  /хувь/ 

 
-Төсвийн тухай хууль, Нягтлан 
бодох бүртгэлийн тухай хууль, 
бусад хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам стандартыг 
хэрэгжүүлсэн байна.  
 
-Дотоод аудитаар өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт 100%  
 

2. Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  

 

3 

Аймгийн Засаг даргын 2021-2025 
оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан тус салбарт хамаарах 
зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд явцын хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ хийх 

II,IY улирал 

-Дотоод хяналт 

шалгалтын тоо 8 

 

-Өгсөн зөвлөмж 8 

 

-Зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 85% 

-Хөтөлбөрийн хэрэгжилт %, бодлогын 
бичиг баримтын уялдаа 
-Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмж   
-Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт  

-Хөтөлбөрийн  төлөвлөлтөнд 
тусгагдсан салбарт хамаарах 
үйл ажиллагааг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байна. 
-Явцын хяналт-шалгалтын 

зөвлөмжийн хэрэгжилт 90% 



4 

Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, 
Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийн Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн салбарт хэрэгжүүлэхээр 
хяналтад авсан заалтуудын 
явцад хяналт, шинжилгээ үнэлгээ  
хийх 

 

II,IY улирал 

 

Дотоод хяналт 
шалгалтын тоо 8  

Өгсөн зөвлөмж 8 

Зөвлөмжийн хэрэгжилт  
85% 

- Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хяналтанд авсан заалтын хэрэгжилт % -
Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмж  
  

-Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт %  

- Хууль, тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хяналтанд авсан 
заалтыг бүрэн  хэрэгжүүлсэн 
байна. 

-Дотоод хяналт шалгалтаар 
өгсөн зөвлөмж ,зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 90%  

5 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 
2022 онд хэрэгжүүлэх 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх 

 

 

II,IY улирал 

 

Дотоод хяналт 
шалгалтын тоо 8  

Өгсөн зөвлөмж 8 

Зөвлөмжийн хэрэгжилт 
85% 

-Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт % 

-Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмж  
  

-Дотоод хяналт шалгалтаар өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт % 

- Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зорилт, арга 
хэмжээг бүрэн  хэрэгжүүлсэн 
байна. 

-Салбарын бодлогын баримт 
бичиг, хөтөлбөрүүдийн 
биелэлт 90% 

6 

ХХААХҮЯ-ны болон аймгийн 
ЗДТГ-аас байгууллагын 2021 оны 
жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд 
хийсэн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний зөвлөмжийн хүрээнд 
гаргасан гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих 

II, IY улирал 
-Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 85% 

 

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилт % 

 

 

-Гүйцэтгэл сайжруулах 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 
хэмжээ хэрэгжсэн байна. 

-Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 
90% 

3.Дотоод хяналт-шалгалтыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

7 
Сум хөгжүүлэх сан, хоршоо 
хөгжүүлэх сангийн  гүйцэтгэлд 
дотоод хяналт-шалгалт хийх 

3 сар - 

Байгууллагын удирдлагад бодит мэдээлэл 
өгч, үр дүнд хүрсэн арга хэмжээний тоо  

 -Дотоод хяналт-шалгалтаар  өгсөн 
зөвлөмж -  

-Дотоод хяналт-шалгалтын  зөвлөмжийн 
хэрэгжилт % 

Засгийн газрын 2016 оны 153 
дүгээр тогтоолоор баталсан 
журмыг хэрэгжүүлсэн байна. 

/2019-2021он/ 

8 
Орон нутгийн хөгжил сангийн 
төлөвлөгөө, гүйцэтгэлд дотоод 
хяналт-шалгалт хийх 

4 сар - 

Байгууллагын удирдлагад бодит мэдээлэл 
өгч, үр дүнд хүрсэн арга хэмжээний тоо  

 -Дотоод хяналт-шалгалтаар  өгсөн 
зөвлөмж - -Дотоод хяналт-шалгалтын 
зөвлөмжийн хэрэгжилт % 

 Сангийн сайдын 2021 оны 86 
дугаар тушаалаар баталсан 
журмыг хэрэгжүүлсэн байна. 

/2020-2021он/ 



4.Авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилт /нэмэлт/ 

9 

Албан хаагчдын албан үүргээ 
гүйцэтгэхэд сонирхлын зөрчил 
байгаа эсэхэд “Авилгын эсрэг 
хууль”-ийн хүрээнд, хяналт-
шалгалт хийх 

 5 сар - 

-Дотоод хяналт-шалгалтаар өгсөн 
зөвлөмж -  

-Дотоод хяналт-шалгалтын зөвлөмжийн 
хэрэгжилт % 

Авилгын эсрэг хууль 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                


